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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές κι επικίνδυνες 
καταστάσεις. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του προϊόντος εκτός από αυτήν που ορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό και ακυρώνει κάθε εγγύηση. 

Η εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα, φθορά, απώλεια, τραυματισμό ή ζημιά προκαλείται από, ή είναι 
αποτέλεσμα της κακής χρήσης ή κατάχρησης αυτής της συσκευής. Όσα υπαγορεύει η κρατική νομοθεσία δεν 
θίγονται. Κανένας από τους όρους αυτής της εγγύησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι αποκλείει τυχόν όρους ή 
εγγυήσεις  που προβλέπει η κρατική νομοθεσία, οι οποίοι δεν μπορούν να αποκλειστούν ή να τροποποιηθούν. 

Πριν από οποιαδήποτε λειτουργία αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος. Σε 
περίπτωση ελαττωμάτων ή ζημιών μην προσπαθήσετε να τα επισκευάστε μόνοι σας, αλλά επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπό σας. 

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία και προστατέψτε το περιβάλλον απορρίπτοντας τη 
συσκευασία ανάλογα με τους εθνικούς κανονισμούς για την επεξεργασία αποβλήτων. 

1. Για την ασφάλειά σας
Αυτή η συσκευή προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε εμπορικό / βιομηχανικό 
περιβάλλον, σε οχήματα, πλοία ή αεροσκάφη. 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυνατότητες ή άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν 
επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός εάν εποπτεύονται συνεχώς. 
Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν μόνο να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή με την 
προϋπόθεση ότι η τελευταία έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση 
λειτουργίας και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της ή επιτηρούνται, και κατανοούν 
τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν στην τροφοδοσία τη 
συσκευή, να τη ρυθμίζουν ή να εκτελούν λειτουργίες επισκευής ή συντήρησης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μερικά μέρη της συσκευής μπορούν να ζεσταθούν πάρα πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. 
Ειδική προσοχή πρέπει να δοθεί όταν είναι παρόντα παιδιά ή ευάλωτοι άνθρωποι.   
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή σας αντιστοιχεί σε αυτά που σημειώνονται στην καρτέλα τροφοδοσίας της 
συσκευής: 230 V ∼, 50 Hz 
Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να ακουμπούν ή να παίζουν με τη συσκευή. Προσέχετε! Το πάνελ θερμαίνεται 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (θερμοκρασίες άνω των 80 οC). 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερ-θέρμανση, μη σκεπάζετε τη συσκευή. Μην 
κρεμάτε οτιδήποτε στη συσκευή και μην την σκεπάζετε όταν λειτουργεί. Αυτό σημειώνεται ξεκάθαρα στο 
κάλυμμα του προϊόντος ή φαίνεται από τη σήμανση  

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εκρηκτικά ή εύφλεκτα αέρια ή όπου υπάρχουν 
αναθυμιάσεις εύφλεκτων διαλυτών, βερνικιών ή κόλλας 
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο και πρέπει να το αλλάξετε, μην το κάνετε εσείς! 
Πηγαίνετε τη συσκευή στο εξουσιοδοτημένο σέρβις ή σε κάποιο ειδικευμένο άτομο με κατάλληλες 
ικανότητες και γνώση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου. 
Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε ο ρευματολήπτης – πρίζα να είναι προσβάσιμος ανά πάσα 
στιγμή. 
Ποτέ να μην τοποθετείτε την συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα τροφοδοσίας 
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Μην εισάγετε χαρτιά ή αντικείμενα στην συσκευή 

2. Το προϊόν σας
Εκτός από τη συσκευή θέρμανσης, η συσκευή σας περιλαμβάνει (εικόνα 1): 

- 1 μεταλλική βάση στήριξης για τοποθέτηση στον τοίχο (ενσωματωμένη στη συσκευή).
- 4 πλαστικά βύσματα (ούπα) 8 x 50 mm.
- 4 σταυρόβιδες 5 x 60 mm για την στερέωση της μεταλλικής βάσης στον τοίχο.

Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας εάν κάτι λείπει ή είναι ελαττωματικό. 

3. Ασφαλής τοποθέτηση
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο στην προορισμένη από τον κατασκευαστή οριζόντια θέση. 
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει διπλή ηλεκτρική μόνωση (Κλάση ΙΙ) και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται γείωση. 
Τηρείτε πάντα τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή/και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2. 
Πότε να μην εγκαταστήσετε το προϊόν πάνω σε επιφάνεια από ξύλο ή συνθετικό υλικό. 
Το προϊόν αυτό διαθέτει βαθμό προστασίας IP24. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάνια ή άλλα 
μέρη που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, προσέχοντας ώστε να μην βρίσκεται σε καμιά περίπτωση 
εντός της περιμέτρου μπανιερών ή ντουζιέρων (Μέρος 1 της εικόνας 2). 
Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος με έντονο ρεύμα αέρα που θα μπορούσε να αλλοιώσει την 
λειτουργία της. 

4. Εγκατάσταση
Αφαιρέστε την μεταλλική βάση για επιτοίχια τοποθέτηση, που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, 
αποσυνδέοντας πρώτα τα 2 πάνω και μετά τα 2 κάτω ελάσματα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4. 
Τοποθετήστε τη βάση στο έδαφος ώστε να τη χρησιμοποιήσετε ως οδηγό προκειμένου να σημειώσετε τα 
σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν οι 2 κάτω τρύπες στήριξης (εικόνα 5Α). 
Σηκώστε τη βάση ώστε οι θέσεις των 2 σημείων που σημειώθηκαν στο προηγούμενο βήμα να συμπέσουν 
με τις τρύπες στη βάση, προκειμένου να μαρκάρετε τις θέσεις των 2 πάνω σημείων στήριξης (εικόνα 5Β). 
Ανοίξτε τις 4 τρύπες που σημειώθηκαν στον τοίχο, τοποθετώντας τα πλαστικά βύσματα (ούπα) (εικόνα 6). 
Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες που παρέχονται με τη συσκευή (εικόνα 7). 
Κρεμάστε τη συσκευή στη βάση ξεκινώντας από τα 2 κάτω σημεία στερέωσης και μετά τα 2 πάνω. 
Βεβαιωθείτε ότι ακούσατε ένα κλικ κατά την τοποθέτηση (εικόνα 8).  
Εάν χρειαστεί να βγάλετε τη συσκευή από τη βάση κάποια στιγμή, προτείνουμε να αποσυνδέσετε πρώτα τα 
2 κάτω σημεία στερέωσης και μετά τα 2 πάνω. 

5. Ηλεκτρικές Συνδέσεις
Η συσκευή θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με 230 V∼ (AC), 50 Hz 
Η συσκευή θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα καλώδιο κι ένα φις για την εγκατάστασή της. Εάν το προϊόν 
διαθέτει ήδη καλώδιο και φις και πρόκειται να εγκατασταθεί στη Γαλλία, συνδέστε το στην κύρια γραμμή 
τροφοδοσίας μέσω κάποιου κατάλληλου κουτιού, αφού πρώτα κόψετε το φις. 
Εάν το προϊόν συνοδεύεται από καλώδιο χωρίς φις, συνδέστε το στην κύρια γραμμή τροφοδοσίας 
χρησιμοποιώντας καλώδιο 3 αγωγών (Καφέ = Φάση, Μπλε = Ουδέτερος, Μαύρο = Αγωγός Ελέγχου (ΌΧΙ 
ΓΕΙΩΣΗ)) και ένα κουτί σύνδεσης. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ελέγχου, συνδέστε 
απλά τη φάση (καφέ αγωγός) και τον ουδέτερο (μπλέ αγωγός). Η συσκευή θα λειτουργήσει σωστά 
ακόμη και χωρίς τον εξωτερικό έλεγχο. 
Σε μπάνια, κουζίνες ή άλλα δωμάτια με υγρασία, τοποθετήστε το σημείο σύνδεσης τουλάχιστον 25 cm από 
το έδαφος.  
Η ηλεκτρική σύνδεση στην κύρια γραμμή παροχής θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν διπολικό διακόπτη 
με ελάχιστη διατομή 3 mm. Πάντα ακολουθείτε τους εθνικούς κανόνες για τη σωστή ηλεκτρολογική 
σύνδεση. 
Απαγορεύεται η σύνδεση της συσκευής στη γείωση. Μη συνδέετε τον αγωγό ελέγχου (Μαύρο) στη γείωση. 



Εάν το προϊόν τροφοδοτείται μέσω ενός διαφορικού διακόπτη 30 mA, βεβαιωθείτε ότι και ο αγωγός 
ελέγχου, ελέγχεται επίσης από τον διακόπτη. 

6. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή

6.1 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου 

Α – Διακόπτης Ενεργοποίησης / Αναμονής 

Β – Κατάσταση Λειτουργίας 

C – Ειδικές Λειτουργίες 

D – Αύξηση / Ενεργοποίηση 

Ε – Μείωση / Απενεργοποίηση 

F – Οθόνη 

G – Κεντρικός Διακόπτης  

6.2 Λειτουργία 

6.2.1 Ενεργοποίηση της οθόνης 

Εάν η οθόνη είναι σβηστή, πατήστε 
οποιοδήποτε πλήκτρο προκειμένου 
να την ενεργοποιήσετε. Η οθόνη 
ανάβει και παραμένει αναμμένη 
για 30 δευτερόλεπτα μετά από το 
τελευταίο πάτημα οποιουδήποτε 
πλήκτρου. 

Όταν η οθόνη είναι σβηστή, το 
πάτημα ενός οποιουδήποτε 
πλήκτρου ανάβει την οθόνη και δεν 
εκτελείται η λειτουργία στην οποία 
το πλήκτρο αυτό αντιστοιχεί. 

6.2.2 Ενεργοποιώντας κι απενεργοποιώντας τη συσκευή 

Η τροφοδοσία της συσκευής ελέγχεται από έναν διπολικό ηλεκτρομηχανικό διακόπτη (G) που βρίσκεται στην δεξιά 
μεριά του προϊόντος. Όταν απενεργοποιείται η συσκευή με χρήση του διακόπτη αυτού, απενεργοποιείται και η 
ηλεκτρονική πλακέτα με συνέπεια όλες οι παραμετροποιήσεις που έχουν γίνει να διατηρούνται για 30 λεπτά, μετά 
το πέρας των οποίων, σβήνονται αυτόματα και επανέρχονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής. 
Συνιστούμε τη χρήση αυτού του διακόπτη μόνο όταν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Αν’ αυτού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον διακόπτη ενεργοποίησης / αναμονής (Α) ώστε να 
διατηρούνται οι παραμετροποιήσεις που έχετε κάνει.  

Όταν η συσκευή ενεργοποιείται 
μέσω του διακόπτη που βρίσκεται 
στο πλάι, η οθόνη ανάβει και 
εμφανίζεται το σύμβολο 
αναμονής. 
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Για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή, πατήστε τον διακόπτη 
Ενεργοποίησης  Αναμονής

Η συσκευή έχει ως προεπιλογή τη 
λειτουργία άνεσης. Εάν η συσκευή 
ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή 
εάν έχει διακοπεί η τροφοδοσία 
για περισσότερο από 30 λεπτά, η 
θερμοκρασία Άνεσης βρίσκεται 
στην προεπιλεγμένη τιμή των 19ο 
C. 

Προκειμένου να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, 
κρατήστε πατημένο τον διακόπτη 
Ενεργοποίησης / Αναμονής για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα 

Η απενεργοποίηση της συσκευής 
χρησιμοποιώντας τον διακόπτη 
που βρίσκεται στο πλάι της, για 
περισσότερο από 30 λεπτά, 
συνεπάγεται και απώλεια κάθε 
αποθηκευμένης από τον χρήστη 
παραμετροποίησης (ημερομηνία, 
χρόνος, επίπεδα θερμοκρασίας 
κλπ.) 

6.2.3 Επιλογή της κατάστασης λειτουργίας 

Πατώντας το πλήκτρο M 
επανειλημμένα, επιτρέπει 
την επιλογή της κατάστασης 
λειτουργίας που επιθυμείτε.  

Οι καταστάσεις λειτουργίας 
ενεργοποιούνται με την παρακάτω σειρά: 

Με το πέρασμα 30 δευτερολέπτων από το 
πάτημα του πλήκτρου Μ, η ακολουθία 
καταστάσεων λειτουργίας ξεκινά από την 
αρχή ώστε να γίνει γρηγορότερη η αλλαγή 
από οποιαδήποτε κατάσταση στην 
κατάσταση άνεσης.  

Εικόνα Περιγραφή Κατά την χρήση 
Λειτουργία 
Άνεσης Όταν είστε στο σπίτι, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία Άνεσης που έχετε θέσει. 

Λειτουργία 
Eco 

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για σύντομο χρονικό διάστημα (από 2 έως 48 ώρες) 
ή εάν είστε στο σπίτι και κοιμάστε, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία Eco που 
έχετε θέσει εξοικονομώντας ενέργεια. 

Λειτουργία 
Αποτροπής 
Παγετού 

Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για μεγάλες χρονικές περιόδους (περισσότερο από 
48 ώρες), η θερμοκρασία αυτόματα ρυθμίζεται στους 7 ± 3 oC και δεν μπορεί να 
μεταβληθεί. 

Πρόγραμμα P1 Όταν επιθυμείτε την εφαρμογή ενός προ-ρυθμισμένου προγράμματος λειτουργίας 
κατάλληλο γι’ αυτούς που δεν εργάζονται από το σπίτι. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6.2.6. 

Αγωγός 
Ελέγχου 

Όταν ελέγχεται η λειτουργία της συσκευής μέσω μιας εξωτερικής μονάδας μέσω του 
αγωγού ελέγχου 

6.2.3.1 Περιγραφή προ-ρυθμισμένων προγραμμάτων 
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Το πρόγραμμα P1 μπορεί να παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στην παράγραφο 6.2.6. 

Για να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες (αφορά σε όλα τα προγράμματα): 

- Επιλέξτε λειτουργία Άνεσης και ρυθμίστε την αντίστοιχη θερμοκρασία
- Επιλέξτε λειτουργία Eco και ρυθμίστε την αντίστοιχη θερμοκρασία
- Επιλέξτε το πρόγραμμα P1

Παρακαλώ σημειώστε: Όταν επιλέξετε το πρόγραμμα P1 χωρίς, πρώτα, να έχετε ποτέ ρυθμίσει την ημερομηνία και 
την ώρα, το σύστημα θα μεταβεί αυτόματα στην κατάσταση ρύθμισης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.5. 

6.2.3.2 Χρήση του αγωγού ελέγχου 

Εάν ένα καλώδιο σύνδεσης δεν συνοδεύεται από φις, η συσκευή μπορεί, επίσης, να ελεγχθεί μέσω συγκεκριμένων 
ελεγκτών. Η θερμοκρασία Άνεσης όταν η συσκευή λειτουργεί μέσω του αγωγού ελέγχου, ρυθμίζεται, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στα προ-ρυθμισμένα προγράμματα, πηγαίνοντας πρώτα στην λειτουργία Άνεσης, πατώντας το πλήκτρο 
«Μ» και μετά, επιλέγοντας την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω των πλήκτρων «+» και «-». 

Παρακαλώ σημειώστε: Στην λειτουργία μέσω αγωγού ελέγχου, η θερμοκρασία Eco είναι ίση με την θερμοκρασία 
Άνεσης μείον 3.5 oC. 

6.2.4 Ρυθμίζοντας τις θερμοκρασίες 

Η συσκευή χαρακτηρίζεται από 2 
θερμοκρασίες αναφοράς, Άνεσης και Eco, 
οι οποίες μπορούν να ρυθμιστούν 
ανεξάρτητα η μία από την άλλη 

Ένα βέλος στην δεξιά μεριά της οθόνης, 
μετακινείται κατά μήκος της κλίμακας 
από πράσινο σε κόκκινο, προκειμένου 
να υποδείξει τη διαφορά της 
θερμοκρασίας από την προτεινόμενη 
των 19 oC 

Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία Άνεσης 
είναι 19.0 οC και μπορεί να αλλαχθεί 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «+» και «-». 

Εάν η θερμοκρασία Άνεσης έχει 
ρυθμιστεί σε τιμή χαμηλότερη από τη 
θερμοκρασία Eco, η τελευταία 
αυτόματα τίθεται ίση με την 
θερμοκρασία Άνεσης μείον 0.5 οC. 

Η προ-ρυθμισμένη θερμοκρασία Eco είναι 
15.5 οC και μπορεί να αλλαχθεί 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «+» και «-». 

Η προτεινόμενη διαφορά ανάμεσα στην 
θερμοκρασία Άνεσης και στη 
θερμοκρασία Eco είναι 3.5 οC. Εάν η 
τρέχουσα διαφορά είναι άλλη από την 
προτεινόμενη, τότε το σύμβολο Eco 
αλλάζει ως εξής: 

Η μέγιστη τιμή που μπορεί να ρυθμιστεί 
για τη θερμοκρασία Eco είναι ίση με τη 
θερμοκρασία Άνεσης μείον 0.5 οC. 

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από την απαιτούμενη θερμοκρασία όπως φαίνεται στην οθόνη, 
η ένδειξη θέρμανσης ανάβει  



6.2.5 Ρυθμίζοντας την ημέρα και την ώρα 

Η ημέρα και η ώρα ρυθμίζονται ώστε 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
προ-ρυθμισμένα προγράμματα, και 
αυτό μπορεί να γίνει κρατώντας 
πατημένο το πλήκτρο «Μ» - 
κατάσταση λειτουργίας. 

Η ημέρα που ρυθμίζεται 
αναβοσβήνει (1 = Δευτέρα). 
Προκειμένου να επεξεργαστείτε την 
τιμή αυτή, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα «+» και «-». 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» - 
κατάσταση λειτουργίας προκειμένου 
να επιβεβαιώσετε την ημέρα που 
θέλετε να ρυθμίσετε και να 
προχωρήσετε στη ρύθμιση της ώρας 

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 
της ώρας που ρυθμίζεται. 
Προκειμένου να επεξεργαστείτε την 
τιμή αυτή, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα «+» και «-». 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» - 
κατάσταση λειτουργίας προκειμένου 
να επιβεβαιώσετε την ώρα που 
θέλετε να ρυθμίσετε και να 
προχωρήσετε στη ρύθμιση των 
λεπτών 

Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 
των λεπτών που ρυθμίζονται. 
Προκειμένου να επεξεργαστείτε την 
τιμή αυτή, χρησιμοποιήστε τα 
πλήκτρα «+» και «-». 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» - 
κατάσταση λειτουργίας προκειμένου 
να επιβεβαιώσετε τα λεπτά που 
θέλετε να ρυθμίσετε και να 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. 

Το σύστημα θα επιστρέψει στην 
κατάσταση λειτουργίας που 
βρισκόταν πριν την έναρξη της 
ρύθμισης ημέρας – ώρας.  
Εάν προσπαθήσετε να 
ενεργοποιήσετε ένα προ-
ρυθμισμένο πρόγραμμα χωρίς να 
έχετε, πρώτα, ρυθμίσει την ημέρα – 
ώρα, αυτή η διαδικασία ρύθμισης 
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

6.2.6 Προσαρμογή του προγράμματος P1 

Το πρόγραμμα P1 μπορεί να τροποποιηθεί προκειμένου να ταιριάζει στις ανάγκες του χρήστη. Η τροποποίηση του 
P1 δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να ρυθμίσει την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος, να επιλέξει ανάμεσα 
στην θερμοκρασία Άνεσης και Eco ή στη λειτουργία Αποτροπής Παγετού, για κάθε ώρα κάθε μέρας ολόκληρης της 
εβδομάδας. 

Παρακαλώ δείτε την παράγραφο 6.2.4 προκειμένου να ρυθμίσετε τα επιθυμητά επίπεδα θερμοκρασιών για κάθε 
κατάσταση λειτουργίας. Κάθε εμφανιζόμενη ώρα της μέρας, δείχνει το επίπεδο θερμοκρασίας που έχει ρυθμιστεί 
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στο πρόγραμμα P1. Σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί για πρώτη φορά, το προ-ρυθμισμένο πρόγραμμα P1 
περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.3.1. 

Προκειμένου να εμφανίσετε ή να τροποποιήσετε το πρόγραμμα P1, παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» 
προκειμένου να επιλέξετε το 
πρόγραμμα P1. 

Εάν η ώρα δεν έχει ρυθμιστεί 
προηγουμένως (καινούργιο προϊόν, 
ή έλλειψη τροφοδοσίας για 
περισσότερο από 30 λεπτά), η 
διαδικασία ρύθμισης της ώρας θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα 
(παρακαλώ δείτε την παράγραφο 
6.2.5) 

Προκειμένου να εμφανίσετε το 
πρόγραμμα P1, κρατήστε πατημένο 
για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο «-» Η πρώτη μέρα την οποία μπορείτε 

να δείτε / τροποποιήσετε 
εμφανίζεται στην οθόνη (1 = 
Δευτέρα) 

Πατήστε το πλήκτρο «+» 
προκειμένου να εισέλθετε στην 
πρώτη ώρα που μπορείτε να  δείτε / 
τροποποιήσετε. 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» 
προκειμένου να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας 
ανάμεσα στις θερμοκρασίες Άνεσης, 
Eco και Αποτροπής Παγετού: 

Η θερμοκρασία που εμφανίζεται 
στην οθόνη αφού έχετε επιλέξει 
συγκεκριμένη ώρα της μέρας, είναι η 
θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο 
πρόγραμμα P1. 

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα «+» και 
«-» προκειμένου να επιλέξετε την 
κάθε ώρα κάθε ημέρας και να δείτε / 
τροποποιήσετε την θερμοκρασία σε 
κάθε μια από αυτές. 

Η ώρα που φαίνεται πάντα δείχνει 
την αρχική τιμή. Για παράδειγμα: 
όταν εμφανίζεται η ώρα Η:23, οι 
τροποποιήσεις αφορούν στην 
χρονική περίοδο από 23:00 – 00:00. 

Έχοντας τροποποιήσει τις 
θερμοκρασίες για κάθε μία από τις 
23 ώρες της Ημέρας 1, πατήστε το 
πλήκτρο «+» προκειμένου να 
μεταβείτε στην Ημέρα 2. 

Πατήστε το πλήκτρο «+» 
προκειμένου να εμφανίσετε / 
τροποποιήσετε την θερμοκρασία για 
κάθε ώρα της Ημέρας 2, όπως για 
την Ημέρα 1.  
Μπορείτε να ορίσετε το ίδιο 
πρόγραμμα για την Ημέρα 2 με την 
Ημέρα 1 κρατώντας πατημένο το 
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πλήκτρο «F» και πιέζοντας το 
πλήκτρο «+». 

Σημείωση: μπορείτε να αντιγράψετε 
και να επικολλήσετε το ίδιο 
ημερήσιο πρόγραμμα σε άλλη 
Ημέρα, ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ 
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΟΥ 
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (όπως 
φαίνεται στην εικόνα) ΚΑΙ ΟΧΙ όταν 
εμφανίζεται η ώρα.  

Όταν η τελευταία μέρα (Ημέρα 7) 
έχει ρυθμιστεί, πατήστε το πλήκτρο 
«+» προκειμένου να ολοκληρώσετε 
την διαδικασία προγραμματισμού. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το END. 

Ένα επιπλέον πάτημα του πλήκτρου 
«+» θα σας επιτρέψει να 
επιβεβαιώσετε το ρυθμισμένο 
πρόγραμμα. 

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η λέξη ΟΚ 
για 5 δευτερόλεπτα, 
επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία 
προγραμματισμού έχει γίνει 
επιτυχώς.  
Η συσκευή έχει, πλέον, ρυθμιστεί να 
λειτουργεί σύμφωνα με τις νέες 
ρυθμίσεις του προγράμματος P1. 

Σημείωση: Είναι δυνατή η έξοδος 
από την διαδικασία 
προγραμματισμού, χωρίς να πρέπει 
να εμφανιστεί η κάθε ώρα μέχρι την 
Ημέρα 7. Για να γίνει αυτό, κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο «F» και πιέστε 
το πλήκτρο «-». 

Σημαντική Σημείωση: 
- Μπορείτε να βγείτε από οποιαδήποτε διαδικασία ρύθμισης όποτε το θελήσετε, χωρίς να αποθηκεύσετε τις

ρυθμίσεις που δεν έχετε σώσει, πατώντας τον Διακόπτη ενεργοποίησης / Αναμονής. 
- Η επαναφορά στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, θα διαγράψει οποιοδήποτε πρόγραμμα P1 είχε

προηγουμένως δημιουργηθεί (δείτε την παράγραφο 6.3) 
- Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 90 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης

προγράμματος, επανέρχονται οι προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις 
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προγραμματισμού, τα θερμαντικά στοιχεία αυτόματα εισέρχονται σε

κατάσταση αναμονής και η συσκευή σταματάει να θερμαίνει. 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ας δούμε πως προγραμματίζουμε μια καινούρια συσκευή ώστε η αλλαγή από θερμοκρασία ECO σε Άνεσης να 
γίνεται μια ώρα νωρίτερα (06:00 π.μ. είναι η προ-επιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση), για κάθε μέρα από τη 
Δευτέρα έως την Παρασκευή. 

Πιέστε το πλήκτρο «Μ» προκειμένου 
να ρυθμίσετε το πρόγραμμα P1 

Ρυθμίστε την πρώτη μέρα της 
εβδομάδας (πρώτη χρήση της 
συσκευής) χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα «+» και «-». 

Πιέστε το πλήκτρο «Μ» προκειμένου 
να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα 
(πρώτη χρήση της συσκευής) 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «+» 
και «-». 

Πιέστε το πλήκτρο «Μ» προκειμένου 
να ρυθμίσετε τα τρέχοντα λεπτά 
(πρώτη χρήση της συσκευής) 
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα «+» 
και «-». 

Πιέστε το πλήκτρο «Μ» προκειμένου 
να τερματίσετε τη διαδικασία 
ρύθμισης της ώρας. Το σύστημα 
επιστρέφει στο πρόγραμμα P1. 

Πιέστε το «-» για 3 δευτερόλεπτα 
προκειμένου να εισέλθετε στην 
εμφάνιση/τροποποίηση της Ημέρας 
1. 

Πατήστε το πλήκτρο «+» μέχρι να 
εμφανιστεί στην οθόνη, η ένδειξη 
Η:05 (αυτή είναι η ώρα που θέλουμε 
να τροποποιήσουμε τη θερμοκρασία 
της από ECO σε Άνεσης). 

Πατήστε το πλήκτρο «Μ» 
προκειμένου να αλλάξετε το 
επίπεδο θερμοκρασίας από ECO σε 
Άνεση. 

Πατήστε το πλήκτρο «+» μέχρι να 
δείτε στην οθόνη την ένδειξη D:2 
(Τρίτη) 
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Αντιγράψτε και επικολλήστε το ίδιο 
πρόγραμμα της Ημέρας 1 στην 
Ημέρα 2, κρατώντας πατημένο το 
πλήκτρο «F» και πιέζοντας το 
πλήκτρο «+». Το σύστημα, 
αυτόματα, θα αντιγράψει το 
πρόγραμμα και θα εμφανίσει 
απευθείας την Ημέρα 3 (Τετάρτη). 

Επαναλάβετε την διαδικασία που 
περιγράφτηκε προηγουμένως μέχρι 
να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 
D:6 

Εφόσον δεν επιθυμούμε να 
τροποποιήσουμε τις ημέρες 6 και 7, 
μπορούμε να βγούμε από τις 
ρυθμίσεις προγράμματος, πατώντας 
το πλήκτρο «F» και πιέζοντας το 
πλήκτρο «-». Θα εμφανιστεί στην 
οθόνη το END 

Πιέστε το πλήκτρο «+» προκειμένου 
να επιβεβαιώσετε την διαδικασία 
μεταβολής. Η ένδειξη ΟΚ θα 
αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα. 

6.3 Ειδικές Λειτουργίες 

Πατώντας επανειλημμένα το 
πλήκτρο «F», δίνεται η δυνατότητα 
στον χρήστη να επιλέξει από μια 
ακολουθία ειδικών λειτουργιών που 
είναι διαθέσιμες. 

Για να εξέλθετε από το μενού των 
ειδικών λειτουργιών, απλά 
περιμένετε για 12 δευτερόλεπτα, ή 
πατήστε το πλήκτρο «Μ» για να 
επιστρέψετε στην προηγούμενη 
κατάσταση λειτουργίας. 

Επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων. 

Σημείωση:  
Η επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων δεν θα ακυρώσει 
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις Wi-Fi έχουν 
έως τότε αποθηκευτεί 

Προκειμένου να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις, όπως 
αυτές καθορίστηκαν από τον 
κατασκευαστή, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο «+» για τουλάχιστον 3 
δευτερόλεπτα. 
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Wi-Fi 

Εξαιτίας αυτής της λειτουργίας, 
μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή 
με δίκτυο Wi-Fi και να την ελέγχετε 
μέσω μιας εφαρμογής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
δείτε την παράγραφο 6.3.3 

Η ενεργοποίηση (ON) ή η 
απενεργοποίηση (OFF) αυτής της 
λειτουργίας, γίνεται μέσω των 
πλήκτρων «+» και «-». 

Η ενεργοποίηση φαίνεται μέσω της 
σχετικής εικόνας  που 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

Αισθητήρας Παρουσίας 
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη 
συσκευή την ανίχνευση ατόμων στο 
χώρο ώστε να ρυθμίσει αυτόματα το 
επίπεδο θέρμανσης, προκειμένου να 
βελτιστοποιήσει την άνεση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
την παράγραφο 6.3.1 

Η ενεργοποίησης (ON) ή η 
απενεργοποίηση (OFF) αυτής της 
λειτουργίας γίνεται μέσω των 
πλήκτρων «+» και «-». 

Η ενεργοποίηση φαίνεται μέσω της 
σχετικής εικόνας  που 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

Αισθητήρας ανοικτού παραθύρου 

Αυτή η λειτουργία δίνει τη 
δυνατότητα στη συσκευή να 
ανιχνεύει πότε ένα παράθυρο είναι 
ανοικτό και αυτόματα να 
ενεργοποιεί την λειτουργία 
αποτροπής παγετού. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
την παράγραφο 6.3.2 

Η ενεργοποίησης (ON) ή η 
απενεργοποίηση (OFF) αυτής της 
λειτουργίας γίνεται μέσω των 
πλήκτρων «+» και «-». 

Η ενεργοποίηση φαίνεται μέσω της 

σχετικής εικόνας  που 
εμφανίζεται στην οθόνη. 

Καθημερινή κατανάλωση 

Αυτή η λειτουργία δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να δει την 
ενέργεια που έχει καταναλώσει η 
συσκευή τις τελευταίες 24 ώρες. 

Εάν η ένδειξη της κατανάλωσης 
αναβοσβήνει, σημαίνει ότι τα 
δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί 
αντιστοιχούν σε περίοδο μικρότερη 
από 24 ώρες. 

Παρακαλώ σημειώστε: Η οθόνη 
εμφανίζει την εκτιμώμενη 
κατανάλωση, η οποία μπορεί να 
διαφέρει από αυτή που μετράται 
από μετρητές που προορίζονται γι’ 
αυτόν τον σκοπό. 

Εβδομαδιαία κατανάλωση 

Αυτή η λειτουργία δίνει τη 
δυνατότητα στο χρήστη να δει την 
ενέργεια που έχει καταναλώσει η 
συσκευή τις τελευταίες 7 ημέρες. 

Εάν η ένδειξη της κατανάλωσης 
αναβοσβήνει, σημαίνει ότι τα 
δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί 
αντιστοιχούν σε περίοδο μικρότερη 
από 7 ημέρες. 

Παρακαλώ σημειώστε: Η οθόνη 
εμφανίζει την εκτιμώμενη 
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κατανάλωση, η οποία μπορεί να 
διαφέρει από αυτή που μετράται 
από μετρητές που προορίζονται γι’ 
αυτόν τον σκοπό. 

Εμφάνιση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

Η οθόνη δείχνει την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος όπως τη μετράει η 
συσκευή. 

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος 

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται 
για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος, όπως μετράται από 
τη συσκευή προκειμένου η 
τελευταία να διαχειριστεί τη 
θερμική ενέργεια, ώστε να 
αντιμετωπιστούν σφάλματα 
μέτρησης που οφείλονται για 
παράδειγμα, στην γειτνίαση με 
πηγές θερμότητας ή στην ύπαρξη 
ρευμάτων ψυχρού αέρα. 

Στην οθόνη αναβοσβήνει η τιμή της 
διόρθωσης που θα εφαρμοστεί. 
Προκειμένου να την αλλάξετε, 
πατήστε τα πλήκτρα «+» και «-». 

Εάν, για παράδειγμα, η 
θερμοκρασία που μετράει η 
συσκευή είναι 19,2 oC ενώ η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος 
μετράται στους 19,5 oC, η τιμή της 
διόρθωσης θα είναι + 0,3 οC.  

Σε κάθε περίπτωση, περιμένετε 
τουλάχιστον 4 ώρες για να 
σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, 
πριν προβείτε σε οποιαδήποτε 
διόρθωση. 

6.3.1 Αισθητήρας παρουσίας 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να ανιχνεύσει εάν υπάρχουν άτομα στο χώρο ώστε να προσαρμόσει 
αυτόματα το επίπεδο θέρμανσης, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας που μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά την λειτουργία Άνεσης, η συσκευή 
διαρκώς εποπτεύει το δωμάτιο και, εφόσον δεν ανιχνεύσει άτομα, μειώνει την θερμοκρασία Άνεσης ως εξής: 

Περίοδος Απουσίας Μείωση της θερμοκρασίας Άνεσης Ένδειξη στην οθόνη 
60 λεπτά 1,0 οC Ο ανιχνευτής παρουσίας και το 

σύμβολο της λειτουργίας Άνεσης 
αναβοσβήνουν μαζί 

90 λεπτά 2,0 οC 
120 λεπτά 3,5 οC 
38 ώρες Ενεργοποίηση της λειτουργίας 

Αποτροπής Παγετού 7 ± 3 οC 

Η μείωση στην θερμοκρασία πάντα αφορά στην θερμοκρασία Άνεσης. Εάν η συσκευή είναι στην κατάσταση Eco ή 
Αποτροπής παγετού, καμιά αλλαγή στην θερμοκρασία που θα πρέπει να διατηρηθεί στο δωμάτιο, δεν γίνεται. 

Εφόσον κάποιος εντοπιστεί στο δωμάτιο για περισσότερο από 10 συνεχή λεπτά, η θερμοκρασία αυτόματα 
επιστρέφει στην θερμοκρασία Άνεσης χωρίς κάποια περεταίρω μείωση.  Το ίδιο συμβαίνει εάν, πατήσετε το 
πλήκτρο «Μ». 



Σημαντικό: 

Η σωστή λειτουργία αυτής της δυνατότητας μπορεί να εξαρτάται από τη θέση όπου έχει τοποθετηθεί η συσκευή. 
Προκειμένου να βρείτε την καλύτερη θέση τοποθέτησης, έχετε υπόψη σας ότι ο ανιχνευτής εντοπίζει κίνηση μέσα 
στην περιοχή που επισημαίνεται στην εικόνα 9, και ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα που να εμποδίζουν 
τη λειτουργία αυτή. Η ανίχνευση παρουσίας λειτουργεί καλύτερα όταν τα άτομα κινούνται μπροστά στη συσκευή 
παρά όταν κινούνται προς αυτή. 

6.3.2 Ανιχνευτής ανοικτού παραθύρου 

Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στη συσκευή να ανιχνεύσει ανοικτό παράθυρο και αυτόματα να 
ενεργοποιήσει την λειτουργία Αποτροπής Παγετού.  

Εάν ανιχνευθεί μια ξαφνική μείωση στη θερμοκρασία όταν η συσκευή λειτουργεί κανονικά, η λειτουργία 
Αποτροπής Παγετού ενεργοποιείται αυτόματα προκειμένου να αποτραπεί η σπατάλη ενέργειας. Στην οθόνη θα 
αναβοσβήνουν μαζί τα σύμβολα του παραθύρου και της λειτουργίας Αποτροπής Παγετού, ενώ το σύμβολο για την 
κατάσταση λειτουργίας που έχει τεθεί από τον χρήστη θα παραμένει αναμμένο. 

Προκειμένου να επαναφέρετε τη συσκευή σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο 
«M», μια που αυτό δεν γίνεται αυτόματα. 

Σημαντικό: 

Η σωστή λειτουργία αυτής της δυνατότητας μπορεί να εξαρτάται από τη θέση της συσκευής στο δωμάτιο, την 
παρουσία ρευμάτων αέρα, την εξωτερική θερμοκρασία, και πόση ώρα το παράθυρο παρέμεινε ανοικτό. 

6.3.3 Χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή 

Εξαιτίας αυτής της δυνατότητας, είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο Wi-Fi με πρόσβαση στο Internet 
προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να την ελέγχει μέσω της ειδικής εφαρμογής Radialight® App. 

Για να συνδέσετε το προϊόν στο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που δίνονται από την 
εφαρμογή ή να συμβουλευθείτε τον λεπτομερή οδηγό που εξηγεί τη διαδικασία βήμα-βήμα. Παρακαλώ διαλέξτε 
τον οδηγό για το δικό σας λειτουργικό σύστημα: 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ 
ΟΔΗΓΟ 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

Όταν η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί, η επόμενη αρχική σελίδα εμφανίζεται στην εφαρμογή: 

Λίστα προϊόντων: Επιτρέπει στον χρήστη να δει όλη τη λίστα των καταχωρημένων προϊόντων και να προσθέσει 
νέα. Η τρέχουσα ενεργή κατάσταση λειτουργίας, το όνομα της ζώνης προϊόντος καθώς και η ένδειξη θέρμανσης 
εμφανίζονται για κάθε προϊόν. Περεταίρω επιλογές επιτρέπουν στον χρήστη την αλλαγή της ζώνης προϊόντος, το 
όνομα του προϊόντος καθώς και την απενεργοποίηση του προϊόντος. Τραβώντας το εικονίδιο του προϊόντος από 
δεξιά προς τα αριστερά, θα δείτε ένα πλήκτρο που επιτρέπει στον χρήστη να σβήσει το προϊόν και να το αφαιρέσει 
από τη λίστα προϊόντων. 

Ενεργή Λειτουργία: Εμφανίζεται το εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την ενεργή λειτουργία χρησιμοποιώντας το ίδιο 
και στην οθόνη του προϊόντος. Εάν η προγραμματισμένη λειτουργία είναι ενεργή, το εικονίδιο του ρολογιού 
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πλαισιώνεται από το εικονίδιο της λειτουργίας που έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα και ώρα. Το 
όνομα του ενεργού προγράμματος, επίσης, εμφανίζεται στα δεξιά αυτού του συμβόλου. 

Χρήση τελευταίων 7 ημερών: Εμφανίζεται η κατανάλωση ενέργειας για τις τελευταίες 7 ημέρες και η τάση 
κατανάλωσης αναπαριστάται γραφικά για κάθε ημέρα. Πατώντας στο γράφημα έχετε πρόσβαση στην ανάλυση 
κατανάλωσης. 

Όνομα Ζώνης: Υποδεικνύει το όνομα που έχει δοθεί στη ζώνη και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίνονται παρακάτω. 

Διαχείριση Ζώνης: Επιτρέπει στον χρήστη να δει τη λίστα καθορισμένων ζώνων, να σβήσει υπάρχουσες ή να 
δημιουργήσει καινούριες. Για κάθε ζώνη, εμφανίζονται το όνομα και η ενεργή λειτουργία της. Ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα αλλαγής της ενεργού λειτουργίας για όλα τα προϊόντα της ζώνης. 

Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός: Πατώντας αυτό το εικονίδιο, δίδεται πρόσβαση στον χρήστη στην ενότητα του 
εβδομαδιαίου προγραμματισμού. Σε αυτήν την ενότητα, είναι δυνατή η τροποποίηση του προ-ρυθμισμένου 
προγράμματος ή η δημιουργία νέων προγραμμάτων. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με ένα δικό του 
όνομα και χρώμα προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίησή του.  

Η διαγραφή ενός προγράμματος μπορεί να επιτευχθεί τραβώντας το εικονίδιό του από δεξιά προς τα αριστερά. 

Χρήση: Πατώντας αυτό το εικονίδιο μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ενότητα ανάλυσης χρήσης ώστε να δείτε και 
να συγκεντρώνετε τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, ανά ζώνη ή 
συνολικά. 

Επιλογή Κατάστασης Λειτουργίας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας επιλέγοντας μεταξύ Comfort, 
Eco, Antifreeze, Programmed, Pilot wire και Stand-by. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε προσωρινή αλλαγή: στον 
τρόπο λειτουργίας και στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, η λειτουργία θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν 
πριν από την αλλαγή. 

Ονομασία Προϊόντος: Το όνομα του προϊόντος εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης. Εάν μια ζώνη περιλαμβάνει 
πολλά προϊόντα, οι σχετικές πληροφορίες (όνομα και θερμοκρασία δωματίου) θα εμφανίζονται διαδοχικά. 

Θερμοκρασία Δωματίου: Εμφανίζεται η θερμοκρασία που μετράται από τον αισθητήρα του προϊόντος. 

Ρυθμίσεις: Σε αυτή την ενότητα έχετε την δυνατότητα να: 

- Δείτε εκπαιδευτικό υλικό για τη λειτουργία της εφαρμογής
- Ενεργοποιήσετε τον έλεγχο, κόστους επιτρέποντας σας να προσθέσετε το κόστος της κιλοβατώρας (kWh). 
- Διαχειριστείτε την ειδοποίηση χρήστη εάν ο αισθητήρας ανοιχτού παραθύρου είναι ενεργοποιημένος και

τεθεί σε λειτουργία. 
- Διαχειριστείτε την ειδοποίηση χρήστη εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής

ενώ η ζώνη στην οποία ανήκουν έχει οριστεί σε διαφορετική κατάσταση λειτουργίας. 
- Διαχειριστείτε την ειδοποίηση χρήστη σε περίπτωση υπέρβασης ενός καθορισμένου ορίου κατανάλωσης ή

εξόδων. 
- Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.
- Αλλάξετε της συγκατάθεση λήψης ενημερώσεων και προσφορών.
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Επιλέγοντας το κέντρο της ζώνης μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην αναλυτική προβολή ρυθμίσεων: 

Αισθητήρας Ανοιχτού Παραθύρου: σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση του 
ανοίγματος ενός παραθύρου (βλ. ενότητα 6.3.2) 

Αισθητήρας Παρουσίας: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αισθητήρα 
παρουσίας (βλ. ενότητα 6.3.1). 

Κλείδωμα Ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα ρύθμισης στο προϊόν αποτρέποντας τυχαίες ή μη 
εξουσιοδοτημένες αλλαγές (βλ ενότητα 6.4). 

Λίστα Προϊόντων: Όλα τα προϊόντα που ανήκουν στην επιλεγμένη ζώνη εμφανίζονται σε μια λίστα στο κάτω μέρος 
της οθόνης. Επιπλέον εμφανίζονται το όνομά του καθενός, ο ενεργός τρόπος λειτουργίας του και η κατάσταση 
θέρμανσης του. 

Εικονίδιο Θέρμανσης: Το εικονίδιο ανάβει όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή και 
το προϊόν λειτουργεί για να θερμάνει το δωμάτιο. 

Επιλογές Προϊόντος: Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη ζώνη που ανήκει, το κάθε προϊόν, το όνομα του, ή να το 
απενεργοποιήσετε. 

Ρύθμιση Ζώνης: Σας επιτρέπει να αλλάξετε το όνομα της ζώνης και την εικόνα φόντου. 
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Ασυνέπειες 
Εάν μια ζώνη περιέχει 2 ή περισσότερα προϊόντα και ένα ή περισσότερα 
από αυτά έχουν διαφορετική ρύθμιση από αυτή που έχει καθοριστεί για 
τη ζώνη, παρουσιάζεται ασυνέπεια.  
Αυτή η κατάσταση, συνήθως οφείλεται στη χειροκίνητη τροποποίηση 
μιας παραμέτρου ενός προϊόντος, που μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο 
λειτουργίας, την κατάσταση των αισθητήρων ή με τις ρυθμίσεις Άνεσης 
και ECO θερμοκρασίας. 
Εάν παρουσιαστεί αυτή η κατάσταση, η εφαρμογή επισημαίνει την 
παράμετρο ζώνης που δημιουργεί την ασυνέπεια εμφανίζοντας ένα 
ειδικό σύμβολο όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά. 
Το ίδιο σύμβολο εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του εικονιδίου 
του προϊόντος, στη λίστα προϊόντων στο κάτω μέρος της οθόνης. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης ενημερώνετε για το προϊόν που έχει ως 
αποτέλεσμα να έχει μία ή περισσότερες ρυθμίσεις που δεν είναι 
σύμφωνες με αυτές που ορίζονται για τη ζώνη. 

Πατώντας το σύμβολο ασυνέπειας, μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα 
προϊόντα στις παραμέτρους που είχαν επιλεγεί προηγουμένως για τη 
ζώνη. 

Εάν η τροποποίηση των ρυθμίσεων ενός ή περισσότερων προϊόντων ήταν σκόπιμη είναι δυνατόν να αγνοήσετε τα 
σύμβολα που εμφανίζονται. Ωστόσο, εάν η χρήση των διαφοροποιημένων ρυθμίσεων είναι επαναλαμβανόμενες, 
συνιστάται να αντιστοιχίσετε τα προϊόντα σε διαφορετικές ζώνες, ώστε να μπορείτε να τις διαχειριστείτε χωρίς τη 
συνεχή εμφάνιση των συμβόλων ασυνέπειας. 

Είναι καλό να γνωρίζετε ότι: 

Διαχείριση Ώρας 
Η τρέχουσα ρύθμιση ώρας και ημέρας της εβδομάδας μεταδίδεται στον προϊόν κατά τη στιγμή της αρχικής του 
καταχώρησης. Ταυτόχρονα, αποθηκεύεται η ζώνη ώρας της περιοχής όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν. 
Η διαχείριση της θερινής ώρας δεν είναι αυτόματη, αλλά μπορείτε να στείλετε οποιαδήποτε εντολή στη ζώνη μετά 
την αλλαγή της ώρας για να βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτή τη ζώνη συγχρονίζονται με τη 
σωστή ώρα. 

Παρατεταμένη Διακοπή Ρεύματος 
Εάν η τροφοδοσία ρεύματος διακοπεί για περισσότερο από 30 λεπτά, ο θερμοπομπός χάνει πολλές από τις 
ρυθμίσεις του. Όταν το ρεύμα επανέλθει, το προϊόν επανασυνδέεται αυτόματα στο Wi-Fi και μπαίνει στη 
λειτουργία αναμονής. Επομένως, στην περίπτωση αυτή συνιστάται να ελέγξετε εάν η λειτουργία που έχει οριστεί 
στην εφαρμογή και αυτή που υφίσταται στο προϊόν είναι σύμφωνες. Στην ενότητα ρυθμίσεων είναι δυνατή η 
ενεργοποίηση της ειδοποίησης χρήστη, εάν κάποια προϊόντα ανιχνεύονται σε κατάσταση αναμονής (Stand-by) ενώ 
η ζώνη στην οποία ανήκουν έχει ρυθμιστεί σε διαφορετική λειτουργία.  
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Ειδοποιήσεις 
Στην ενότητα ρυθμίσεων μπορείτε να ορίσετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν συμβαίνουν 
συγκεκριμένα συμβάντα. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται, είτε με την εφαρμογή ανοιχτή είτε κλειστή, εάν έχουν 
εγκριθεί κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής. Για να ελέγξετε την κατάσταση ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων, 
ανατρέξτε στις οδηγίες του λειτουργικού συστήματος του smartphone σας. 

Ισχύς Σήματος Wi-Fi 
Εάν ο θερμοπομπός έχει εγκατασταθεί σε περιοχή όπου το σήμα του δικτύου Wi-Fi σας 
είναι αδύναμο, είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε κάποια συγκεκριμένη βραδύτητα στην 
εκτέλεση των εντολών που στέλνετε μέσω της εφαρμογής ή ακόμα και την προσωρινή 
διακοπή των επικοινωνιών. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, είναι απαραίτητο να αυξηθεί 
η ένταση του σήματος στη περιοχή εγκατάστασης. 

Διαχείριση λειτουργικής μονάδας Wi-Fi: 

Η μονάδα Wi-Fi μπορεί να ενεργοποιηθεί, να απενεργοποιηθεί ή να επαναφερθεί σε λειτουργία σημείου 
πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
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Η κατάσταση της μονάδας Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη με ένα μικρό εικονίδιο στη δεξιά πλευρά. 

Wi-Fi ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ με ενα ΕΓΚΥΡΟ 

ΔΙΚΤΥΟ 
το εικονίδιο εμφανίζεται σταθερά 

Wi-Fi ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ αλλά ΟΧΙ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ MΕ ΔΙΚΤΥΟ ή 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΧΩΡΙΣ 
INTERNET 

το εικονίδιο αναβοσβήνει 

Wi-Fi ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ και έτοιμο 
για την αρχική διαμόρφωση το εικονίδιο αναβοσβήνει 

Wi-Fi ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ εικονίδιο μη ορατό 

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος, η σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi και την εφαρμογή απαιτούν 
αναμονή τουλάχιστον 30" χρόνο. Εάν η λειτουργία δεν είναι επιτυχής, το σύμβολο Wi-Fi αναβοσβήνει και η 
εφαρμογή εμφανίζει το προϊόν ως μη συνδεδεμένο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο να 
απενεργοποιήσετε τον θερμοπομπό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε ξανά. 

Ανατρέξτε στην παράγραφο 7 για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και την επεξήγηση των 
Κωδικών σφαλμάτων. 

6.4 Βοηθητικές λειτουργίες 

Κλείδωμα πλήκτρων ελέγχου 
Τα πλήκτρα ελέγχου της συσκευής 
μπορούν να κλειδωθούν ώστε να 
αποτραπεί η αλλαγή των ρυθμίσεων 
από λάθος, ή από μη εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα. 
Για πρόσβαση στη λειτουργία 
κλειδώματος/ξεκλειδώματος, κρατήστε 
πατημένο το 
πλήκτρο “F”. 

Όταν η οθόνη δείχνει “LOC”: 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “F” και 
πιέστε το πλήκτρο “+” για να 
κλειδώσετε τα πλήκτρα. 

Η ενεργοποίηση υποδεικνύεται από το 
σχετικό εικονίδιο στην οθόνη 

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “F” και 
πιέστε το πλήκτρο “-” για να 
ξεκλειδώσετε τα  πλήκτρα. 

Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, σε περίπτωση που η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος επιστρέψει μετά από 
διακοπή μεγαλύτερη των 30 λεπτών, ανακτάται η κατάσταση λειτουργίας που ίσχυε πριν τη διακοπή. Αν η 
κατάσταση λειτουργίας ήταν στο πρόγραμμα P1 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. 

Ελέγξτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενεργή και σύμφωνη 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”). 

H συσκευή δεν θερμαίνει. 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 
την επιθυμητή, 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. 

H συσκευή παραμένει 
συνεχώς ζεστή. 

Ελέγξτε ότι η επιθυμητή θερμοκρασία δεν είναι πολύ υψηλή, και ότι δεν επηρεάζουν 
τη συσκευή ρεύματα αέρα που ίσως μεταβάλλουν τη μετρούμενη θερμοκρασία 
χώρου. 

H συσκευή δε ζεσταίνει 
αρκετά. 

Ελέγξτε ότι η επιθυμητή θερμοκρασία δεν είναι πολύ χαμηλή, ότι η συσκευή 
θερμαίνει μόνο το χώρο στον οποίο είναι εγκατεστημένη (κλείστε τις πόρτες) και ότι 
η κεντρική ηλεκτρολογική παροχή είναι η κατάλληλη 

H συσκευή ζεσταίνει σε 
κατάσταση λειτουργίας Eco. 

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

Η επιφάνεια της συσκευής 
είναι πολύ ζεστή. 

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

Η θερμοκρασία του χώρου 
διαφέρει από την 
ρυθμισμένη 

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”. 

Η συσκευή εκπέμπει μια 
δυσάρεστη οσμή. 

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 εκπέμπουν δυσάρεστες οσμές αν 
δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο διάστημα ή/και αν χρησιμοποιούνται σε χώρους 
με χαμηλή ποιότητα αέρα. 

Δεν είναι δυνατή η προβολή 
του δικτύου Wi-Fi που 
παράγεται από το προϊόν. 

Τοποθετήστε τον εαυτό σας με το smartphone κινητό σας σε απόσταση όχι 
μεγαλύτερη των 3 μέτρων από το προϊόν. 
Το δίκτυο Wi-Fi που δημιουργείται από το προϊόν εμφανίζεται στις ρυθμίσεις Wifi 
του smartphone κινητού σας και όχι στην εφαρμογή. 

Αδύνατη η σύνδεση στο 
δίκτυο Wi-Fi που 
δημιουργείται από το 
προϊόν για να ξεκινήσει η 
διαδικασία 
παραμετροποίησης της 
εφαρμογής. 

Εάν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα, συνιστάται να ενεργοποιείται και να 
παραμετροποιήτε ένα-ένα τα προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε τη σύγχυση 
από τα πολλά Wi-Fi που δημιουργούνται. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά τον κωδικό πρόσβασης δικτύου 
Κωδικός πρόσβασης: 123 

Το Smartphone κινητό 
συνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi 
που δημιουργείται 
από το προϊόν, αλλά η 
εφαρμογή εμφανίζει ένα 
μήνυμα που δείχνει 
ότι δεν βρέθηκε κανένα 
προϊόν. 

Μην απομακρυνθείτε από το προϊόν κατά τη σύνδεση και απενεργοποιήστε 
οποιοδήποτε άλλο δίκτυο Wi-Fi, στο οποίο η συσκευή smartphone μπορεί να 
συνδεθεί αυτόματα (εκτός από το δίκτυο που θέλετε συνδέστε το προϊόν). 
Ελέγξτε στην οθόνη του προϊόντος ότι η μονάδα Wi-Fi είναι ενεργή, ελέγχοντας ότι 
το εικονίδιο         είναι αναμμένο και αναβοσβήνει. Εάν όχι, ακολουθήστε τις οδηγίες 
για να επαναφέρετε το προϊόν στην λειτουργία Σημείου Πρόσβασης και δοκιμάστε 
ξανά. 



Εάν το προϊόν Wi-Fi είναι σωστά ενεργοποιημένο, κλείστε την εφαρμογή, ανοίξτε 
ξανά και στη συνέχεια προσθέστε το νέο προϊόν ως πρώτη λειτουργία.  

Η εφαρμογή δεν εμφανίζει 
κανένα δίκτυο Wi-Fi για να 
συνδεθεί το προϊόν. 

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε το προϊόν είναι 
ενεργοποιημένο και ότι το σήμα φτάνει στο σημείο όπου είναι εγκατεστημένο το 
προϊόν. 
Ελέγξτε την ένταση του σήματος στο σημείο όπου το προϊόν είναι εγκατεστημένο. 
Σήματα που είναι πολύ χαμηλά ή ασταθή σε ένταση μπορεί να δημιουργήσουν 
προβλήματα επικοινωνίας. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να μετακινήσετε το 
προϊόν σε νέο σημείο ή να ενισχύσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi στο οποίο θα 
συνδέσετε το προϊόν. 

Αφού επιλέξετε το δίκτυο 
Wi-Fi που θέλετε να 
συνδέσετε το προϊόν, 
λαμβάνετε ένα μήνυμα "Το 
προϊόν δεν μπορεί να 
συνδεθεί στο δίκτυο". 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης δικτύου. 
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi που θέλετε να συνδέσετε το προϊόν έχει ενεργή 
σύνδεση στο Διαδίκτυο (Internet). 
Πατήστε το κουμπί «Επανάληψη» έως ότου η διαδικασία είναι επιτυχής. 
Εάν μετά από αρκετές προσπάθειες η διαδικασία δεν είναι επιτυχής, επαναφέρετε 
το προϊόν στη αρχική λειτουργία «Σημείου Πρόσβασης» και απενεργοποιήστε το για 
1 λεπτό. Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία από την αρχή. 

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα Wi-Fi, στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται ένας κωδικός 
σφάλματος για να σας βοηθήσει να επιλύσετε το εκάστοτε πρόβλημα: 
Σφάλμα Περιγραφή Επίλυση προβλήματος 
Ε01 Το προϊόν δεν μπορεί να συνδεθεί στο 

δίκτυο Wi-Fi. Ο κωδικός πρόσβασης που 
εισήχθη για τη σύνδεση στο επιθυμητό 
δίκτυο Wi-Fi (όχι αυτό που δημιουργείται 
από το προϊόν) είναι λανθασμένος ή το 
δίκτυο δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή έχει 
αλλάξει το όνομά του. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία παραμετροποίησης με 
σύνδεση στο δίκτυο του Wi-Fi που δημιουργείται από το 
προϊόν και περιμένετε έως ότου η εφαρμογή εμφανίσει 
ξανά τα διαθέσιμα δίκτυά που μπορεί να συνδεθεί. 
Επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε και εισαγάγετε ξανά τον 
σωστό κωδικό πρόσβασης. 

Ε02 Δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Αποκατάσταση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 
Ε03 Ο διακομιστής (server) της Radialight δεν 

είναι προσβάσιμος. 
Η συντήρηση του διακομιστή ενδέχεται να βρίσκεται σε 
εξέλιξη. Συνήθως δεν διαρκεί περισσότερο από μερικές 
ώρες. Περιμένετε και βεβαιωθείτε ότι το σφάλμα δεν 
εμφανίζεται πλέον και το εικονίδιο του Wi-Fi σταμάτησε 
να αναβοσβήνει. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει, αφαιρέστε το θερμοπομπό 
από την εφαρμογή, επαναφέρετε τη λειτουργία Wi-Fi του 
προϊόντος σε «Λειτουργία Σημείου Πρόσβασης» και 
επαναλάβετε ολόκληρη τη διαδικασία παραμετροποίησης 
από την αρχή σαν το προϊόν να ήταν καινούργιο. 
Εάν το σφάλμα εμφανιστεί μετά από επιτυχή 
ολοκλήρωση εγγραφής σημαίνει ότι το σήμα Wi-Fi που 
λαμβάνεται από τον θερμοπομπό είναι πολύ αδύναμο ή 
μεταβάλετε, το οποίο καθιστά αδύνατη την επαναφορά 
της σύνδεσης. Σε αυτή τη περίπτωση μετακινήστε τον 
θερμοπομπό σε άλλη θέση ή ενισχύστε το σήμα Wi-Fi. 

Ε04 Αποτυχία εγγραφής του προϊόντος στο 
διακομιστή (server) της Radialight. 

Το προϊόν επαναφέρεται αυτόματα στη λειτουργία 
«Σημείου Πρόσβασης»  για να μπορείτε να επαναλάβετε 
ολόκληρη τη διαδικασία εγγραφής από την αρχή. 

Ε05 Η μονάδα Wi-Fi αποσυνδέθηκε. Απενεργοποιήστε το προϊόν από τον κύριο διακόπτη για 1 
λεπτό και μετά ενεργοποιήστε το ξανά. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει, δοκιμάστε να το 
απενεργοποιήσετε για τουλάχιστον 1 ώρα ώστε να 
διαγραφεί η προσωρινή εσωτερική του μνήμη και μετά να 
το ενεργοποιήστε ξανά. 

Ε06 Σφάλμα μονάδας Wi-Fi. 
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8. Συντήρηση
Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. 
Καθαρίστε τη συσκευή, ειδικά το θερμαντικό πάνελ, με ένα στεγνό πανί, μία φορά κάθε 6 μήνες. 
Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο. 
Όταν αντικαθιστάτε το καλώδιο παροχής, χρησιμοποιήστε καλώδιο 2x1,5mm2 ή 3x1,5mm2 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 ασφάλειας 

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. 

Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα 

Αναγνωριστικό μοντέλου: KLIMA 
Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα 

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

Ονομαστική 
θερμική 
απόδοση 

Pnom (*) δείτε 
Πίνακα 1 kW Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με 

ενσωματωμένο θερμοστάτη όχι 

Ελάχιστη 
θερμική 
απόδοση 
(ενδεικτική) 

Pmin (*) δείτε 
Πίνακα 1 kW 

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

όχι 

Μέγιστη 
συνεχής 
θερμική 
απόδοση 

Pmax (*) δείτε 
Πίνακα 1 kW 

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

όχι 

Βοηθητική 
ηλεκτρική 
κατανάλωση 

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα όχι 

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 θερμοκρασίας χώρου όχι 

Σε λειτουργία 
αναμονής elSB 0,00049 kW Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς έλεγχο 

θερμοκρασίας χώρου όχι 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη όχι 
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό 
θερμοστάτη όχι 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με 
πρόσθετο ημερήσιο προγραμματισμό όχι 

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με 
πρόσθετο εβδομαδιαίο προγραμματισμό ναι 
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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 ακτινών όχι 

Πίνακας 1 KLIMA 7 Wi-Fi
KLIMA 7 AS Wi-Fi KLIMA 10 Wi-Fi KLIMA 15 Wi-Fi KLIMA 20 Wi-Fi

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 
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