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Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για περαιτέρω αναφορά.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές κι 

επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε άλλη 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, βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από, ή 

είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσης ή κατάχρησης αυτής της συσκευής. Τα δικαιώματα που υπαγορεύονται 

από την 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 το 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 σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την επεξεργασία αποβλήτων. 

1. Για την Ασφάλεια σας
 Αυτή η συσκευή προορίζεται για κανονική οικιακή χρήση και όχι για χρήση 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 για την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και

κατανοούν τους σχετικούς 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 για την ασφαλή χρήση αυτής ή επιτηρούνται από κάποιον, και

κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν θα 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 ευπαθείς άνθρωποι.

 Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική παροχή ρεύματος που διαθέτετε, αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίζεται στον

πίνακα προδιαγραφών της συσκευής: 230 V , 50 Hz.

 Κατά τη λειτουργία, τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλή θέση:

 τουλάχιστον 2 μέτρα μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή έπιπλα 

 αφήνοντας τουλάχιστον 2 μέτρα ελεύθερου χώρου μπροστά από το προϊόν. 

 δεν βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα. 

 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με εκρηκτικά αέρια ή κατά τη χρήση εύφλεκτων διαλυτικών,

βερνικιών ή κολλών.
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 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, μην επιχειρήσετε να τα επισκευάσετε μόνοι σας! Πηγαίνετε

το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής ή σε άτομο με παρόμοιες δεξιότητες και γνώσεις,

προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.

 Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε το βύσμα να είναι πάντα προσβάσιμο.

 Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχους από συνθετικό υλικό.

 Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον 1,8 μέτρα πάνω από το δάπεδο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Λειτουργήστε αυτό το προϊόν σε απόσταση 2 μέτρων από υφάσματα, κουρτίνες ή / και

εύφλεκτα υλικά.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: αυτή η συσκευή θέρμανσης δεν διαθέτει μονάδα ελέγχου της θερμοκρασίας του

δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μικρά δωμάτια όπου βρίσκονται άτομα που δεν είναι ικανά

να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνοι τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη από άτομο υπεύθυνο

για την ασφάλειά τους.

 Για προϊόντα που παρέχονται με καλώδιο χωρίς βύσμα, η εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση

ειδικής συσκευής αποσύνδεσης, ενσωματωμένη στο ηλεκτρικό σύστημα. Μια τέτοια συσκευή πρέπει να

διασφαλίζει την αποσύνδεση όλων των πόλων από το δίκτυο του ρεύματος με απόσταση ανοίγματος

επαφής που επιτρέπει τη πλήρη αποσύνδεση σε συνθήκες υπέρτασης κατηγορίας III.

 Αυτό το προϊόν πρέπει να θεωρηθεί ως «μη αυτόνομη συσκευή θέρμανσης», που χρειάζεται να λαμβάνει

σήματα από μια εξωτερική κύρια συσκευή ελέγχου προκειμένου να ρυθμιστεί η εκπομπή θερμότητας.

2. Προκαταρκτικές Πράξεις

 Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος, πρέπει να γίνουν 2 προκαταρκτικές πράξεις: η επιλογή του

αναγνωριστικού ID του προϊόντος και η τοποθέτηση των μεταλλικών στηριγμάτων.

Επιλογή αναγνωριστικού προϊόντος ID 

 Το προϊόν ελέγχεται από ένα ειδικό τηλεχειριστήριο (πωλείται ξεχωριστά), το οποίο μπορεί να ελέγξει

έως και 6 μονάδες. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα προϊόντα, είναι απαραίτητο να ορίσετε για

καθένα ένα μοναδικό αναγνωριστικό (ID) για να τα χειριστείτε ανεξάρτητα. Για να ορίσετε το

αναγνωριστικό του προϊόντος ID, προχωρήστε ως εξής:

 Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου αφαιρώντας τις 2 βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα 1. 

 Μετακινήστε το διακόπτη, που αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό που θέλετε να επιλέξετε για το 

προϊόν, στη θέση ON όπως φαίνεται στην εικόνα 2. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι διακόπτες που αντιστοιχούν σε όλα τα άλλα αναγνωριστικά βρίσκονται στη 

θέση OFF. 

 Κλείστε τον πίνακα ελέγχου και στερεώστε το κάλυμμα με τις 2 βίδες που είχαν αφαιρεθεί 

προηγουμένως. 

Εάν επιλεχθεί ο ίδιος αριθμός αναγνωριστικού ID σε δύο ή περισσότερα προϊόντα που 

εμπίπτουν στο εύρος του τηλεχειριστηρίου, τότε αυτά τα προϊόντα θα ενεργοποιούνται / 

απενεργοποιούνται ταυτόχρονα. Τα νέα προϊόντα είναι προ-ρυθμισμένα στο εργοστάσιο με 

αριθμό αναγνωριστικού (ID) "1". 
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Τοποθέτηση των μεταλλικών στηριγμάτων 

 Τα μεταλλικά στηρίγματα είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση του προϊόντος στον τοίχο ή την

οροφή. Για να τοποθετηθούν στο προϊόν χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες M4x8 mm και τις 4 ροδέλες που

παρέχονται όπως φαίνεται στην εικόνα 3.

3. Τοποθέτηση στο Τοίχο

 Τηρείτε πάντα τις ελάχιστες αποστάσεις από την οροφή, το δάπεδο και τους τοίχους όπως

υποδεικνύεται στην εικόνα 4. Ποτέ μην εγκαθιστάτε το προϊόν έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του

δαπέδου και της κάτω πλευράς του προϊόντος να είναι μικρότερη από 1,8m.

 Εγκαταστήσετε το προϊόν μόνο σε οριζόντια θέση με το καλώδιο τροφοδοσίας στα δεξιά, όπως

φαίνεται στην εικόνα 4.

 Απαγορεύεται η εγκατάσταση του προϊόντος σε κατακόρυφη θέση, σε οποιαδήποτε κεκλιμένη θέση

ή σε θέση οριζόντια με το καλώδιο στην αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

 Εάν εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο, το προϊόν πρέπει πάντα να τοποθετείται κάτω από μια
προστατευτική οροφή για να αποφευχθεί η άμεση έκθεση του στη βροχή και την υγρασία.

 Κάντε στον τοίχο δύο οπές διαμέτρου 8 mm σε απόσταση 256 mm και τοποθετήστε τα βύσματα

(ούπατ) όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

 Ασφαλίστε τον βραχίονα στον τοίχο με τις 2 βίδες που παρέχονται, έτσι ώστε η πλευρά του βραχίονα 
με το μπουλόνι να είναι στο πάνω μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα 7.

 Τοποθετήστε το προϊόν στο βραχίονα και σφίξτε τις 2 βίδες allen M5x12mm που παρέχονται

(εικόνα 8).

 Ρυθμίστε τη γωνία του προϊόντος όπως απαιτείται (εικόνα 9) και σφίξτε καλά τις 2 πλευρικές βίδες.

Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται 
σε επαφή με καμία μεταλλική επιφάνεια της συσκευής και δεν περνά στο πάνω μέρος της 
όπως φαίνεται στην εικόνα 14. Σε περίπτωση επαφής, οι υψηλές θερμοκρασίες της συσκευής 
θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο καλώδιο.

4. Τοποθέτηση στην Οροφή

 Τηρείτε πάντα τις ελάχιστες αποστάσεις από την οροφή, το δάπεδο και τους τοίχους όπως

υποδεικνύεται στην εικόνα 10. Ποτέ μην εγκαταστήσετε το προϊόν έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του

δαπέδου και της κάτω πλευράς του προϊόντος να είναι μικρότερη από 1,8m.

 Στερεώστε το προϊόν μόνο σε οριζόντια θέση και ποτέ με κλίση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση

(εικόνες 11 και 12).

 Στερεώστε το προϊόν με αλυσίδες ή παρόμοια μέσα, χρησιμοποιώντας τις τρύπες που υπάρχουν στα

μεταλλικά στηρίγματα που έχουν βιδωθεί στο πίσω μέρος της συσκευής (Εικόνα 13).

Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται 

σε επαφή με καμία μεταλλική επιφάνεια της συσκευής και δεν περνά στο πάνω μέρος της 

όπως φαίνεται στην εικόνα 14. Σε περίπτωση επαφής, οι υψηλές θερμοκρασίες της συσκευής 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο καλώδιο. 
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5. Σύνδεση στο Ηλεκτρικό Δίκτυο

 Το προϊόν ανήκει στην κατηγορία class Ι και συνεπώς απαιτεί σύνδεση γείωσης.

 Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα

εγκατάστασης.

 Σε χώρους με υγρασία όπως μπάνια ή κουζίνες, το σημείο σύνδεσης πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον

25 cm πάνω από το δάπεδο.

 Η ηλεκτρική σύνδεση στο δίκτυο τροφοδοσίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη

διαφορικού ρεύματος (RCD) της οποίας το κατώφλι ενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τα 30mA.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με το περίβλημα

του προϊόντος, όπως φαίνεται στην εικόνα 14.

6. Ενεργοποίηση και Λειτουργία

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (πωλείται ξεχωριστά) 

Εισαγωγή / αντικατάσταση της μπαταρίας (Εικόνα 15) 

 Όταν το τηλεχειριστήριο είναι καινούργιο ή εάν παρατηρείτε προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και του προϊόντος, θα πρέπει να τοποθετηθεί μια νέα μπαταρία.

 Ο τύπος μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου είναι CR2032 3V και για την αντικατάστασή της:
- αφαιρέστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας. 
- εισάγετε την μπαταρία στη θέση της με τη θετική πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. 
- Κλείστε το κάλυμμα της θέσης της μπαταρίας. 

Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου (εικόνα 16) 

A -  Ταυτοποίηση του προϊόντος για απομακρυσμένο έλεγχο. 

B -  Ενεργοποίηση (ΟΝ) / Αναμονή (Stand-by). 

C -  Επιλογή του επόμενου προϊόντος. 

D -  Επιλογή του προηγούμενου προϊόντος. 

E -  Λειτουργία του προϊόντος στα 1000W. 

F -  Λειτουργία του προϊόντος στα 2000W. 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου 

 Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε (on/off) το προϊόν:

- επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής που πρόκειται να ελέγξετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "C" 

ή "D": ο αριθμός της επιλεγμένης συσκευής ανάβει κόκκινο ενώ το πατάτε (εικόνα 17). 

- πατήστε το κουμπί "B": Ενεργοποίηση (ΟΝ) / Αναμονή (Stand-by). 

- ένα σύντομο ακουστικό σήμα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει ενεργοποιηθεί. 

- ένα μακρύ ακουστικό σήμα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί. 

 Για να επιλέξετε την κατανάλωση ενέργειας:

- πατήστε το κουμπί "E" για τη λειτουργία στα 1000W (ενεργοποιεί το ένα μόνο στοιχείο 

θέρμανσης: εικόνα 18) 

- πατήστε το κουμπί "F" για τη λειτουργία στα 2000W (ενεργοποιεί και τα δύο στοιχεία 

θέρμανσης: εικόνα 19) 

- ένα σύντομο ακουστικό σήμα επιβεβαιώνει ότι η εντολή έχει ληφθεί. 
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (δεν παρέχονται) 

Ως εναλλακτική λύση στο τηλεχειριστήριο, η διαχείριση του προϊόντος μπορεί να γίνει με μία ή περισσότερες 

συσκευές (δεν παρέχονται - Εικόνα 20 / Έλεγχος) για τον έλεγχο της εκπομπής θερμότητας (θερμοστάτες, 

διακόπτες, χρονοδιακόπτες, ανιχνευτές παρουσίας κ.λπ.). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να επιλεχθεί 

κατά την εγκατάσταση του προϊόντος επιλέγοντας μεταξύ της ενεργοποίησης του πάνω, του κάτω ή και των 

δύο στοιχείων θέρμανσης, ρυθμίζοντας τον αντίστοιχο αριθμό αναγνώρισης (βλέπε παράγραφο 2) όπως 

φαίνεται στην εικόνα 20. Με οποιαδήποτε από αυτές τις ρυθμίσεις, ο δέκτης του τηλεχειριστηρίου 

απενεργοποιείται. 

7. Συντήρηση

 Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.

 Καθαρίστε το προϊόν με στεγνό πανί μία φορά κάθε 6 μήνες.

 Εάν το προϊόν απαιτεί επισκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

 Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε 3x1,50mm2 τύπου H05V2V2-F

<HAR>. Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελεστεί από εξειδικευμένο προσωπικό και ποτέ από τον τελικό

χρήστη, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο προσωπική

ασφάλεια των χρηστών.

8. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση 

Το προϊόν δεν ενεργοποιείται  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά
συνδεδεμένο και ότι υπάρχει τροφοδοσία.

 Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει φορτισμένες
μπαταρίες και ότι το προϊόν βρίσκεται εντός του
εύρους λειτουργίας του (μέγιστη απόσταση 10 μέτρα).

 Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αναγνώρισης ID του
προϊόντος που θέλετε για να ενεργοποιήσετε είναι
ίδιος με αυτόν που έχετε επιλέξει στο τηλεχειριστήριο.

Το προϊόν δεν απενεργοποιείται  Ελέγξτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει φορτισμένες
μπαταρίες και ότι το προϊόν βρίσκεται εντός του
εύρους λειτουργίας του (μέγιστη απόσταση 10 μέτρα).

 Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αναγνώρισης ID του
προϊόντος που θέλετε για να ενεργοποιήσετε είναι
ίδιος με αυτόν που έχετε επιλέξει στο τηλεχειριστήριο.

Περισσότερα από ένα προϊόντα 
ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται 
ταυτόχρονα 

 Βεβαιωθείτε ότι σε κάθε προϊόν έχει ρυθμιστεί ένας
μοναδικός αριθμός αναγνώρισης ID.

Με πλήρη ισχύ ανάβει μόνο ένα 
θερμαντικό στοιχείο 

 Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις ή τον
αντιπρόσωπό σας, καθώς είναι πιθανό το στοιχείο
θέρμανσης που δεν ανάβει να έχει υποστεί βλάβη.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί  Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και
σωστά τοποθετημένη. Σε περίπτωση αμφιβολίας,
προσπαθήστε να αντικαταστήσετε την μπαταρία.

 Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός αναγνώρισης ID του
προϊόντος που θέλετε για να ενεργοποιήσετε είναι
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ίδιος με αυτόν που έχετε επιλέξει στο τηλεχειριστήριο. 

 Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε εντός
του εύρους λειτουργίας του (έως 10 μέτρα από το
προϊόν).

Το προϊόν παράγει μια δυσάρεστη οσμή  Όταν το προϊόν είναι καινούργιο, είναι πιθανό στα
πρώτα λεπτά λειτουργίας του να εκπέμπει μία
δυσάρεστη οσμή λόγω υπολειμμάτων από τη
διαδικασία κατασκευής.

 Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει ξανά ενδέχεται να
εκπέμπουν δυσάρεστη οσμή εάν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή / και
εάν χρησιμοποιούνται σε μολυσμένα περιβάλλοντα με
κακή ποιότητα αέρα.

9. Νομική Σημείωση

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. 

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




