
Η εγγύηση NOIROT αφορά αποκλειστικά και μόνο στην δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των προ-

βληματικών εξαρτημάτων της συσκευής. Η διαπίστωση της βλάβης και η επισκευή γίνονται στην

έδρα μας. Η NOIROT παρέχει για τις ηλεκτρικές συσκευές της εγγύηση για 2 ΕΤΗ έναντι πάσης

κατασκευαστικής αστοχίας και για 1 ΕΤΟΣ έναντι άλλης αστοχίας. Η επιδιόρθωση της βλάβης

γίνεται εντός ενός μηνός μετά από την διαπίστωση της βλάβης στην έδρα μας. Η απεγκατάσταση και

η επανεγκατάσταση των συσκευών βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και η εταιρία δεν υποχρεούται

σε κανενός είδους αποζημίωση. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση

συνέπεια τυχόν έχει μια πιθανή βλάβη σε  ανθρώπους η σε περιουσίες, δεδομένου ότι η εταιρία δεν

φέρει κανενός είδους ευθύνη για την εγκατάσταση. 

Η ΕΓΓYΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧYΕΙ OΤΑΝ:

.έχει γίνει κακή χρήση της συσκευής

.οι συνθήκες λειτουργίας δεν είναι ομαλές

.έχουν προκληθεί ζημιές ή ατυχήματα λόγω αμέλειας, άγνοιας ή ελλιπούς συντήρησης

.το αερόθερμο έχει τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο

.δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή κατά την εγκατάσταση

Η επίλυση τυχόν διαφορών θα γίνεται από τα αρμόδια δικαστήρια. 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ηλεκτρικό 
Αερόθερμο Λουτρού

DIVONNE 3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τοποθετείται σε υψηλό σημείο του τοίχου.

Θερμαίνει ταχύτατα το μπάνιο.

Απελευθερώνει πολύτιμο χώρο στο λουτρό.

Ανεμιστήρας χαμηλής στάθμης θορύβου.

• Δυνατότητα λειτουργίας στα 1000 και 2000 Watt.

• Παροχή αέρα: 120 m²/hr

• Διακόπτης on/off με κορδονάκι.

• Χαλύβδινο κέλυφος με πολυστερική βαφή σε Λευκό χρώμα.

• Θερμαντικό στοιχείο: Νηματοειδής ηλεκτρική αντίσταση με πλεγματοειδή περιέλιξη.

• Τάση:230 V μονοφασικό

• Προδιαγραφές EN 60.335-1 & 60.335-2-30.

Κωδικός Απόδοση(watt) Βάθος(cm) Ύψος (cm) Μήκος (cm)

DIVONNE 3 1000 / 2000 14 21,5 32
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Η σύνδεση της συσκευής δεν απαιτεί απο-

συναρμολόγησή της. Χρησιμοποιείστε το

εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής ώστε να

συνδεθεί με την παροχή του ηλεκτρικού

ρεύματος που βρίσκετε μέσα στο ηλεκτρο-

λογικό κουτί εγκατάστασης στον τοίχο.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια είναι σωστά και σταθερά συνδεδεμένα

μέσα στο κουτί.

Η συσκευή δεν γειώνεται δεδομένου ότι έχει διπλή μόνωση

και είναι CLASS II.

Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτείται από ένα κύκλωμα με δια-

κόπτη ίδιας φάσης (omnipolar) με διάκενο ανοίγματος 3 mm του-

λάχιστον.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΜΗΝ ΣΚΕΠΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Τραβώντας προς τα κάτω το κορδόνι η συσκευή ξεκινάει ή σταματάει να λει-
τουργεί., αλλάζοντας ταυτόχρονα και η ένδειξη  0 ή 1 στο μπροστινό μέρος της.

0 = εκτός λειτουργίας, 1 = σε λειτουργία

Τοποθέτηση στο λουτρό: Όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε λουτρό,
τότε θα πρέπει να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο ώστε κάποιος που βρίσκεται
μέσα στην μπανιέρα ή στην ντουζιέρα να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με
αυτήν.

Αντικατάσταση καλωδίου τροφοδοσίας: Σε περίπτωση φθοράς ή κατα-
στροφής του καλωδίου τροφοδοσίας, η αντικατάστασή του, με ένα ίδιο καλώδιο, θα πρέπει να γίνεται από
ειδικευμένο τεχνικό προς αποφυγή σοβαρών κινδύνων.

Βασικά χαρακτηριστικά: Τάση λειτουργίας 230V Μονοφασική

Σημαντικό: Οι γρίλιες δεν πρέπει να φράζονται ή να εμποδίζονται διαφορετικά η συσκευή θα έχει προβλή-
ματα λειτουργίας και θα καταστραφεί. Η συσκευή πρέπει να παραμένει ελεύθερη και δεν πρέπει να καλύ-
πτεται από κουρτίνες ή από έπιπλα.

Σημείωση: Οι οδηγίες χρήσης της συσκευής θα πρέπει να φυλάσσονται και μετά από την εγκατάστασή της.

Συντήρηση: Η συσκευή δεν χρειάζεται ειδική συντήρηση . Για να φύγει η σκόνη σκουπίστε την συσκευή
με ένα μαλακό πανί όταν αυτή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού ή γυα-
λίσματος ή μεταλλικό σύρμα καθαρισμού. Οι γρίλιες θα πρέπει από καιρό σε καιρό να καθαρίζονται με
βουρτσάκι ή ηλεκτρική σκούπα. Η συσσώρευση σκόνης προκαλεί υπερθέρμανση της συσκευής με απο-
τέλεσμα την ενεργοποίηση του μηχανισμού ασφαλείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί σε χώρους
όπου υπάρχουν τρίχες από κατοικίδια ζώα ή σκόνη.

Πριν εγκαταστήσετε την συσκευή, επιλέξτε την επιθυμητή απόδοση

(1000 W ή 2000 W) θέτοντας στην κατάλληλη θέση τον επιλογέα που

βρίσκεται στο πίσω μέρος της (σχ.1). Η συσκευή μπορεί να εγκαταστα-

θεί σε όλα τα δωμάτια, ακόμα και σε λουτρά, σε σημεία όμως εκτός

των απαγορευμένων ζωνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

τοποθετείται σε οριζόντια θέση με τον ανεμιστήρα προς τα κάτω. 

Τοποθέτηση: Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις από δάπεδα, τοίχους,

κουρτίνες, κλπ. σύμφωνα με τα σχήματα 2 και 3.

Στήριξη: Αφαιρέστε τα στηρίγματα που

βρίσκονται κουμπωμένα στο πίσω μέρος

της συσκευής. Για να απελευθερώσετε

πιέστε δυνατά το κλιπ Α (σχ.4). Στερεώστε

τα στηρίγματα χρησιμοποιώντας βίδες  

Φ 4x5.5 mm το πολύ.(σχ.5)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ: Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ 
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ Ή  ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ
Προσοχή στα παιδιά ώστε να μην βάλουν μέσα από τις γρίλιες χαρτιά, πλαστικά παιχνίδια κλπ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από ανήμπορα άτομα. Κρατήστε την
συσκευή μακριά από παιδιά που θα την δουν σαν παιχνίδι.

Ισχύς (watt) Βάθος(cm) Ύψος (cm) Μήκος (cm) Amber

1000 / 2000 14 21,5 32 4,6 / 9,1

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ 
ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΎΜΑΤΟΣ  
ΠΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΥΤΙ. 

ΚΑΦΕ ΚΑΛΩΔΙΟ=Φάση

ΜΠΛΕ ΚΑΛΩΔΙΟ=Ουδέτερος

(3x1mm² HO5VVF- 3G12).

σχ.1

σχ.2

σχ.3

σχ.4 σχ.5

(cm)




