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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Πριν θέσετε σε λειτουργία τον θερμοπομπό, 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.

1. Για την ασφάλειά σας.

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

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

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

Παιδιά ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών θα πρέπει μόνο να θέτουν 
σε λειτουργία ή να απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον έχει εγκατα-
σταθεί στην προβλεπόμενη θέση λειτουργίας και είναι υπό επίβλεψη 
ή τους έχουν δοθεί οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συ-
σκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά από ηλικία 
τριών έως οκτώ ετών δεν θα πρέπει να βάζουν στην πρίζα, να ρυθ-
μίζουν, να καθαρίζουν η να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης 
της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: κάποια μέρη αυτού του προϊόντος ενδέχεται να υπερ-
θερμανθούν 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 στη σχετική σήμανση της συσκευής: 230V~, 50Hz.
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει.

• Μην χρησιμοποείτε τη συσκευή αν έχει εμφανείς βλάβες.

• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή πάνω σε μία οριζόντια, ευσταθή επιφάνεια.

• 

Αυτός ο θερμοπομπός διαθέτει διαφορετικά επίπεδα προστασίας 
έναντι της υγρασίας ανάλογα με τη χρήση του: IPX0  ως φορητός 
και IPX4 ως επιτοίχος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
ακολουθούνται οι κανονισμοί της χώρας τοποθέτησης για τη χρήση 
σε διαφορετικές συνθήκες. Είναι δυνατή η χρήση του σε μπάνια ή 
άλλους χώρους με υγρασία ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΠΙΤΟΙΧΑ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ Ή ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον χώρο που 
σημειώνεται ως VOLUME 1 στην εικόνα 1. Ως φορητός, να μην 
χρησιμοποιείται στο άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντουζ ή πισίνας. 
Ως φορητός είναι κατάλληλος μόνο για καλά μονωμένους χώρους 
ή για περιστασιακή χρήση.

Όταν λειτουργεί η συσκευή τοποθετήστε την σε ασφαλή θέση:

- Τουλάχιστον 1m μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή έπιπλα

- Αφήνοντας τουλάχιστον 1m κενό μπροστά από τη συσκευή.

-     Όχι ακριβώς κάτω από μία πρίζα.
Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. 
Προσοχή! Η γρίλια εξαγωγής αέρα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της 

oλειτουργίας (θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 90 C).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση 
μην καλύπτετε τη συσκευή. Μην κρεμάτε οτιδήποτε επάνω στη 
συσκευή και μην την καλύπτετε ενώ λειτουργεί. Η προειδοποίηση αυτή 
αναγράφεται ευκρινώς στο κάλυμμα της συσκευής ή υποδεικνύεται με το 
σύμβολο

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτικό αέριο ή ενώ 
χρησιμοποιούνται εύφλεκτα διαλυτικά μέσα, βερνίκια ή κόλλες.

Σε περίπτωση που η καλωδίωση της συσκευής είναι κατεστραμμένη 
και πρέπει να αλλαχθεί, μην πραγματοποιήσετε την επισκευή μόνοι 
σας! Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή σε 
κάποιον επαγγελματία με αντίστοιχες γνώσεις και ικανότητες, 
προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους.
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται ώστε η πρίζα να είναι πάντοτε 
προσβάσιμη.

Μην κρεμάτε τη συσκευή σε τοίχους από συνθετικό υλικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια
στα οποία βρίσκονται πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να τα εγκατα-
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• 

ΜΟΝΤΕΛΟ A B C
SIRIO 5 205mm 180mm 357mm

SIRIO 10 290mm 260mm 400mm

SIRIO 15 270mm 480mm 400mm

SIRIO 20 250mm 700mm 400mm

λείψουν μόνα τους εκτός αν επιτηρούνται διαρκώς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, 
υφάσματα, κουρτίνες και λοιπά εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να βρίσκο-
νται σε ελάχιστη αποσταση 1 μέτρου από την εξαγωγή του αέρα.

� Τοποθετήστε το θερμοπομπό σε οριζόντια θέση, με το στόμιο εξόδου αέρα προς τα επάνω.
� Αυτός ο θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με ένα κύκλωμα διπλής ηλεκτρικής μόνωσης (κλάση II) και συνεπώς δεν 

χρειάζεται γείωση. 
� Αυτός ο θερμοπομπός πρέπει να εγκατασταθεί σωστά, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα 

εγκατάστασης.
� Σε χώρους με πολύ υγρασία, όπως μπάνια ή κουζίνες, το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 25 

cm πάνω από το πάτωμα. Η ηλεκτρική σύνδεση με την παροχή ρεύματος πρέπει επίσης να είναι εφοδιασμένη 
με διακόπτη δύο πόλων με ελάχιστο κενό μεταξύ των επαφών που επιτρέπει πλήρη αποσύνδεση σύμφωνα με 
τους κανόνες της κατηγορίας τάσης ΙΙΙ.

� Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε τοίχο, λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες αποστάσεις από τις οροφές, το 
δάπεδο και τα πλευρικά τοιχώματα που εμφανίζονται στο σχήμα 2. Η βάση στήριξης πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο 
σε σχέση με τις αποστάσεις που υποδεικνύονται στο σχήμα 3 και καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα. Να τηρείτε 
πάντα τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα και / ή αντικείμενα, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 3.

� Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση:

– Αφαιρέστε τη βάση από το προϊόν.
– Κάντε 4 τρύπες στον τοίχο, λαμβάνοντας υπόψη τις αποστάσεις που υποδεικνύονται στο σχήμα 3 και καθορίζονται 

στον ακόλουθο πίνακα:

– Στερεώστε τη βάση χρησιμοποιώντας τα βύσματα τοίχου και τις βίδες που είναι κατάλληλα για τον τύπο τοίχου.
–  Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις όπως περιγράφεται ανωτέρω.
– Πλησιάστε το προϊόν στη βάση, έως ότου τα κάτω άγκιστρα της βάσης εισαχθούν στις υποδοχές του οπίσθιου 

πλαισίου όπως φαίνεται στο σχήμα 4,
– Περιστρέψτε το πάνω μέρος του προϊόντος προς τον τοίχο μέχρι να κλειδώσει, φροντίζοντας να ασφαλίσετε τα 2 

πάνω άγκιστρα της βάσης όπως φαίνεται στο σχήμα 5,
– Κλείστε τα 2 επάνω άγκιστρα της βάσης χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες όπως φαίνεται στο σχήμα 6.

2. Επιτοίχια εγκατάσταση

3. Τοποθέτηση βάσης με ρόδες (προαιρετική)

4. Περιγραφή εντολών

� Ο θερμοπομπός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φορητό προϊόν αγοράζοντας τους τροχούς που 
παρέχονται ξεχωριστά.

� Για να στερεώσετε τους τροχούς:
- Ελέγξτε τη σωστή κατεύθυνση όπως φαίνεται στο σχήμα 7.
- Στερεώστε κάθε ένα από τα 2 στηρίγματα με τους τροχούς χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται, όπως 

φαίνεται στο σχήμα 8. Οι βίδες μπορούν να τοποθετηθούν με το χέρι και δεν απαιτούν την χρήση εργαλείων.

� Ο θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με ένα διακόπτη on / off στη δεξιά πλευρά. Όταν το προϊόν είναι 
απενεργοποιημένο, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο εσωτερικό δεν θα είναι πλέον υπό τάση.

� Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου, είναι ενσωματωμένα στο μπροστινό μέρος του προϊόντος (εικόνα 10):
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Άνεση

Άνεση- 1 °C

Άνεση- 2°C

Eco 

Anti freeze (Αντιπαγετική προστασία)

Keypad lock (κλείδωμα πληκτρολογίου)

Open window detection (λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου)

Heating in progress (θερμικό στοιχείο σε λειτουργία)

Πλήκτρο επιλογής κατάστασης λειτουργίας.

Πλήκτρο ειδικών λειτουργιών.

Πλήκτρα πλοήγησης.

Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κατάστασης αναμονής.

Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών για την ενεργοποίηση και την προβολή των καταστάσεων λειτουργίας
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ON - OFF

5. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (on/off)
Το προϊόν τροφοδοτείται με ρεύμα από έναν ηλεκτρομηχανικό διακόπτη on /off . Η απενεργοποίηση του προϊόντος από 
αυτόν τον διακόπτη προκαλεί διακοπή της τροφοδοσίας της ηλεκτρονικής πλακέτας, και ακυρώνει την καταχωρημένη 
ημερομηνία και ώρα. Η χρήση του συνίσταται μόνο εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και αντ’ 
αυτού προτείνεται η χρήση  της επιλογής «ενεργοποίησης/αναμονής» (on / stand-by) στον πίνακα ελέγχου σε περίπτωση 
που η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσετε τις 
προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που είχατε πραγματοποιήσει προηγουμένως.
Κατά την ενεργοποίησή του με αυτό το πλήκτρο, ο θερμοπομπός ενεργοποιεί την τελευταία λειτουργία που είχε 
χρησιμοποιηθεί πριν την απενεργοποίηση ή την διακοπή ρεύματος. Πραγματοποιείται επαναφορά της ώρας στις 12:00 και 
της ημέρας σε Δευτέρα.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/Αναμονής (Power/Stand by) για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή χωρίς να χαθεί η αποθηκευμένη ημερομηνία και ώρα.



10

Πιέζοντας το πλήκτρο είναι δυνατή η επιλογή μίας από τις ακόλουθες 6 καταστάσεις λειτουργίας:

Λειτουργία άνεσης (COMFORT mode)

Λειτουργία Προγραμματισμού (PROGRAMMED mode)

6. Καταστάσεις λειτουργίας

Ο θερμοπομπός λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει τη  θερμοκρασία 
άνεσης (COMFORT).
Με τα πλήκτρα       και       μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία 
COMFORT.
Το σύμβολο που αντιστοιχεί στη λειτουργία άνεσης ανάβει.
Το σύμβολο θέρμανσης ανάβει όταν λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης. Σε αυτή τη 
λειτουργία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου (δείτε το 
πλήκτρο FUNCTIONS).
Λειτουργία άνεσης -1 (COMFORT mode -1)
Ο θερμοπομπός λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία άνεσης (COMFORT) μειωμένη κατά 1 . ° C
Το σύμβολο που αντιστοιχεί στη λειτουργία άνεσης ανάβει.
Το σύμβολο θέρμανσης ανάβει όταν λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης. 
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού 
παραθύρου (δείτε το πλήκτρο FUNCTIONS).

Λειτουργία άνεσης -2 (COMFORT mode -2)
Ο θερμοπομπός λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία άνεσης (COMFORT) μειωμένη κατά . 2° C
Το σύμβολο που αντιστοιχεί στη λειτουργία άνεσης ανάβει.
Το σύμβολο θέρμανσης ανάβει όταν λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης. 
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού 
παραθύρου (δείτε το πλήκτρο FUNCTIONS).

Λειτουργία Eco (Εξοικονόμηση)
Ο θερμοπομπός λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία άνεσης (COMFORT) μειωμένη κατά . 3,5° C
Το σύμβολο που αντιστοιχεί στη λειτουργία Eco ανάβει.
Το σύμβολο θέρμανσης ανάβει όταν λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης. 
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού 
παραθύρου (δείτε το πλήκτρο FUNCTIONS).

Λειτουργία Αντιπαγετικής Προστασίας (ANTI-FREEZE)
Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται αυτόματα στην θερμοκρασία 7±3 ° C. 
Το σύμβολο που αντιστοιχεί στη λειτουργία ANTI-FREEZE ανάβει.
Το σύμβολο θέρμανσης ανάβει όταν λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης.
Σε αυτή τη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης 
ανοιχτού παραθύρου.

Ο θερμοπομπός λειτουργεί για να φτάσει και να διατηρήσει την 
θερμοκρασία που έχει προγραμματιστεί στον εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό (δείτε παράγραφο σχετικά με εβδομαδιαίο 
προγραμματισμό). Ενεργοποιείται η ένδειξη που αντιστοιχεί στη 
λειτουργία που είναι προγραμματισμένη για την τρέχουσα ημέρα και ώρα 
( COMFORT, COMFORT-1, COMFORT-2, ECO ή ANTI-FREEZE). 
Σε αυτή τη λειτουργία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού 
παραθύρου (δείτε το πλήκτρο FUNCTIONS).
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5"
Για να κάνετε RESET πιέστε το πλήκτρο  

 για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. 
Ο θερμοπομπός αυτόματα θα τεθεί σε λειτουργία COMFORT. 

Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο 

Το σύμβολο του παραθύρου εμφανίζεται στην οθόνη.

7. Ειδικές λειτουργίες

Πιέζοντας το πλήκτρο είναι δυνατή η επιλογή μίας από τις ακόλουθες 3 ειδικές λειτουργίες:

Λειτουργία επαναφοράς (RESET)
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, όλες οι ρυθμίσεις 
αποκαθίστανται στην αρχική εργοστασιακή τιμή. Η θερμοκρασία άνεσης 
(COMFORT)  ρυθμίζεται στους 19.0 ° C, το προκαθορισμένο 
πρόγραμμα είναι αυτό που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα και η 
λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου απενεργοποιείται.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανίχνευση ανοίγματος παραθύρου στον 
χώρο και την αυτόματη θέση του θερμοπομπού σε λειτουργία ANTI-
FREEZE. 
Εάν ανιχνευθεί  απότομη μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια της ομαλής λειτουργίας του προϊόντος, ενεργοποιείται 
αυτόματα η λειτουργία ANTI-FREEZE για εξοικονόμηση ενέργειας. Το 
σύμβολο «παράθυρο» και το σύμβολο “ANTI-FREEZE” αναβοσβήνουν 
προκειμένου να φαίνεται ενεργή η λειτουργία. Η επαναφορά σε κανονική 
λειτουργία δεν γίνεται αυτόματα αλλά απαιτείται η πίεση οποιουδήποτε 
από τα 5 κουμπιά του προϊόντος.

Η σωστή λειτουργία αυτής της επιλογής μπορεί να εξαρτάται 
από τη θέση του προϊόντος μέσα στο χώρο, την παρουσία 
ρευμάτων αέρα,  την εξωτερική θερμοκρασία και τη διάρκεια 
που το παράθυρο θα παραμείνει ανοιχτό.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο 

Το σύμβολο του παραθύρου σβήνει από την οθόνη.
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5"

5"

 

8. Έλεγχος της θερμοκρασίας

Λειτουργία Κλειδώματος (LOCK)
Ενεργοποιώντας αυτή την λειτουργία, όλα τα πλήκτρα απενεργοποιού-
νται για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αλλαγές στις ρυθμίσεις. 

Ενεργοποιήστε την επιλογή πατώντας συνεχόμενα το 

πλήκτρο    για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Το σύμβολο κλειδί θα εμφανιστεί στην οθόνη και τα 

πλήκτρα θα είναι κλειδωμένα.

Απενεργοποιήστε την λειτουργία κλειδώματος 

πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα        και    γ ι α 

τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.

Το σύμβολο κλειδί σβήνει στην οθόνη και τα πλήκτρα 

θα είναι πάλι σε λειτουργία.

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας εξαρτάται από την τιμή που καθορίζει ο χρήστης για τη θερμοκρασία COMFORT. 
Οι τιμές θερμοκρασίας για τις λειτουργίες Comfort-1, Comfort-2, Eco και Antifreeze υπολογίζονται αυτόματα και δεν 
μπορούν να τροποποιηθούν άμεσα από το χρήστη. Η θερμοκρασία αναφοράς εμφανίζεται πάντα στην οθόνη μαζί με το 
σύμβολο που αντιπροσωπεύει την επιλεγμένη ρύθμιση λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμοκρασία που μετριέται από τον αισθητήρα στο εσωτερικό του προϊόντος είναι ενδεικτική της 
θερμοκρασίας του χώρου γύρω από τη συσκευή  και μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία που μετριέται με άλλα 
όργανα σε άλλες θέσεις του δωματίου. Η διαφορά αυτή μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:
- Θέση εγκατάστασης: ορισμένες θέσεις του δωματίου ενδέχεται να επηρεαστούν από ρεύματα ψυχρού ή θερμού αέρα 
που μπορούν να αλλάξουν τη μέτρηση του αισθητήρα.
- Η τοποθέτηση σε εξωτερικό τοίχο που είναι συνήθως πιο κρύος από τους εσωτερικούς τοίχους, μπορεί να οδηγήσει σε 
μέτρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας από την πραγματική θερμοκρασία δωματίου.
- Ασταθείς συνθήκες: κάθε αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται υπό σταθερές συνθήκες λειτουργίας. Για το λόγο 
αυτό η θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) δεν πρέπει να αλλάξει πριν παρέλθουν 60 λεπτά από την προηγούμενη 
τροποποίηση. Είναι αδύνατον να αξιολογηθεί σωστά η θερμοκρασία του δωματίου που διατηρείται από τη συσκευή 
αν το επίπεδο θερμοκρασίας άνεσης μεταβάλλεται συνεχώς -σε σύντομα χρονικά διαστήματα-.
Εάν βεβαιωθεί διαφορά μεταξύ της επιλεγμένης θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας του χώρου σε συνθήκες 
σταθερότητας, υπολογίστε τη διαφορά αυτή και στη συνέχεια, αυξήστε ή μειώστε το επίπεδο θερμοκρασίας Comfort 
στο προϊόν τόσο, όση είναι και η διαφορά θερμοκρασίας. 
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Για να καθορίσετε την τρέχουσα ημέρα και ώρα, προχωρήστε ως εξής:

Πιέστε το πλήκτρο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία

3" Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα μέ-
χρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η μέρα της εβδομάδας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και για να επιλέξετε την τρέχουσα η-

για να μεταβείτε από τη ρύθμιση της ημέρας στη

Δευτέρα - Παρασκευή (Monday - Friday)

Σάββατο - Κυριακή (Saturday - Sunday)

9. Ρύθμιση ημέρας και ώρας

προγραμματισμού (programmed).

μέρα.

Πιέστε το πλήκτρο 

 ρύθμιση της ώρας

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και για να επιλέξετε την τρέχουσα ώ-

ρα.

για να μεταβείτε από τη ρύθμιση της ώρας στηΠιέστε το πλήκτρο 

 ρύθμιση των λεπτών

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και για να επιλέξετε την τρέχουσα τι-

μή των λεπτών.

για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να επιστρέ-Πιέστε το πλήκτρο 

ψετε στη λειτουργία προγραμματισμού.

Ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας για κάθε ώρα της 
ημέρας και για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Ο θερμοπομπός παρέχεται με προ εγκατεστημένο το ακόλουθο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα:

10. Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός
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Για να δείτε ή να αλλάξετε τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό, κάντε τα ακόλουθα βήματα;

3"

ώρες της ημέρας και το πλήκτρο για να αλλάξετε την κατάσταση λει-

 η κατάσταση λειτουργίας μετα-

βάλλεται με την ακόλουθη σειρά:

Comfort > Comfort-1 > Comfort-2 > Eco >Anti-freeze

Πιέστε το πλήκτρο για να δείτε ή να αλλάξετε την επόμενη μέρα

Αν θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας μέρας σε μια επόμενη, κάντε τα εξής:

Επιλέξτε τη μέρα που έχει τις ρυθμίασεις που θέλετε να αντιγράψετε

 και πιέστε τα πιέστε τα πλήκτρα ταυτόχρονα
Η λέξη “COPY» εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαιώνοντας ότι έχει
αποθηκευτεί.

Πιέστε το πλήκτρο          για να επιλέξετε τη μέρα στην οποία θέλετε να
εφαρμόσετε το πρόγραμμα που μόλις αντιγράψατε.

Πιέστε το πλήκτρο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία

προγραμματισμού (programmed).

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για
να μπείτε στην κατάσταση προβολής/ ρύθμισης της λειτουργίας προγραμ-
ματισμού.
Για την πρώτη μέρα, η καθορισμένη θερμοκρασία και το αντίστοιχο σύμβο-

λο αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και για να επιλέξετε τις διαφορετικές

τουργίας για κάθε ώρα

Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο

και

Πιέστε τα πιέστε τα πλήκτρα ταυτόχρονα για να επικολλήσετεκαι

το πρόγραμμα στην επιλεγμένη μέρα.

Πιέστε το πλήκτρο για να δείτε ή να αλλάξετε την επόμενη μέρα

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αφού πιέσετε το ξανά το πλήκτρο μετά την 
προβολή/επεξεργασία της τελευταίας ημέρας της εβδομάδας. Η οθόνη 
επιστρέφει στην προβολή των προγραμματισμένων ρυθμίσεων για την 
τρέχουσα ημέρα και ώρα.
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11. Αντιμετώπιση προβλημάτων

• 

12. Συντήρηση

• 
• 
• 
• 

13. Νομική σημείωση

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η θερμική ασφάλεια της συσκευής θα απενεργοποιήσει αυτόματα το θερμαντικό 

στοιχείο (αντίσταση). Σε αυτή την περίπτωση:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή επιτρέποντάς της να κρυώσει για περίπου 15/20 λεπτά.
- Ελέγξτε για άλλους πιθανούς λόγους υπερθέρμανσης (πχ: εμπόδια μπροστά από τις γρίλιες εισαγωγής/εξαγωγής

αέρα, μαζεμένη σκόνη) και εξαλείψτε τους.

- Ενεργοποιείστε εκ νέου τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί κανονικά.

Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση.
Καθαρίστε το προϊόν με στεγνό ύφασμα μια φορά στους 6 μήνες.
Αν το προϊόν χρειάζεται επιδιόρθωση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί το καλώδιο παροχής ρεύματος, η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
προσωπικό και όχι από τον τελικό χρήστη προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα καταστροφής της συσκευής και 
διακινδύνευσης της προσωπικής ασφάλειας.

Περιβάλλον και ανακύκλωση 
Προς αποφυγή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά, έχει γίνει προσεχτικό πακετάρισμα. Για τη 
συμβολή σας στη προστασία του περιβάλλοντος, σας παρακαλούμε να απορρίπτετε το υλικό 
πακεταρίσματος κατάλληλα. 
Ανακύκλωση συσκευών στο τέλος κύκλου ζωής
Συσκευές με αυτή την ένδειξη δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά απορρίματα. Πρέπει να  
συλλέγονται χωριστά  και να απορρίπτονται  σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Η απόρριψη 
χρησιμοποιημένων συσκευών πρέπει να διεξάγεται με προσοχή και σύμφωνα με τους τοπικούς  
κανονισμούς απόθεσης απορριμάτων.
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Αναγνωριστικό μοντέλου: SIRIO

Αντικείμενο Σύμβολο Τιμή Μονάδα Αντικείμενο Μονάδα

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

Ονομαστική θερμική
απόδοση

P (*)
nom

kW
Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με ενσωματωμένο όχι

Ελάχιστη θερμική
απόδοση(ενδεικτική)

P (**)
min

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

Μέγιστη συνεχής
θερμική απόδοση P (***)

max,c
kW

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

Βοηθητική
ηλεκτρική
κατανάλωση

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα

Στην ονομαστική
θερμική απόδοση

el 0,000
max

kW
Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου
(επιλέξτε ένα)

Στην ελάχιστη
θερμική απόδοση

el 0,000
min

kW

Σε αναμονή 0,162el W
SB

Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες φάσεις, χωρίς 

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ηλεκτρονικό θερμοστάτη

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο 

Άλλες επιλογές ελέγχου (δυνατότητα πολλαπλών επιλογών)

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση παρουσίας

Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου

Με επιλογή ελέγχου από απόσταση

Με προσαρμοστικό έλεγχο εκκίνησης

Με περιορισμό χρόνου λειτουργίας

Με αισθητήρα υπέρυθρων ακτίνων

Contact details Your dealer or Ermete Giudici S.p.A. - via L. da Vinci, 27 - 20090 Segrate (MI) Italy

(*) SIRIO 5 =0,50 SIRIO 10 = 1,00 SIRIO 15 = 1,50 SIRIO 20 = 2,00
(**) SIRIO 5 =0,25 SIRIO 10 = 0,50 SIRIO 15 = 0,75 SIRIO 20 = 1,00
(***) SIRIO 5 =0,50 SIRIO 10 = 1,00 SIRIO 15 = 1,50 SIRIO 20 = 2,00

Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα

θερμοστάτη

όχι

όχι

όχι

Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς  
έλεγχο θερμοκρασίας χώρου

όχι

έλεγχο θερμοκρασίας χώρου όχι

όχι

όχι

ημερήσιο προγραμματισμό όχι

Ηλεκτρονικός έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με πρόσθετο 
εβδομαδιαίο προγραμματισμό ναι

όχι

ναι

όχι

όχι

όχι

όχι

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

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