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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

 
 

1. Για την ασφάλειά σας.

 

q

q

q  

 

q

q

q

q

q

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 τη χρήση της με ασφαλή τρόπο και 
έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παί-
ζουν 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.

Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρολογική παροχή ρεύματος συμφωνεί με την 
καθορισμένη στην σχετική πινακίδα της συσκευής: 230V~, 50Hz.
Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. 
Προσοχή! Το πάνελ θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

o(θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 80 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
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q

 

q

 

q

 

q

 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μία πρίζα.
q

 

Μη βάζετε αντικείμενα ή χαρτιά μέσα στη συσκευή.

 
 

2. Το προϊόν που αγοράσατε

 

q

 

Εκτός απο το θερμαντικό σώμα που επιλέξατε η συσκευασία περιλαμβάνει (εικόνα 1):

 

-

 

1

 

μεταλλική βάση στήριξης για επιτοίχια τοποθέτηση (στερεωμένη στη συσκευή) 

  

- 4   πλαστικά βύσματα (ούπατ) 8x50mm
-

 

4   σταυρόβιδες 5x60mm για τη στερέωση της μεταλλικής βάσης στον τοίχο
q

 

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας αν κάτι λείπει ή είναι ελαττωματικό.

 
3. Ασφαλής τοποθέτηση

 
q

 

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε οριζόντια θέση

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

 q
 

Πάντοτε να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή/και αντικείμενα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.
 

q  Η συσκευή να μην εγκαθίστασται ποτέ σε ξύλινη ή συνθετική επιφάνεια. 
q  Η συσκευή διαθέτει προστασία έναντι στην υγρασία, κατά  IP21. Είναι επομένως δυνατή η εγκατάστασή της σε λουτρά

ή άλλους χώρους με υγρασία, εφόσον δεν τοποθετείται γύρω από μπανιέρες ή ντουζ (περιοχή «Volume 1" σχήματος 2)
 

q
 

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση που να επηρεάζεται από ρεύματα, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η ρύθμισή της
 

 

4. Εγκατάσταση
r

 

Αφαιρέστε τη βάση στήριξης που είναι στερεωμένη στο πίσω μέρος της συσκευής, απελευθερώνοντας πρώτα τα δύο ε- 
πάνω ελάσματα και έπειτα τα 2 κάτω ελάσματα, όπως δείχνει η εικόνα 4.

r Ακουμπήστε τη βάση στο δάπεδο για να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για να σημειώσετε τα σημεία στα οποία θα πρέ-
πει να γίνουν οι δύο κάτω τρύπες για τη στερέωση (εικόνα 5).

 

r

 

Σηκώστε τη βάση μέχρι οι δύο κάτω τρύπες στερέωσης να συμπίπτουν με τα σημάδια που έγιναν στον τοίχο προηγου-
μένως και χρησιμοποιήστε ένα μολύβι για να σημειώσετε τη θέση των δύο πάνω σημείων στερέωσης (εικόνα 5Β).

 

r

 

Ανοίξετε τις 4 τρύπες στα σημεία που σημειώθηκαν προηγουμένως και βάλτε τα πλαστικά βύσματα (εικόνα 6). 
r

 

Στερεώστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που συμπεριλαμβάνονται (εικόνα 7).
r

 

Κρεμάστε τη συσκευή στη βάση ξεκινώντας με τα δύο κάτω σημεία στερέωσης και μετά βάλτε τα δύο πάνω σημεία στη
θέση τους. Για να τοποθετηθούν σωστά πρέπει να κάνουν κλικ (εικόνα 8)

 

r

 

Αν αργότερα χρειαστεί να βγάλετε τη συσκευή από τη βάση, προτείνεται να βγάλετε πρώτα τα δύο κάτω σημεία στερέω-
σης και έπειτα τα δύο πάνω.

 
 

5. Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

 

q

 

Η ηλεκτρολογική παροχή της συσκευής πρέπει να είναι 230V~, 50Hz.

 

q

 

Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα καλώδιο με φις, ή ένα καλώδιο για εγκατάσταση.

 

q

 

Αν το προϊόν συνοδεύται από καλώδιο για εγκατάσταση χωρίς φις, συνδέστε το στην κεντρική ηλεκτρολογική εγκατάστα-
ση χρησιμοποιώντας καλώδιο με τρία καλώδια (Καφέ=Φάση, Μπλε=ουδέτερο, Μαύρο=ελέγχου) και κουτί σύνδεσης.. 
Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του καλωδίου ελέγχου, απλώς συνδέστε το σύρμα 
φάσης και το ουδέτερο. Η συσκευή θα λειτουργεί σωστά και χωρίς τον απομακρυσμένο έλεγχο.

 

q

 

Σε μπάνια, κουζίνες ή άλλα σημεία με υγρασία, τοποθετήστε το σημείο σύνδεσης τουλάχιστον 25cm από το δάπεδο.

q

 

Η ηλεκτρολογική σύνδεση με την κεντρική ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν διπολικό διακό-
πτη με ελάχιστη διατομή 3mm. Κατά προτεραιότητα, πάντα να ακολουθούνται οι εθνικές προδιαγραφές.

 

q

 

Απαγορεύεται η σύνδεση της συσκευής με τη γείωση. ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΑΥΡΟ) ΣΤΗ 
ΓΕΙΩΣΗ.

 

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 πρέ-
πει να αλλαχθεί, μην πραγματοποιήσετε την επισκευή μόνοι σας αλλά απευ-
θυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή σε επαγγελματία με αντί-
στοιχες γνώσεις και ικανότητες, προκειμένου να αποφύγετε κινδύνους.
Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή ώστε η πρίζα να είναι πάντοτε προσβάσιμη.
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q Αν η συσκευή τροφοδοτείται από διαφορικό διακόπτη 30mA, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φάσης ελέγχεται επίσης από 
τον διαφορικό διακόπτη.

 
 

 
 
 
 

6. Χρησιμοποιόντας τη συσκευή

 

6.1 Περιγραφή μηχανισμών ελέγχου 

 

A – Πλήκτρο λειτουργίας/ αναμονής
B –

 

Κατάσταση λειτουργίας
C – Ειδικές λειτουργίες
D – Αύξηση/ Ενεργοποίηση
E – Μείωση/ Απενεργοποίηση
F – Οθόνη
G – Κεντρικός διακόπτης

A   B       C         D    E

F
G

 6.2 Λειτουργία

6.2.1 Ενεργοποίηση της οθόνης 

 

   

6.2.2 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Η ηλεκτρολογική παροχή της συσκευής ελέγχεται από έναν διπολικό ηλεκτρομηχανικό διακόπτη (G) που βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά της συσκευής. Όταν απενεργοποιείται ο διακόπτης, απενεργοποιείται επίσης η ηλεκτρονική πλακέτα με αποτέλεσμα
όλες οι παραμετροποιήσεις να χαθούν μετά από περίπου 30 λεπτά και η συσκευή να επιστρέψει στις αρχικές ρυθμίσεις.
Προτείνεται η χρήση του διακόπτη μόνο αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονονικό διάστημα, και
αντ΄ αυτού χρησιμοποιείστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Αναμονής (Α) για βραχυχρόνια απενεργοποίηση, ώστε να μην χάνο-

 

 

 

 

 

L

 

N

 

Φάση (καφέ)

Έλεγχος (μάυρο) –

  

ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗ ΓΕΙΩΣΗ

Ουδέτερο (μπλε)

Αν η οθόνη είναι σβηστή, πιέστε οποιο- 
δήποτε πλήκτρο για να ανάψει.
Η οθόνη ανάβει και παραμένει αναμμένη 
για 30 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο 
πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου.

Όταν η οθόνη είναι σβηστή, την πρώτη 
φορά που θα πατηθεί κάποιο πλήκτρο η 
οθόνη ανάβει χωρίς να ενεργοποιηθεί η 
λε ιτουργία που ελέγχεται  από το 
πιεζόμενο πλήκτρο

νται οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις.

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται με τη 
χρήση του κεντρικού διακόπτη που 
βρίσκεται στην πλευρά της, η οθόνη 
φωτίζεται και το σύμβολο αναμονής 
εμφανίζεται
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6.2.3 Επιλογή κατάστασης λειτουργίας

 → → → → → → 

Σύμβολο
 Περιγραφή Χρήση

Άνεση

Eco

Αποτροπή παγετού
 

Πρόγραμμα P1

Πρόγραμμα P2

 

Πρόγραμμα P3

 

 

Καλώδιο ελέγχου

 

6.2.3.1 Περιγραφή προκαθορισμένων προγραμμάτων

 
                            

00:00                 06:00 08:00        12:00 14:00    17:00   24:00

Δευτέρα-Παρασκευή

 

££££££ΆΆ£££££££££ΆΆΆΆΆΆΆ
Σάββατο-Κυριακή ££££££ΆΆ££££ΆΆ£££ΆΆΆΆΆΆΆ

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε 
το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Αναμονής. Η συσκευή έχει ως προεπιλεγμένη τη 

λειτουργία άνεσης. Αν η συσκευή είναι 
καινούρια ή έχει υπάρξει διακοπή της 
τροφοδοσίας με ρεύμα μεγαλύτερη των 30 
λεπτών, η θερμοκρασία άνεσης είναι 
ρυθμισμένη στην προεπιλεγμένη τιμή των 

ο19 C.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 
πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ 
Αναμονής για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η απενεργοποίηση της συσκευής με τη 

χρήση του πλευρικού μηχανικού διακόπτη 
για περισσότερα από 30 λεπτά, έχει ως 
αποτέλεσμα την απώλεια όλων των 
αποθηκευμένων δεδομένων (ημερομηνία, 
ώρα, ρύθμιση θερμοκρασίας κλπ).

Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο “M” 
μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή 
κατάσταση λειτουργίας.

Οι καταστάσεις λειτουργίας ενεργοποι-
ούνται με την ακόλουθη σειρά:

Με την πάροδο 30" από το τελευταίο πάτη-
μα του πλήκτρου “M”, η ακολουθία διαδοχι-
κής ενεργοποίησης των καταστάσεων λει-
τουργίας ξεκινά από την αρχή, για να κατα-
στεί ταχύτερη η μετάβαση από οποιαδήποτε 
λειτουργία στη λειτουργία άνεσης

Όταν βρίσκεστε σπίτι. Η συσκευή δουλεύει για τη διατήρηση της καθορισμένης 
θερμοκρασίας.

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για σύντομες περιόδους (από 2 έως 48 ώρες) ή 
κοιμάστε. Η συσκευή δουλεύει για να διατηρήσει την καθορισμένη θερμοκρασία 
εξοικονομόντας ενέργεια

Όταν απουσιάζετε για μεγάλες χρονικές περιόδους (περισσότερες από 48 ώρες). 
οη θερμοκρασία καθορίζεται αυτόματα στους 7±3 C και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Όταν επιθυμείτε προκαθορισμένη προγραμματισμένη λειτουργία, κατάλληλη για 
όσους δεν εργάζονται στο σπίτι. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6.2.6.

Όταν επιθυμείτε προκαθορισμένη προγραμματισμένη λειτουργία, κατάλληλη για 
εξοχικά που χρησιμοποιούνται τα Σαββατοκύριακα.

Όταν επιθυμείτε προκαθορισμένη προγραμματισμένη λειτουργία, κατάλληλη για 
γραφεία και χώρους εργασίας.

Όταν ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής πραγματοποιείται μέσω εξωτερικής 
μονάδας ελέγχου με καλωδιο ελέγχου.
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00:00                                                                  17:00    24:00

 

Δευτέρα-Πέμπτη ΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰ
Παρασκευή £££££££££££££££££ΆΆΆΆΆΆΆ
Σάββατο-Κυριακή ΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆ

 
                                           

00:00                      07:00                                        18:00    24:00

 

Δευτέρα-Παρασκευή

 

£££££££ΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆΆ££££££

 

Σάββατο-Κυριακή ΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰΰ

Ά= θερμοκρασία “Άνεση”

  

£= θερμοκρασία “ECO”

 

ΰ= θερμοκρασία “Αποτροπής παγετού”

 
 

Το πρόγραμμα P1 μπορεί να προσαρμοστεί ακολουθώντας τις οδηγίες της παραγράφου 6.2.6.

 

Τα προγράμματα P2 και P3 είναι προκαθορισμένα και δεν μπορούν να τροποποιηθούν, εκτός από τις τιμές των θερμοκρασιών

 

άνεσης και eco.

 
 

Για να καθορίσετε τις θερμοκρασίες (ισχύει για όλα τα προγράμματα):

  

- Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας Άνεσης και καθορίστε τη σχετική θερμοκρασία.
-

 

Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας Eco και καθορίστε τη σχετική θερμοκρασία
-

 

Επιλέξτε το πρόγραμμα που επιθυμείτε P1, P2 ή P3.

 

Σημείωση: Όταν επιλέγετε το πρόγραμμα P1 χωρίς να έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, το σύστημα μετα-
βαίνει αυτόματα στην κατάσταση ρύθμισης που περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.5.

 
 

6.2.3.2 Χρησιμοποιόντας το καλώδιο ελέγχου 

 

Αν η συσκευή συνοδεύεται από καλώδιο χωρίς φις, τότε μπορεί να ελεγχθεί επίσης χρησιμοποιόντας συγκεκριμένους ελεγκτές.

 

Η θερμοκρασία άνεσης που χρησιμοποιείται στην κατάσταση λειτουργίας Καλωδίου Ελέγχου, καθορίζεται όπως έχει ήδη πα-
ρουσιαστεί στα προεγκατεστημένα προγράμματα, μεταβαίνοντας πρώτα στη λειτουργία Ανεσης, χρησιμοποιόντας το πλήκτρο

  

“M” και έπειτα επιλέγοντας την επιθυμητή τιμή χρησιμοποιόντας τα πλήκτρα “+” και “-”. .

 6.2.4 Ρυθμίση θερμοκρασιών

► 

→  

Αν η θερμοκρασία χώρου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή και προβαλλόμενη στην οθόνη, το σύμβολο της θέρμανσης

ανάβει στην οθόνη: .

ο
Σημείωση: Στη λειτουργία Καλωδίου Ελέγχου, η θερμοκρασία Eco ισούται πάντα με τη θερμοκρασία Άνεσης μείον 3,5 C

Η συσκευή χαρακτηρίζεται από δύο 
θερμοκρασίες αναφοράς, Άνεσης και Eco, 
οι οποίες μπορούν να καθοριστούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Η προκαθορισμένη θερμοκρασία Άνεσης 
ο

είναι 19,0 C και μπορεί να αλλάξει με τη 
χρήση των πλήκτρων “+” και “-”.

Η προκαθορισμένη θερμοκρασία Eco είναι 
ο15,5 C και μπορεί να αλλάξει με τη χρήση 

των πλήκτρων “+” και “-”.

Ένα βέλος κινείται στη δεξιά πλευρά της 
οθόνης κατά μήκος μίας κλίμακας από το 
πράσινο ως το κόκκινο για να υποδείξει αν η 
θερμοκρασία διαφέρει λίγο ή πολύ από την 

οπροτεινόμενη θερμοκρασία των 19 C

Αν η θερμοκρασία έχει καθοριστεί σε μία 
τιμή χαμηλότερη της θερμοκρασίας Eco, η 
τελευταία αυτόματα επανακαθορίζεται σε 
τιμή ίση με τη θερμοκρασία Άνεσης μείον 

ο0,5 C.

Η συνιστώμενη διαφορά μεταξύ των 
οθερμοκρασιών Άνεσης και Eco είναι 3,5 C. 

Αν η διαφορά των τιμών είναι άλλη από την 
συνιστώμενη, το σύμβολο Eco αλλάζει ως 
εξής:

Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας Eco 
μπορεί να ισούται με τη θερμοκρασία 

οΆνεσης μείον 0,5 C.
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6.2.5 Καθορισμός ημέρας και ώρας

 

6.2.6 Προσαρμογή του προγράμματος P1
Το πρόγραμμα P1 μπορεί να τροποποιηθεί για να καλύπτει τις ανάγκες του χρήστη. Η τροποίηση του P1 δίνει στον χρήστη την
ευκαιρία να καθορίσει την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου, επιλέγοντας μεταξύ Άνεσης, ECO, και Αποτροπής παγετού για κάθε

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην παράγραφο 6.2.4 ώστε να καθορίσετε διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε κατάσταση.
Κάθε εμφανιζόμενη ώρα, δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία που έχει καθοριστεί στο πρόγραμμα P1. Σε περίπτωση που η συ-
σκευή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, το προφίλ του προγράμματος P1  είναι αυτό που περιγράφει η παράγραφος 6.2.3.1.

 

Προκειμένου να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε το πρόγραμμα P1, παρακαλούμε προχωρήστε ως ακολούθως:

 
 

 
  

 

 

Η μέρα και η ώρα καθορίζονται ώστε να 
ε ί να ι  δυνατή  η  χρήση  των  τρ ιών 
προκαθορισμένων προγραμμάτων, και 
αυτό μπορεί να γίνει κρατώντας πατημένο 
το πλήκτρο κατάσταση λειτουργίας.

Πιέστε το πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας 
για να επιβεβαιώσετε τον καθορισμό μέρας 
και προχωρήστε στον καθορισμό ώρας.

Πιέστε το πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας 
για να επιβεβαιώσετε τον καθορισμό ώρας 
και προχωρήστε στον καθορισμό λεπτών.

Πιέστε το πλήκτρο κατάστασης λειτουργίας 
για να επιβεβαιώσετε τον καθορισμό 
λεπτών και ολοκληρώστε τη διαδικασία.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η μέρα προς 
καθορισμό (1=Δευτέρα). Για να την 
τροποποιήσετε πιέστε τα πλήκτρα “+” ή “-”.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ώρα προς 
καθορισμό. Για να την τροποποιήσετε 
πιέστε τα πλήκτρα “+” ή “-”.

Στην οθόνη αναβοσβήνουν τα λεπτά προς 
καθορισμό. Για να τα τροποποιήσετε πιέστε 
τα πλήκτρα “+” ή “-”.

Το σύστημα επιστρέφει στην κατάσταση 
λειτουργίας που ήταν ενεργή όταν ξεκίνησε 
η διαδικασία καθορισμού.

Αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε ένα 
προκαθορισμένο πρόγραμμα χωρίς να 
έχετε αποθηκεύση τη μέρα και την ώρα, 
αυτή η διαδικασία καθορισμού θα εκκινήσει 
αυτόματα.

ώρα της ημέρας για όλη την εβδομάδα.

Πιέστε το πλήκτρο “M” για να επιλέξετε το 
πρόγραμμα P1.

Σε περίπτωση που η ώρα δεν έχει 
κ α θ ο ρ ι σ τ ε ί  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς 
(καινούρια συσκευή, ή αποσύνδε-
ση από το ρεύμα για περισσότερο 
από 30 λεπτά) η διαδικασία 
καθορισμού ώρας θα ξεκινήσει 
αυτόματα (δείτε παράγραφο 6.2.5)
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→ → 

Για να προβάλετε το πρόγραμμα P1 πιέστε 
το πλήκτρο “-” για 3 δευτερόλεπτα

Τώρα εμφανίζεται η πρώτη μέρα της 
εβδομάδας για να τη δείτε ή να την 
τροποποιήσετε (1=Δευτέρα).

Πιέστε το πλήκτρο “+” για να εισέλθετε στην 
πρώτη ώρα ώστε να τη δείτε ή να την 
τροποποιήσετε.

Πιέστε το πλήκτρο”M” για να διαλέξετε ποια 
θα είναι η επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 
των Άνεση, Eco και Αποτροπή παγετού.

Η εικονιζόμενη θερμοκρασία αφού 
επιλέξετε μια συγκεκριμένη ώρα, είναι η 
καθορισμένη για το πρόγραμμα P1.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα “+” και “-” για 
να εισέλθετε σε καθεμιά ώρα της μέρας 1 
και να δείτε ή μεταβάλετε τη θερμοκρασία 
λειοτυργίας τους. Η εμφανιζόμενη ώρα πάντα αφορά σημείο 

εκκ ίνησης .  Για  παράδε ιγμα :  όταν 
εμφανίζεται η ώρα H:23, η τροποποίηση 
περιλαμβάνει το διάστημα μεταξύ 23:00 και 
00:00.

Έχοντας τροποποιήσει τις θερμοκρασίες 
για καθεμιά από τις 23 ώρες της μέρας 1, 
πιέστε και πάλι το πλήκτρο “+” για την 
είσοδο στην κατάσταση τροποποίησης της 
μέρας 2.

Πιέστε το πλήκτρο “+” για να δείτε ή τροπο-
ποιήσετε τη θερμοκρασία λειτουργίας για 
κάθε ώρα της μέρας 2, όπως στη μέρα 1.
Μπορείτε να καθορίσετε αυτόματα το ίδιο 
πρόγραμμα της μέρας 1 στη μέρα 2 
κρατώντας πατημένο το πλήκτρο “F” και 
πιέζοντας το πλήκτρο “+”.

Σημείωση: επιτρέπεται η αντιγραφή και 
ε π ι κόλ λ η σ η  το υ  ί δ ι ο υ  η μ ε ρ ή σ ι ο υ 
προγράμματος μόνο αφού εμφανιστεί στην 
οθόνη ο αριθμός της ημέρας που θέλετε να 
προσαρμόσετε (όπως δείχνει η εικόνα) 
αλλά όχι όταν προβάλλεται η ώρα.

Αφού ρυθμιστεί η τελευταία μέρα (Μέρα 7) 
πιέστε το πλήκτρο “+” για να ολοκληρώσετε 
την διαδικασία προγραμματισμού.

Η λέξη END θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο “+” μπορείτε να 
επιβεβαιώσετε  το προσαρμοσμένο 
πρόγραμμα.
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Σημείωση: είναι δυνατή η έξοδος από την 
καταχώρηση του προγράμματος, χωρίς να
εμανίσετε όλες τις ώρες μέχρι τη μέρα 7.
Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένο
το πλήκτρο “F” και πατήστε το πλήκτρο”-”.

 

 
 

Σημαντική σημείωση:

 

-

 

Μπορείτε να απορρίψετε τη διαδικασία προβολής/τροποποίησης, διαγράφοντας όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί
πατώντας απλώς το πλήκτρο Αναμονής.

-

 

Η επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις θα διαγράψει κάθε πρόγραμμα P1 που έχει δημιουργηθεί (δείτε παράγραφο 6.3).

 

-

 

Αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο σε διάστημα 90 δευτερολέπτων κατά τη ρύθμιση του προγράμματος, το αποτέλεσμα
θα είναι η ακύρωση της διαδικασίας προβολής/τροποποίησης και θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

-

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, τα θερμικά στοιχεία θα μεταβούν αυτόματα σε κατάσταση αναμο-
νής και η συσκευή δε θα θερμαίνει.

 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ας δούμε πώς προγραμματίζουμε μία καινούρια συσκευή, αν θέλουμε η αλλαγή από τη Θερμοκρασία ECO στη θερμοκρασία
Άνεσης να γίνεται μία ώρα νωρίτερα (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι στις 06:00 π.μ.) κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη “OK” 
για 5 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας ότι η 
κ α τ α χώ ρ η σ η  τ ο υ  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
Το σύστημα τώρα είναι ρυθμισμένο στο να 
προσαρμόσει τη θερμοκρασία σύμφωνα με 
τη νέα ρύθμιση του προγράμματος P1.

Πιέστε το πλήκτρο “M” για να επιλέξετε το 
πρόγραμμα P1

Καθορίστε την τρέχουσα μέρα της 
εβδομάδας (αν πρόκειται για την πρώτη 
χρήση της συσκευής) χρησιμοποιόντας τα 
πλήκτρα “+” ή “-”.

Πιέστε το πλήκτρο “M” και καθορίστε την 
τρέχουσα ώρα (αν πρόκειται για την πρώτη 
χρήση της συσκευής) χρησιμοποιόντας τα 
πλήκτρα “+” και “-”.

Πιέστε το πλήκτρο “M” και καθορίστε τα 
τρέχοντα λεπτά (αν πρόκειται για την 
π ρ ώ τ η  χ ρ ή σ η  τ η ς  σ υ σ κ ε υ ή ς ) 
χρησιμοποιόντας τα πλήκτρα “+” και “-”.

Πιέστε το πλήκτρο “M” για να τερματίσετε τη 
διαδικασία ρύθμισης της ώρας. Το σύστημα 
επιστρέφει πίσω στο πρόγραμμα P1.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “-” για 3 
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην 
προβολή/τροποποίηση της μέρας 1.
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6.3 Ειδικές λειτουργίες

Πιέστε διαδοχικά το πλήκτρο “+” μέχρι να 
δείτε την ένδειξη H:05 στην οθόνη (αυτή 
είναι η ώρα που επιθυμούμε να μεταβά-
λουμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας από 
ECO σε Άνεση.

Πιέστε το πλήκτρο “M” δύο φορές για να 
μεταβάλετε το επίπεδο θερμοκρασίας από 
ECO σε Άνεση.

Πιέστε το πλήκτρο “+” διαδοχικά μέχρι η 
ένδειξη D2 να εμφανιστεί στην οθόνη 
(Τρίτη).

Για αντιγραφή και επικόλληση του ίδιου 
προγράμματος από τη μέρα 1 στη μέρα 2, 
κρατήστε πατημένο το “F” και πιέστε “+”. Το 
σύστημα θα αντιγράψει αυτόματα το 
πρόγραμμα και η οθόνη θα εμφανήσει 
απευθείας τη μέρα 3 (Τετάρτη).

Ε πα ν α λά β α τ ε  τ η  δ ι α δ ι κα σ ί α  πο υ 
περιγράφηκε ανωτέρω μέχρι να εμφανιστεί 
η μέρα 6 στην οθόνη.

Καθώς δεν επιθυμούμε να τροπο-
ποιήσουμε τις μέρες 6 και 7, μπορούμε να 
βγούμε από την κατάσταση ρύθμισης του 
προγράμματος, κρατώντας πατημένο το 
“F” και πιέζοντας το “-”.

Πιέστε το πλήκτρο “+” για να επιβεβαιώσετε 
τη διαδικασία μεταβολής.
Η ένδειξη “OK” θα αναβοσβήνει στην 
οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.

Πιέζοντας επανειλημμένα το πλήκτρο “F” 
μπορείτε να επιλέξετε διάφορες ειδικές 
λειτουργίες που είναι διαθέσιμες διαδοχικά.

Για να βγείτε από το μενού ειδικών λειτουρ-
γιών, περιμένετε απλώς 12 δευτερόλεπτα, 
ή πιέστε το πλήκτρο “M” για να επιστρέψετε 
στην επισκόπηση της κατάστασης λειτουρ-
γίας.
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Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

 Αισθητήρας παρουσίας

Η ενεργοποίηση φαίνεται από το άναμμα

του σχετικού συμβόλου στην οθόνη

Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου

Η ενεργοποίηση φαίνεται από το άναμμα 

του σχετικού συμβόλου στην οθόνη

Ημερήσια κατανάλωση

�

�

Σημείωση: Η οθόνη προβάλει την ε-

Εβδομαδιαία κατανάλωση

�

�

 

 

Προβολή θερμοκρασίας χώρου

�

�

 

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις τις 
συσκευής στις εργοστασιακές τιμές, 
κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “+” για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή 
να ανιχνεύσει αν υπάρχουν ή όχι άνθρωποι 
στον χώρο, και να ρυθμίσει αυτόματα το 
επίπεδο της θέρμανσης, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει την άνεση και την εξοικο-
νόμηση ενέργειας.

Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε την 
παράγραφο 6.3.2.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργίας πραγματοποιείται με το πάτημα 
του πλήκτρου “+” ή “-” αντίστοιχα.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργίας πραγματοποιείται με το πάτημα 
του πλήκτρου “+” ή “-” αντίστοιχα.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή 
να ανιχνεύσει  αν υπάρχει  ανοιχτό 
παράθυρο και αυτόματα να ενεργοποιήσει 
τη λειτουργία Αποτροπής παγετού.

Για περισσότερες λεπτομέριες δείτε την 
παράγραφο 6.3.2.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή 
της ισχύος που κατανάλωσε η συσκευή 
κατά τις προηγούμενες 24 ώρες.

Αν η ένδειξη της κατανάλωσης αναβοσβήνει 
αυτό σημαίνει ότι τα αποθηκευμένα δεδομέ-
να αντιστοιχούν σε λιγότερες από 24 ώρες.

κτιμόμενη κατανάλωση, που ενδέχεται να 
διαφέρει από τη μετρούμενη με ειδικούς 
μετρητές, κατάλληλους γι΄αυτό τον σκοπό.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή 
της ισχύος που κατανάλωσε η συσκευή 
κατά τις προηγούμενες 7 ημέρες.

Αν η ένδειξη της κατανάλωσης αναβοσβήνει 
αυτό σημαίνει ότι τα αποθηκευμένα δεδομέ-
να αντιστοιχούν σε λιγότερες από 24 ώρες.

 

κτιμόμενη κατανάλωση, που ενδέχεται να 
διαφέρει από τη μετρούμενη με ειδικούς 
μετρητές, κατάλληλους γι΄αυτό τον σκοπό.

Σημείωση: Η οθόνη προβάλει την ε-

Η οθόνη προβάλλει τη θερμοκρασία χώ-
ρου που μετριέται από τη συσκευή
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Διόρθωση θερμοκρασίας χώρου

 

 

Πάντοτε περιμένετε τουλάχιστον 4 ώ-
ρες για να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία
πριν προβείτε σε διόρθωση.

Απομακρυσμένος έλεγχος

 

6.3.1 Αισθητήρας παρουσίας

Περίοδος
απουσίας

Μείωση της θερμοκρασίας
Άνεσης

Ένδειξη
στην οθόνη

60 min 1,0°C
 

(( ))

 

90 min 2,0°C

 

120 min 3,5°C

 

38 hours Αποτροπή Παγετού 7±3°C

 

 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την 
επεξεργασία της θερμοκρασίας χώρου που 
μετρά η συσκευή και με την οποία 
διαχειρίζεται τη θερμική ενέργεια, αν χρειά-
ται να διορθωθεί για να αντιμετωπιστούν 
σφάλματα μέτρησης που οφείλονται σε 
καταστάσεις όπως η εγγύτητα προς πηγές 
θερμότητας ή ρεύματα κρύου αέρα.

Στην οθόνη αναβοσβήνει η τιμή διόρθωσης 
που θα εφαρμοστεί. Ρυθμίζεται με το 
πάτημα του πλήκτρου “+” ή “-”.

Αν για παράδειγμα η μετρούμενη στη 
οσυσκευή θερμοκρασία είναι 19,2 C και η 

θερμοκρασία χώρου μετριέται στους 
ο ο19,5 C, διορθώστε την κατά +0,3 C.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο της 
συσκευής με τη χρήση εξωτερικών χρονο-
διακοπτών, φισών με τηλεφωνικό έλεγχο 
και παρόμοιων συσκευών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την 
παράγραφο 6.3.3.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργίας γίνεται με το πάτημα των 
πλήκτρων “+” ή “-” αντίστοιχα.

Προειδοποίηση: Η ενεργοποίηση δεν 
φαίνεται με κάπιο σύμβλολο στην οθόνη.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύσει αν υπάρχουν ή όχι άνθρωποι στον χώρο, και να ρυθμίσει αυτόματα το 
επίπεδο της θέρμανσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, που ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία Άνεσης, η συσκευή εποπτέυει συνεχώς τον χώρο και, αν δεν 
ανιχνευθούν άνθρωποι, μειώνει τη θερμοκρασία άνεσης ως εξής:

Τα σύμβολα του αισθητήρα παρουσίας και 
της λειτουργίας Άνεσης αναβοσβήνουν 
ταυτόχρονα.

Η μείωση της θερμοκρασίας είναι πάντοτε συνάρτηση της θερμοκρασίας Άνεσης. Αν η συσκευή είναι σε λειτουργία Eco ή 
Αποτροπής Παγετού, καμία αλλαγή στη θερμοκρασία που πρόκειται να διατηρηθεί στον χώρο δε θα παρατηρηθεί.
Εάν κάποιος ανιχνευθεί στον χώρο για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα λεπτά, η θερμοκρασία αυτόματα θα επιστρέψει στην καθο-
ρισμένη θερμοκρασία Άνεσης, χωρίς καμία μείωση. Το ίδιο συμβαίνει αν, ενώ η απαιτούμενη θερμοκρασία μειώνεται λόγω της 
μη ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο, πατηθεί το πλήκτρο “M”.
Σημαντικό:
Η ορθή λειτουργία αυτής της ρύθμισης μπορεί να εξαρτάται από τη θέση της συσκευής στον χώρο. Για την επιλογή της βέλτιστης 
θέσης τοποθέτησης, έχετε υπόψη ότι ο αισθητήρας ανιχνεύει κινήσεις μέσα την περιοχή που υποδεικνύεται στο σχήμα 9, και ότι 
δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα στο ενδιάμεσο. Η ανίχνευση παρουσίας είναι επίσης πιο αποτελεσματική όταν οι άνθρωποι 
περνούν μπροστά από τον αισθητήρα από ό,τι όταν κινούνται προς αυτόν.
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6.3.2 Αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου 

 

Η επανφορά της προηγούμενης κατάστασης λειτουργίας δεν γίνεται αυτόματα, αλλά ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο “M”.
Σημαντικό
Η ορθή λειτουργία αυτής της ρύθμισης ενδέχεται να εξαρτάται από τη θέση της συσκευής στον χώρο, την παρουσία ρευμάτων
την εξωτερική θερμοκρασία και το για πόσο μένει ανοιχτό το παράθυρο.

6.3.3 Απομακρυσμένος έλεγχος

6.4 Βοηθητικές λειτουργίες

Κλείδωμα κουμπιών ελέγχου 

Η ενεργοποίηση υποδεικνύεται από το 

σχετικό εικονίδιο στην οθόνη

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “F” και πι-
έστε το πλήκτρο “-” για να ξεκλειδώσετε τα

 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύσει αν υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αυτόματα να ενεργοποιήσει τη 
λειτουργία Αποτροπής παγετού.
Αν ανιχνευθεί μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας όταν η συσκευή λειτουργεί κανονικά, η λειτουργία Αποτροπής Παγετού ενερ-
γοποιείται αυτόματα για να μειώσει τις απώλειες ενέργειας. Στην οθόνη τα σύμβολα του παραθύρου και της Αποτροπής παγετού 
αναβοσβήνουν ταυτόχρονα, ενώ το σύμβολο της κατάστασης λειτουργίας που έχει οριστεί από τον χρήστη παραμένει ενεργό.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τον έλεγχο της συσκευής με τη χρήση εξωτερικών χρονοδιακοπτών, φισών με τηλεφωνικό έλεγχο και 
παρόμοιων συσκευών. Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, αν η τροφοδοσία της συσκευής με ρεύμα επανέλθει μετά από 
διακοπή μεγαλύτερη των 30 λεπτών, δεν ενεργοποιείται η λειτουργία Αναμονής όπως συμβαίνει φυσιολογικά, αλλά η συσκευή 
τίθεται αμέσως σε λειτουργία Άνεσης. Η θερμοκρασία Άνεσης παραμένει στη ρύθμισή της πριν τη διακοπή τροφοδοσίας. Η 
(προαιρετική) λειτουργία αισθητήρα παρουσίας και αισθητήρα ανοιχτού παραθύρου απενεργοποιούνται. Αυτό σημαίνει ότι η 
συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να βρίσκεστε στον χώρο.

Τα κουμπιά ελέγχου της συσκευής μπο-
ρούν να κλειδωθούν ώστε να αποτραπεί η 
αλλαγή των ρυθμίσεων από λάθος, ή από 
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Για πρόσβαση στη λειτουργία κλειδώμα-
τος/ξεκλειδώματος, κρατήστε πατημενο το 
πλήκτρο “F”.

Όταν η οθόνη δείχνει “LOC”:

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “F” και πιέ-
στε το πλήκτρο “+” για να κλειδώσετε τα 
πλήκτρα.

πλήκτρα.

Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιστρέψει μετά από διακοπή μεγαλύ-
τερη των 30 λεπτών, ανακτάται η κατάσταση λειτουργίας που ίσχυε πριν τη διακοπή. Αν η κατάσταση λειτουργίας ήταν ένα από 
τα τρία προγράμματα P1, P2 ή P3 ενεργοποιείται αντ’ αυτού η λειτουργία Αποτροπής παγετού, επειδή είναι απαραίτητος ο 
καθορισμός της μέρας και της ώρας πριν την ενεργοποίηση ενός προγράμματος.
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7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται.

Η συσκευή δεν θερμαίνει.

Η συσκευή παραμένει ζεστή.

Η συσκευή δε ζεσταίνει αρκετά.

 
Η συσκευή ζεσταίνει σε κατάσταση λειτουργίας Eco.

Η επιφάνεια της συσκευής είναι πολύ ζεστή.

 Η θερμοκρασία του χώρου διαφέρει από την καθορισμένη

 

Η συσκευή αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή.

8. Συντήρηση
q Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.

q Καθαρίστε τη συσκευή, ειδικά το θερμαντικό πάνελ, με ένα στεγνό πανί, μία φορά κάθε 6 μήνες.
q Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο.

q

 

2 2Όταν αντικαθιστάτε το καλώδιο παροχής, χρησιμοποιήστε καλώδιο 2x1,5mm  ή 3x1,5mm  τύπου H05V2V2-F HAR.
Αυτή η διαδικασία, τόσο για καλώδια με όσο και χωρίς φις, πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό
και ποτέ από τον τελικό  χρήστη λόγω πιθανότητας  καταστροφής της συσκευής και διακινδύνευσης  της προσωπικής 

 

9. ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Περιβάλλον και ανακύκλωση

 

Παρακαλώ βοηθήστε μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απορρίπτοντας τη συσκευασία σύμφωνα με τους 

 

εθνικούς  κανονισμούς επεξεργασίας αποβλήτων.

 

Ανακύκλωση συσκευών στο τέλος κύκλου ζωής

 

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.

Ελέγξτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενεργή και σύμ-
φωνη με αυτή που αναγράφεται στην σήμανση της συσκευής 
(πχ 230V 50Hz), και ότι ο κεντρικός διακόπτης στη δεξιά πλευρά 
της συσκευής είναι στη θέση λειτουργίας (θέση “I”).

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση λειτουργίας είναι η ζητούμενη και, 
αν χρησιμοποιείτε προκαθορισμένο πρόγραμμα, ότι δεν είναι σε 
χρονικό σημείο στο οποίο έχει καθοριστεί η Αποτροπή παγετού.
Αν η θερμοκρασία χώρου είναι υψηλότερη από από την 
καθορισμένη, η συσκευή δε θα πρέπει να θερμαίνεται.
Αν δεν είστε βέβαιοι, επιλέξτε κατάσταση Άνεσης και μια 
θερμοκρασία πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του χώρου για να 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δουλεύει κανονικά.

Ελέγξτε ότι η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, 
και ότι δεν επιδρούν στη συσκευή ρεύματα που να μεταβάλλουν 
τη μετρούμενη θερμοκρασία χώρου.

Ελέγξτε ότι η καθορισμένη θερμοκρασία δεν είναι πολύ χαμηλή, 
ότι η συσκευή είναι η μόνη πηγή θέρμανσης στον χώρο (κλείστε 
τις πόρτες) και ότι η κεντρική ηλεκτρολογική παροχή είναι η κα-
τάλληλη

Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί ώστε να φτάσει/διατηρήσει τη 
θερμοκρασία eco. Αυτή είναι μια φυσιολογική κατάσταση.

Είναι φυσιολογικό η επιφάνεια να ζεσταίνεται όταν λειτουργεί. Οι 
μέγιστες τιμές συμμορφώνονται με τα όρια που τίθενται από 
τους εφαρμοσταίους κανονισμούς ασφαλείας.
Αν η συσκευή είναι πάντα πολύ ζεστή, μπορεί να είναι υποδια-
στασιολογημένη για τον χώρο στον οποίο χρησιμοοιείται, ή ίσως 
επηρεάζεται από ρεύματα.

Αφού περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες για να σταθεροποιηθεί η 
θερμοκρασία χώρου, μπορεί να χρειαστεί να αποκαταστήσετε 
τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας που δείχνει η συσκευή και 
της μετρούμενης στον χώρο. Για να το κάνετε αυτό ανατρέξτε 
στα περιεχόμενα της παραγράφου 6.3 στο τμήμα “Διόρθωση 
θερμοκρασίας χώρου”.

Όταν η συσκευή είναι καινούρια, ενδέχεται να εντοπιστεί μία 
δυσάρεστη οσμή όταν αρχίσει να λειτουργεί για πρώτη φορά. 
Αυτό οφείλεται σε κατάλοιπα της διαδικασίας κατασκευής.
Συσκευές που χρησιμοποιούνται ήδη, μπορεί να αναδίδουν 
δυσάρεστες οσμές αν δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο 
διάστημα ή/και αν χρησιμοποιούνται σε χώρους με χαμηλή 
ποιότητα αέρα.

ασφάλειας
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Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα

Αναγνωριστικό μοντέλου: KLIMA

 

Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα

Θερμική απόδοση

 

Τύπος θερμικής εισαγωγής, μόνο για θερμοσυσσωρευτικά ηλεκτρικά 

Ονομαστική θερμική Pnom
(*) δείτε

Πίνακα 1
kW

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με ενσωματωμένο θερμοστάτη no

Ελάχιστη θερμική 

απόδοση (ενδεικτική)
Pmin

(*) δείτε

Πίνακα 1
kW

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με αναπληροφόρηση 

θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας

no

Μέγιστη συνεχής 

θερμική απόδοση
Pmax,c

 

(*) δείτε

 

Πίνακα 1
kW

 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμικής φόρτισης με αναπληροφόρηση 

θερμοκρασίας δωματίου και/ή εξωτερικής θερμοκρασίας

no

 

Βοηθητική ηλεκτρική 

κατανάλωση

 
 

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα

 

no

Στην ονομαστική 

θερμική απόδοση
elmax

(*) δείτε

Πίνακα 1
kW

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου (επιλέξτε ένα)

Στην ελάχιστη θερμική 

απόδοση
elmin

(*) δείτε

Πίνακα 1
kW

 

Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς έλεγχο όχι

Σε λειτουργία αναμονής elSB 0,00025 kW Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας όχι

 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη

 

όχι

 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη

 

όχι

 
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο ημερήσιο όχι

 
Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο εβδομαδιαίο ναι

 Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)  

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας ναι

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου ναι 

Με επιλογή ελέγχου από απόσταση

 

όχι

 

 

Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης

 

όχι

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας όχι

Με αισθητήρα υπέρυθρων ακτίνων όχι

  

Πίνακας 1

 

KLIMA 7

 

KLIMA 7 AS

KLIMA 10 KLIMA 15 KLIMA 20

Θερμική απόδοση

Ονομαστική θερμική απόδοση Pnom 0,750 1,000 1,500 2,000

Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτική) Pmin 0,075

 

0,113 0,150 0,188

 

Μέγιστη συνεχής θερμική απόδοση Pmax,c 0,750

 

1,000 1,500 2,000

Βοηθητική ηλεκτρική κατανάλωση

Στην ονομαστική θερμική απόδοση elmax 0,750 1,000 1,500 2,000

Στην ελάχιστη θερμική απόδοση elmin 0,075 0,113 0,150 0,188

θερμαντικά σώματα (επιλέξτε ένα)

απόδοση

θερμοκρασίας χώρου

χώρου

προγραμματισμό

προγραμματισμό
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