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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για την ασφάλειά σας.

• 

• 

• 

• 

• 

Πριν θέσετε σε λειτουργία το θερμαντικό σώμα, παρακαλείσθε να διαβάσετε διεξοδικά αυτές τις οδηγίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες και επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε χρήση αυτού του θερμαντικού σώματος 
πέρα από την οριζόμενη στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
τραυματισμό και επιφέρει ακύρωση κάθε είδους εγγύησης.

Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα, αλλοιώσεις, απώλειες, τραυματισμούς ή βλάβες που θα προκληθούν άμεσα ή έμμεσα 
λόγω της λανθασμένης ή κακής χρήσης αυτού του θερμαντικού σώματος. Όλα τα νόμιμα δικαιώματα προστατεύονται. 
Κανένας από τους όρους της παρούσας εγγύησης δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αναιρεί τους όρους ή τις εγγυήσεις που ο νόμος 
προβλέπει ότι δεν μπορούν να αναιρεθούν ή να τροποποιηθούν

Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε το προϊόν για ενδεχόμενες βλάβες και 
ελαττώματα. Αν διαπιστώσετε βλάβες ή ελαττώματα, μην τα επισκευάσετε μόνοι σας, αλλά απευθυνθείτε στον προμηθευτή 
σας.
Μην αφήσετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία και προστατεύστε το περιβάλλον απορρίπτοντας τη συσκευασία 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήση 
σε εμπορικό/βιομηχανικό περιβάλλον, σε οχήματα, σε πλοία ή 
αεροσκάφη. 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των οκτώ 
ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές 
ικανότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων αν βρίσκονται 
υπό επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της 
με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός και 
συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Παιδιά κάτω των τριών ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη 
συσκευή εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.

Παιδιά ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών θα πρέπει μόνο να θέτουν σε 
λειτουργία ή να απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον έχει 
εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση λειτουργίας και είναι υπό 
επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση 
της συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά από 
ηλικία τριών έως οκτώ ετών δεν θα πρέπει να βάζουν στην πρίζα, να 
ρυθμίζουν, να καθαρίζουν η να πραγματοποιούν εργασίες 
συντήρησης της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια μέρη αυτού του προϊόντος ενδέχεται να 
υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται όταν είναι παρόντα παιδιά και άλλα ευπαθή άτομα.
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Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρολογική παροχή ρεύματος συμφωνεί με την 
καθορισμένη στην σχετική πινακίδα της συσκευής: 230V~, 50Hz.

Το παρόν θερμαντικό σώμα διαθέτει προστασία έναντι στην υγρασία, 
κατά  IP21 και είναι κατάλληλο για χρήση σε λουτρά εκτός των ζωνών 1 
και 2 (εικόνα 1). Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από 
μπανιέρες, ντουζ και πισίνες.

Στη ζώνη 3, οι πρίζες επιτρέπονται μόνο αν προστατεύονται από ρελέ 
διαρροής με ρεύμα διαρροής που δεν ξεπερνά τα 30mA.

Μην φεύγετε από το σπίτι ενώ η συσκευή λειτουργεί: βεβαιωθείτε ότι ο 
διακόπτης είναι στη θέση OFF (0) και ότι ο θερμοστάτης είναι στην 
ελάχιστη θέση (*).

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τοποθετήστε το θερμαντικό σώμα σε 
ασφαλή θέση:

Τουλάχιστον 1m μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή έπιπλα (δείτε 
εικόνες 2 και 3).

Αφήνοντας τουλάχιστον 1m κενού χώρου μπροστά από το 
θερμαντικό σώμα.

Όχι ακριβώς κάτω από μία πρίζα.

Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. 
Προσοχή! Η γρίλια εξαγωγής αέρα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της 

oλειτουργίας (θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 90 C).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση μην 
καλύπτετε το θερμαντικό σώμα. Μην κρεμάτε οτιδήποτε επάνω στο 
θερμαντικό σώμα και μην το καλύπτετε ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Η 
προειδοποίηση αυτή αναγράφεται ευκρινώς στο κάλυμμα της 
συσκευής ή υποδεικνύεται με το σύμβολο

Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε χώρους με εκρηκτικό 
αέριο ή ενώ χρησιμοποιούνται εύφλεκτα διαλυτικά μέσα, βερνίκια ή 
κόλλες.

Σε περίπτωση που η καλωδίωση της συσκευής είναι κατεστραμμένη 
και πρέπει να αλλαχθεί, μην πραγματοποιήσετε την επισκευή μόνοι 
σας! Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή σε 
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2. 
• Όπως εμφανίζονται στην εικόνα 4:

A. Χειρολαβή
B. Γρίλια εξαγωγής αέρα
C. Πίνακας ελέγχου
D. Γρίλια εισαγωγής αέρα

• Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα (εικόνα 5):
A. Πλήκτρο λειτουργίας/ Αναμονής
B. Μείωση
C. Επιλογή λειτουργίας
D. Ημερήσιος προγραμματισμός
E. Αύξηση
F. Επιλογή ισχύος
G. Οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
H. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
I. Φωτεινή ένδειξη προγραμματισμένης λειτουργίας

κάποιον επαγγελματία με αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες, 
προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ώστε η πρίζα να είναι πάντοτε 
προσβάσιμη.

Αυτό το προϊόν έχει διπλή προστασία  ηλεκτρικής μόνωσης (κλάση ΙΙ) 
και επομένως δεν απαιτείται γείωση.

Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ορθά σε συμμόρφωση προς 
τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας εγκατάστασης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ποτέ μην τοποθετείτε το καλώδιο 
του ρεύματος γύρω από τη γρίλια διότι αυτό θα μπορούσε να 
προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο και να καταστήσει τη συσκευή 
επικίνδυνη (εικόνα 6).

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από μπανιέρες, ντουζ 
και πισίνες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν φέρει ορατά σημάδια βλαβών.

Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε μία σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε 
μικρούς χώρους όταν σε αυτούς βρίσκονται άτομα μη ικανά να τους 
εκκενώσουν μόνα τους, εκτός κι αν βρίσκονται υπό συνεχή εποπτεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, διατηρήστε 
υφάσματα, κουρτίνες ή κάθε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη 
απόσταση 1 m από την εξαγωγή αέρα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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3. Χρήση του αερόθερμου
• Θέση σε λειτουργία και αναμονή

 

+

Το προϊόν ενεργοποιείται αμέσως μόλις συνδεθεί στην πρίζα. Αν το προϊόν είναι καινούριο ή υπήρξε διακοπή ρεύματος για 
περισσότερο από 5 λεπτά, το εικονίδιο ώρας αναβοσβήνει για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καθορισμού ώρας.

Αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα, διακόπτεται επίσης και η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού πίνακα με αποτέλεσμα την 
απώλεια, μετά από περίπου 5 λεπτά, όλων των αποθηκευμένων παραμέτρων και την επαναφορά στις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις.

Προτείνεται το προϊόν να αποσυνδέεται από την πρίζα μόνο αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλες χρονικές 
περιόδους και να χρησιμοποιείται το πλήκτρο Λειτουργίας/Αναμονής (Εικονίδιο 5-Α) για βραχυχρόνιες απενεργοποιήσεις, 
ώστε να μην χάσετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Συνδέστε το αερόθερμο στην πρίζα για 
να το θέσετε σε λειτουργία. Αν το προϊόν 
είναι καινούριο ή δεν τροφοδοτούνταν 
με ρεύμα για περισσότερα από 5 λεπτά, 
στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο 
της ώρας.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και   
«-» για να καθορίσετε την επιθυμητή 
ώρα

Πιέστε το πλήκτο «SELECT» για να 
επιβεβαιώσετε την επιθυμητή ώρα.

Το σύμβολο των λεπτών αρχίζει να 
αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και   
«-» για να καθορίσετε τα επιθυμητά 
λεπτά

Πιέστε το πλήκτο «SELECT» για να 
επιβεβαιώσετε τα επιθυμητά λεπτά.

Η οθόνη εμφανίζει την καθορισμένη ώρα. Το 
προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να ρυθμίσετε την ώρα, απλώς πιέστε τα πλήκτρα «+» και «-» ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Τα ψηφία της ώρας θα 
αρχίσουν να αναβοσβήνουν και η διαδικασία προσαρμογής μπορεί να εκτελεστεί σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφή.
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ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

• 

Σύμβολο Κατάσταση λειτουργίας Περιγραφή

Κρύος αέρας

Άνεση

Αποτροπή παγετού

Χρονόμετρο

Ημερήσιος προγραμματισμός

Το ακόλουθο σύμβολο

θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας για να 
ενεργοποιήσετε το αερόθερμο σε 
λειτουργία κρύου αέρα.

Το σύμβολο της λειτουργίας κρύου αέρα 
φωτίζεται στην οθόνη.
Το λαμπάκι κάτω από το πλήκτρο 
λειτουργίας ανάβει

Σε οποιοδήποτε κατάσταση λειτουργίας 
κι αν βρίσκεται το αερόθερμο, πιέστε το 
κο υ μ π ί  λ ε ι το υ ρ γ ί α ς  γ ι α  ν α  το 
απενεργοποιήσετε.

Επιλογή κατάστασης λειτουργίας
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες 5 καταστάσεις λειτουργίας:

Το προϊόν λειτουργεί σαν ανεμιστήρας και τα θερμαντικά στοιχεία του 
είναι απενεργοποιημένα

Το προϊόν λειτουργεί για να θερμάνει το περιβάλλον, φτάνοντας στην 
προκαθορισμένη θερμοκρασία και διατηρώντας την.

Το προϊόν μετρά τη θερμοκρασία του δωματίου και ενεργοποιείται 
oόποτε η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 7 C.

Το προϊόν λειτουργεί για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα 
ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία.

Το προϊόν λειτουργεί σύμφωνα με τον καθορισμένο από τον χρήστη 
χρονικό προγραμματισμό

Κάθε πάτημα του πλήκτρου «MODE» 
σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε 
μία από τις 4 πρώτες καταστάσεις 
λειτουργίας.

Η  λε ι τουργ ία  PROGRAMMING 
(προγραμματισμού) διαθέτει δικό της 
πλήκτρο που επιτρέπει τη γρήγορη και 
εύκολη ενεργοποίησή της

Ο ι  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς 
ενεργοποιούνται διαδοχικά με την 
ακόλουθη σειρά:

Τα αντίστοιχα σύμβολα ανάβουν στην 
οθόνη.

Ένα κόκκινο λαμπάκι ανάβει κάτω από 
το πλήκτρο «PROG».

Η οθόνη προβάλει την τρέχουσα ώρα.
Ο οπίσθιος φωτισμός 

απενεργοποιείται 30 δευτερόλεπτα 
μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου.
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Λειτουργία Χρονομέτρου
• Η συσκευή λειτουργεί για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να επιτύχει και να διατηρήσει την

επιλεγμένη θερμοκρασία.
• Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
• Για να ρυθμίσετε την λειτουργία Χρονομέτρου:

-
-

 
-

Πιέστε το πλήκτρο «MODE» μέχρι να εισέλθετε σε λειτουργία Χρονομέτρου
Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα «+» και «-» για να επιλέξετε την χρονική περίοδο λειτουργίας μεταξύ των 
επιλογών 0,5-1-2-4-8 ώρες (προσοχή: μετά την τελευταία αναβάθμιση του firmware η χρονοδιακοπή λειτουργεί 
μόνο στην επιλογή της 0,5 ώρας).
Πιέστε τ ο πλήκτρο «SELECT» για να επιβεβαιώσετε τη χρονική περίοδο λειτουργίας.

• Η συσκευή ενεργοποιείται στη λειτουργία AUTO και στην οθόνη εναλλάσσονται οι ενδείξεις του υπολοιπόμενου
χρόνου και της καθορισμένης θερμοκρασίας.

• Στο τέλος της προκαθορισμένης περιόδου το αερόθερμο τίθεται σε κατάσταση αναμονής.
Λειτουργία Ημερήσιου προγραμματισμου
• Η συσκευή λειτουργεί έτσι ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει την καθορισμένη θερμοκρασία για κάθε ώρα της

ημέρας σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθορίσει ο χρήστης.
• Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το

κόκκινο λαμπάκι κάτω από το πλήκτρο «PROG» ανάβει.
• Για να παραμετροποιήσετε το πρόγραμμα, προχωρήστε στα ακόλουθα βήματα:

5"
 ή

Λειτουργία κρύου αέρα
• Η συσκευή λειτουργεί σαν ανεμιστήρας και τα θερμαντικά στοιχεία του είναι απενεργοποιημένα.
• Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
• Ο θερμοστάτης απομονώνεται και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

Λειτουργία άνεσης
• Η συσκευή λειτουργεί για να θερμάνει το περιβάλλον, φτάνοντας και διατηρώντας την καθορισμένη θερμοκρασία.
• Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
• Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται με τα πλήκτρα «+» και «-» για να καθοριστεί η επιθυμητή θερμοκρασία άνεσης.
• Πιέζοντας το πλήκτρο «SELECT», μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων:

Comfort 1000W Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή ισχύ για να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας.

Comfort 2000W

 
   

Auto Comfort

 
   

Λειτουργία Αποτροπής Παγετού
•

oΤο προϊόν μετρά τη θερμοκρασία δωματίου και ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 7 C.
• Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
•

o
Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται αυτόματα στους 7 C και δεν μπορεί να αλλάξει.

• Η θερμική  ισχύς ρυθμίζεται αυτόματα στο AUTO και δεν μπορεί να αλλάξει.

Η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ για να φτάσει γρήγορα την επιθυμητή 
θερμοκρασία

Η απαιτούμενη ισχύς επιλέγεται αυτόματα για την βελτιστοποίηση της απόδοσης και 
της κατανάλωσης.

Πιέστε το πλήκτρο «PROG» για 5 
δευτερόλεπτα

Η οθόνη δείχνει ώρα 00  (00:00 έως 
00:59) και την καθορισμένη κατάσταση 
λειτουργίας:

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «MODE» 
γ ια να αλλάξετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία μεταξύ Αποτροπής 
παγετού και Λειτουργίας άνεσης

Πιέστε το πλήκτρο «SELECT» για 
επιβεβαίωση
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Προβολή/Αλλαγή της θερμοκρασίας άνεσης

Καλώδιο παροχής ηλεκτρικού  ρεύματος
• Όταν χρησιμοποιείτε το αερόθερμο το καλώδιο παροχής θα πρέπει παντοτε να είναι εντελώς ξετυλιγμένο και

ποτέ να μην ακουμπάει σε κάποιο σημείο της συσκευής.
• Όταν το αερόθερμο δεν χρησιμοποιείται και είναι αποσυνδεδεμένο από το ρεύμα, το καλώδιο μπορεί να τυλιχτεί

γύρω από τη βάση και το φις να στερεωθεί στο καλώδιο ώστε να είναι πιο εύκολη η αποθήκευση (δείτε εικόνα 7).

Πιέστε το «+» για να επιλέξετε την 
επόμενη ώρα

Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα 
για να καθορίσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το 
πλήκτο «MODE»

Αφότου εμφανιστούν στην οθόνη και 
ρυθμιστούν όλες οι ώρες της ημέρας, 
κατά την 23η ώρα (από 23:00 έως 
23:59), πιέζοντας για ακόμη μία φορά το 
πλήκτρο  «+»  αποθηκεύε τα ι  το 
πρόγραμμα

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «done» 
για 5 δευτερόλεπτα προς επιβεβαίωση 
της αποθήκευσης.

Σημείωση:
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τ ις 
ρυθμίσεις και να βγείτε από τη 
λειτουργία προγραμματισμού ανά 
πάσα στιγμή, χωρίς να χρειαστεί να 
εμφανίσετε όλες τις ώρες της ημέρας, 
πιέζοντας το πλήκτρο «PROG»

• 
Μπορείτε να δείτε ή/και να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία άνεσης ανά πάσα στιγμή, πιέζοντας τα πλήκτρα «+» και «-».  Κάθε 

οφορά που πιέζετε το πλήκτρο επέρχεται μεταβολή 0,5 C.

Σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30 οC, θα μπορούσε να συμβεί ο θερμοστάτης να μην ενεργοποιεί το 
αερόθερμο ακόμα κι αν βρίσκεται ρυθμισμένο στο μέγιστο. Αντιστοίχως, σε ένα δωμάτιο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία (κάτω 

οαπό 5 C), είναι φυσιολογικό ο θερμοστάτης να διατηρεί το αερόθερμο διαρκώς ενεργό, ακόμα κι αν είναι ρυθμισμένο στο 
ελάχιστο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία που μετριέται από τον εσωτερικό αισθητήρα της συσκευής, είναι αντιπροσωπευτική της 
περιβαλλοντικής θερμοκρασίας κοντά στη συσκευή και μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία που μετριέται από άλλα 
όργανα σε άλλα σημεία του δωματίου. Αυτή η διαφορά μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που περιλαμβάνουν, 
για παράδειγμα:
- Τη θέση εγκατάστασης: κάποια σημεία του δωματίου ενδέχεται να επηρεάζονται από ρεύματα ή μάζες θερμού αέρα που 
μεταβάλλουν τη μέτρηση του αισθητήρα.
- Ασταθείς συνθήκες: κάθε αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε σταθερές συνθήκες εργασίας. Για τον σκοπό αυτό η 
θερμοκρασία άνεσης θα πρέπει να μεταβάλλεται μόνο μετά την πάροδο 60 λεπτών από την προηγούμενη αλλαγή. Είναι 
αδύνατον, πράγματι, να αξιολογηθεί σωστά η θερμοκρασία του δωματίου που διατηρείται από τη συσκευή αν το επίπεδο της 
θερμοκρασίας άνεσης μεταβάλλεται συνεχώς σε σύντομα διαστήματα.
Αν διαπιστωθεί κάποια διαφορά μεταξύ της καθορισμένης θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας δωματίου σε σταθερές 
συνθήκες εργασίας, μετρήστε τη διαφορά και έπειτα αυξήστε ή μειώστε τη θερμοκρασία άνεσης στη συσκευής κατά την 
ακριβή τιμή της μετρούμενης διαφοράς.

4.



5. Αντιμετώπιση προβλημάτων
• 

-

-

-

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση
• 

• Αν το προϊόν χρειάζεται επιδιόρθωση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης
• 

7. ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιβάλλον και ανακύκλωση

Ανακύκλωση συσκευών στο τέλος κύκλου ζωής
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Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η ασφάλεια της συσκευής θα απενεργοποιήσει αυτόματα τα θερμαντικά στοιχεία και
τον κινητήρα. Κατά συνέπεια, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα παραμείνει
αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση:

Απενεργοποιήστε τη συσκευή θέτοντας τον διακόπτη στη θέση OFF και επιτρέποντάς της να κρυώσει για 
περίπου 15/20 λεπτά.

Ελέγξτε για άλλους πιθανούς λόγους υπερθέρμανσης (πχ: εμπόδια μπροστά από τις γρίλιες 
εισαγωγής/εξαγωγής αέρα, μαζεμένη σκόνη) και εξαλείψτε τους.

Ενεργοποιείστε εκ νέου το αερόθερμο και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.

Καθαρίστε το προϊόν με στεγνό ύφασμα μια φορά κάθε 6 μήνες και χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα σκόνη και
βρομιές που βρίσκονται ενδεχομένως πίσω από τη γρίλια

Όταν αντικαταστήσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα τύπου 2×1,5 mm2   τύπου H05VV-F HAR.
Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και ποτέ από τον τελικό  χρήστη λόγω πιθανότητας
καταστροφής της συσκευής και διακινδύνευσης  της προσωπικής ασφάλειας

Παρακαλώ βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απορρίπτοντας τη συσκευασία σύμφωνα με τους 
εθνικούς  κανονισμούς επεξεργασίας αποβλήτων.

Συσκευές με αυτή την ένδειξη δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα γενικά απόβλητα. Πρέπει να  συλλέγονται 
χωριστά  και να απορρίπτονται  σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.



Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα

Αναγνωριστικό μοντέλου: CALYPSO DIGITAL

Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα

Θερμική απόδοση Τύπος θερμικής εισαγωγής, μόνο για θερμοσυσσωρευτικά ηλεκτρικά 
θερμαντικά σώματα (επιλέξτε ένα)

P 2,0
nom

kW
όχι

P 1,0
min

kW
όχι

P 2,0
max,c

kW
όχι

όχι

el 0,000
max

kW

el 0,000
min

kW
όχι

0,00030el kW
SB

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

όχι

ναι

όχι    

Ονομαστική θερμική 
απόδοση

Ελάχιστη θερμική 
απόδοση 
(ενδεικτική)

Μέγιστη συνεχής 
θερμική απόδοση

Βοηθητική 
ηλεκτρική 
κατανάλωση

Στην ονομαστική 
θερμική απόδοση

Στην ελάχιστη 
θερμική απόδοση

Σε λειτουργία 
αναμονής

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με αναπληροφόρηση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμικής φόρτισης με αναπληροφόρηση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου (επιλέξτε 
ένα)

Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς έλεγχο 
θερμοκρασίας χώρου

Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς έλεγχο 
θερμοκρασίας χώρου

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο 
ημερήσιο προγραμματισμό

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό

Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού 
παραθύρου

Με επιλογή ελέγχου από απόσταση

Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας

Zesta.gr - Φραγκιαδάκης, Τηλ.: 2810 241241, e-mail: info@zesta.gr 
Μάχης Κρήτης 101, Τ.Κ.: 71303,  Ηράκλειο

Web: www.zesta.gr - www.facebook.com/zesta.gr
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