Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Windy Visio

Windy 2B

Windy

Volume
3
60cm

Volume
2

2,25m

Volume
1

60cm

60c

m

1

1m
3m
3m

4m
2

min
15cm

A

min
50cm

196mm

min
15cm

min
15cm

358mm

B
Ø:6mm / L:35mm

C

min
60cm

88mm

3
2

4

5
3

6
4

7
5

9

A
B
C
F

E
D

G
8

H
I
J
K
L
M

10

11
6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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.

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 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 στη σχετική σήμανση της συσκευής: 230V~, 50Hz.
Η συσκευή διαθέτει προστασία έναντι της υγρασίας, κατά IPX4.
Επομένως είναι δυνατή η χρήση της σε λουτρά ή άλλες θέσεις με υγρα7

•

•

σία ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΠΑΝΙΕΡΕΣ Ή
ΝΤΟΥΖ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί στον χώρο που
σημειώνεται ως VOLUME 1 στην εικόνα 1.
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
λειτουργίας (θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 90oC).

•

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.

•

•
•

2. Επιτοίχια τοποθέτηση
•

Μην κρεμάτε τη συσκευή σε τοίχους από συνθετικό υλικό.

•
•

Αυτή η συσκευή έχει διπλή προστασία ηλεκτρικής μόνωσης (κλάση ΙΙ) και επομένως δεν απαιτείται γείωση.

•

Σε χώρους με υγρασία όπως λουτρά και κουζίνες, η σύνδεση με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα πρέπει να τοποθετείται
τουλάχιστον 25cm από το δάπεδο. Η ηλεκτρολογική σύνδεση με την παροχή ρεύματος θα πρέπει να διαθέτει επίσης διπολικό
διακόπτη, του οποίου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επαφών επιτρέπει πλήρη αποσύνδεση σε συνθήκες υπέρβασης
τάσης κατηγορίας III.

•

Για την επιλογή της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης λάβετε υπόψη ότι ο αισθητήρας ανιχνεύει κινήσεις στους χώρους που
απεικονίζονται στην εικόνα 2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη βέλτιστη για την ανίχνευση ανθρώπων θέση και έτσι ώστε να μην
υπάρχουν αντικείμενα που να εμποδίζουν την ακτίνα του αισθητήρα. Η ανίχνευση είναι αποτελεσματι-κότερη όταν οι
άνθρωποι περνούν μπροστά από τον αισθητήρα από ό,τι όταν κινούνται προς αυτόν.

•

Πάντοτε τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή/και αντικείμενα, όπως στην εικόνα 3. Ποτέ μην εγκαθιστάτε με
το κάτω μέρος της να απέχει από το δάπεδο λιγότερο από 600mm:

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας εγκατάστασης.

-

Ανοίξτε στον τοίχο τρεις τρύπες των 6mm, όπως στην εικόνα 4
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-

Βάλτε τα τρία βύσματα που συνοδεύουν τη συσκευή
Τοποθετήστε τις 2 πάνω βίδες που περιέχονται στην ίδια σακούλα, φροντίζοντας να αφήσετε απόσταση 8mm μεταξύ της κεφαλής κάθε βίδας και του τοίχου
Κρατώντας σταθερά τη συσκευή, αγκιστρώστε την στις 2 βίδες. ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν αφήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε
ότι έχεισυνδεθεί στις 2 βίδες
Έπειτα ασφαλίστε τη συσκευή με την κάτω βίδα

3. Κρεμάστρα για πετσέτες (για τις αντίστοιχες εκδόσεις)
•

•

Πριν την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο, είναι απαραίτητη η σύνδεση της με την κρεμάστρα για πετσέτες που
προμηθευτήκατε ξεχωριστά. Για τον σκοπό αυτό:
Αφαιρέστε το 2 πλαστικά καλύμματα, όπως στην εικόνα 5
Συνδέστε τη ράβδο στη συσκευή με τις 3 βίδες που παρέχονται, όπως στην εικόνα 6
Επανατοποθετήστε τα 2 πλαστικά καλύμματα όπως στην εικόνα 7
Στερεώστε τα 2 πλαστικά καλύμματα με τις δύο παρεχόμενες βίδες όπως στην εικόνα 7
Μην σφηνώνετε τις πετσέτες κοντά στη γρίλια εξαγωγής αέρα (εικόνα 9), αλλά τοποθετήστε τες όπως στην εικόνα 8

4. Φίλτρο
•
•
•
•

Η συσκευή διαθέτει φίλτρο για την προστασία των θερμαντικών στοιχείων από τη σκόνη και τη βρομιά.
Το φίλτρο είναι αφαιρούμενο για να μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό (εικόνα 10).
Για τη διατήρηση της συσκευής σε άριστη κατάσταση, καθαρίστε το φίλτρο μια φορά κάθε 6 μήνες ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ.
Ανά 120 ώρες λειτουργίας, ο χρήστης ειδοποιείται για την ανάγκη καθαρισμού του φίλτρου στο πίσω μέρος της συσκευής. Η ειδοποίηση δίνεται με τη μορφή κινούμενου μηνύματος στην οθόνη:

.
•
•

Ακόμα και στην οθόνη εμφανίζεται το ανωτέρω μήνυμα, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κατάσταση λειτουργίας που
ήταν ενεργή όταν εμφανίστηκε το μήνυμα.
Με το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου το κείμενο αφαιρείται από την οθόνη και ο εσωτερικός μετρητής επανέρχεται

5. Περιγραφή εντολών και λειτουργιών
•
•

Η συσκευή διαθέτει διπολικό ηλεκτρομηχανικό διακόπτη ON/OFF στην αριστερή της πλευρά. Απενεργοποιώντας της συσκευή
διακόπτεται η παροχή τάσης από όλα τα εσωτερικά υποσυστήματα της συσκευής.
Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα (εικόνα 11):
Αισθητήρα Παρουσίας
ABΦωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας αποτροπής παγετού
CΦωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας ECO
DΦωτεινή ένδειξη LED λειτουργίας Comfort
EΦωτεινή ένδειξη LED αισθητήρα ανοιχτού παραθύρου
FΟθόνη
GΕνισχυμένη λειτουργία
HΟΚ/Επιβεβαίωση
IΠροβολή και αύξηση
JΠροβολή και μείωση
KΚατάσταση λειτουργίας
LΜενού
MΑναμονή

Αυτή η συσκευή διαθέτει αισθητήρα παρουσίας και λειτουργία αυτοματοποιημένης διαχείρησης ισχύος.
Ο αισθητήρας παρουσίας επιτρέπει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας αυτόματα τη θερμοκρασία χώρου όταν δεν
ανιχνεύεται παρουσία στον χώρο για τουλάχιστον 10 λεπτά. Μόλις ανιχνευθεί ανθρώπινη παρουσία, η συσκευή επανέρχεται
αυτόματα στην καθορισμένη θερμοκρασία Comfort. Η λειτουργία αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής επιλογής ισχύος διαχειρίζεται
την κατανάλωση μέσω μιας ακριβούς και εύχρηστης ρύθμισης, διατηρώντας σταθερή την επιλεγμένη θερμοκρασία- σύμφωνα με ό,τι
είχε προηγουμένως καθοριστεί στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη.
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Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιλέγοντας μία από τις εξής 4 καταστάσεις λειτουργίας:

-

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΠΑΓΕΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΒΑΣΙΚΗ

Λειτουργία Αποτροπής Παγετού
Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται ώστε να διατηρεί θερμοκρασία 7±3οC. Η λειτουργία ενεργοποιείται είτε χειροκίνητα, είτε αυτόματα αν δεν
ανιχνευθεί παρουσία στον χώρο για τουλάχιστον 36 ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, μόλις ανιχνευθεί παρουσία, η συσκευή θα τεθεί
αυτομάτως στην αυυτοματοποιημένη λειτουργία.
Λειτουργία Προγραμματισμού
Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί επιλέγοντας, για κάθε μέρα της εβδομάδας, ποιο από τα 5 προκαθορισμένα προφίλ λειτουργίας θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουργίας σε κατάσταση Προγραμματισμού, ο αισθητήρας παρουσίας απενεργοποιείται ώστε η συσκευή να μπορεί να ακολουθεί το προφίλ θερμοκρασίας που έχει καθοριστεί από τον χρήστη.
Στη λειτουργία Προγραμματισμού υπάρχει επίσης και μία ειδική λειτουργία- η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί κατ΄επιλογή του
χρήστη- που επιτρέπει την ανίχνευση του ανοίγματος παραθύρου και θέτει τη συσκευή σε λειτουργία Αποτροπής Παγετού ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη ενέργειας.
Αυτοματοποιημένη Λειτουργία
Η συσκευή ρυθμίζεται να λειτουργία σε θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) όποτε ανιχνεύεται παρουσία στον χώρο. Εφόσον δεν
ανιχνευτεί κανείς στον χώρο για τουλάχιστον δέκα λεπτά, η συσκευή τίθεται αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας ECO (3,5οC
λιγότερους από την καθορισμένη θερμοκρασία Ανεσης). Αν δεν ανιχνευτεί κανείς στον χώρο για περισσότερες από 36 ώρες, η
συσκευή ρυθμίζεται αυτομάτως σε λειτουργία Αποτροπής Παγετού (7οC). Σε περίπτωση που κάποιος ανιχνευθεί στον χώρο για
τουλάχιστον δύο λεπτά, η συσκευή αυξάνει αυτομάτως τη θερμοκρασία στο επίπεδο της θερμοκρασίας Άνεσης.
Στην αυτοματοποιημένη λειτουργία είναι διαθέσιμη επίσης μία ειδική λειτουργία, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί κατ΄επιλογήν του
χρήστη, η οποία επιτρέπει την ανίχνευση του ανοίγματος παραθύρου και θέτει τη συσκευή σε λειτουργία Αποτροπής Παγετού ώστε
να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη ενέργειας.
Βασική Λειτουργία
Η συσκευή λειτουργεί σε Λειτουργία Άνεσης (Comfort). Ο αισθητήρας παρουσίας είναι απενεργοποιημένος και δεν επηρεάζει την
καθορισμένη θερμοκρασία, όπως στην Αυτοματοποιημένη Λειτουργία.
Στη Βασική λειτουργία είναι διαθέσιμη επίσης μία ειδική λειτουργία, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί κατ΄επιλογήν του χρήστη, η
οποία επιτρέπει την ανίχνευση του ανοίγματος παραθύρου και θέτει τη συσκευή σε λειτουργία Αποτροπής Παγετού ώστε να
ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη ενέργειας.

5. Χρησιμοποιόντας τη συσκευή
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ON/OFF)
(στην αριστερή πλευρά της συσκευής)
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή ελέγχεται από έναν ηλεκτρομηχανικό διακόπτη ON/OFF. Η απενεργοποίηση της
συσκευής θα διακόψει την παροχή ρεύματος στον ηλεκτρονικό πίνακα της συσκευής προκαλώντας- μετά από 30 λεπτά απουσίας
παροχής ρεύματος- την απώλεια όλων των αποθηκευμένων πληροφοριών. Προτείνεται η χρήση αυτού του διακόπτη μόνο όταν δεν
πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αντ΄αυτού μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλήκτρο θέσης
σε λειτουργία/αναμονή (on/stand-by) για τις βραχυχρόνιες παύσεις λειτουργίας, ώστε να μην χάνονται οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής ή σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος για περισσότερα από 30 λεπτά, όταν η
συσκευή ενεργοποιηθεί, η οθόνη δείχνει 00:00 και η μέτρηση του χρόνου ξεκινά από αυτή την τιμή.
Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί καμία ρύθμιση εντός 15 λεπτών από την ενεργοποίηση, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε
Λειτουργία Αποτροπής Παγετού και θα ανάψει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη LED.

FF

ON/O
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Πιέζοντας το πλήκτρο
ενεργοποιείτε (ON) ή θέτετε σε αναμονή (STAND-BY) τη συσκευή. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, ανάβει η φωτεινή ένδειξη που αντιστοιχεί στην καθορισμένη θερμοκρασία λειτουργίας.

Παράδειγμα ενεργοποίησης σε θερμοκρασία άνεσης

ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ

Το πλήκτρο
επιτρέπει την πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής- ώρα, ημέρα, εβδομαδιαίος προγραμματισμός, και ρύθμιση ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου.
Ρύθμιση ώρας
Ενεργοποιήστε την προβολή/αλλαγή της ώρας
πιέζοντας το πλήκτρο
μετά από 3 δευτερόλεπτα:

μέχρι να εμφανιστεί η λέξη

.

Επιλέξτε την τρέχουσα ώΤα 2 ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν

ή

ρα με τα πλήκτρα

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Επιλέξτε τα τρέχοντα λεπτά
Τα 2 ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν

με τα πλήκτρα

ή

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Ρύθμιση μέρας της εβδομάδας
Ενεργοποιήστε την προβολή/αλλαγή της μέρας της εβδομάδας
μέχρι να εμφανιστεί η λέξη
πιέζοντας το πλήκτρο
μετά από 3 δευτερόλεπτα:
Επιλέξτε την τρέχουσα μέρα
Τα 2 ψηφία της μέρας αναβοσβήνουν

με τα πλήκτρα
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ή

.

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Ρύθμιση εβδομαδιάιου προγραμματισμού
Η λειτουργία προγραμματισμού σας επιτρέπει να επιλέξετε- για κάθε μέρα της εβδομάδας- ένα από τα ακόλουθα πέντε
προκαθορισμένα προγράμματα λειτουργίας:

P1

Comf
Eco

0h

P2

24h

ort

6h

12h

18h

24h

ort

6h

12h

18h

24h

ort

6h

12h

18h

24h

ort

6h

12h

18h

24h

ort

Comf
Eco

0h

P5

18h

Comf
Eco

0h

P4

12h

Comf
Eco

0h

P3

6h

Comf
Eco

0h

Ενεργοποιείστε την προβολή/αλλαγή προγράμματος
μέχρι να εμφανιστεί η λέξη
πιέζοντας το πλήκτρο
Μετά από 3 δευτερόλεπτα:

Τα 2 ψηφία της μέρας
αναβοσβήνουν

Τα 2 ψηφία του προγράμματος αναβοσβήνουν

Επιλέξτε τη μέρα με τα
πλήκτρα

και

Επιλέξτε το επιθυμητό
πρόγραμμα με τα πλήκτρα

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

και
Τα 2 ψηφία της επιλεγμένης μέρας αναβοσβήνουν
ξανά για να προχωρήσετε
στην επιλογή μιας άλλης
μέρας
Τα 2 ψηφία του προγράμματος αναβοσβήνουν

Επιλέξτε τη μέρα με τα
πλήκτρα

και

Επιλέξτε το επιθυμητό
πρόγραμμα με τα πλήκτρα
και

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Προχωρήστε κατ΄ αυτόν τον τρόπο για όλες τις ημέρες που επιθυμείτε να προβάλετε ή/και να τροποποιήσετε
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Στο τέλος της διαδικασίας, αφότου προβληθεί η τελευταία μέρα- η Κυριακή- περαιτέρω πάτημα του πλήκτρου
επιτρέπει τον τερματισμό του προγραμματισμού. Το μήνυμα
εμφανίζεται στην οθόνη.

ΠΙέστε το πλήκτρο ΟΚ
για να βγείτε από τη λειτουργία προγραμματισμού

Μπορείτε να εξέλθετε από τη διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το πλήκτρο

για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας

Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και ενεργοποιεί αυτόματα την κατάσταση λειτουργίας Αποτροπής
Παγετού. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και σε ετοιμότητα μία φωτεινή ένδειξη LED ανάβει κάτω από το αντίστοιχο εικονίδιο.
Όταν οι φωτεινές ενδείξεις LED κάτω από τα σύμβολα της Αποτροπής Παγετού και του παραθύρου είναι αναμμένες ταυτόχρονα,
υπόδεικνύουν ότι έχει ανιχνευθεί ανοιχτό παράθυρο και η λειτουργία Αποτροπής Παγετού έχει ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Η επαναφορά της φυσιολογικής λειτουργίας δεν είναι αυτόματη, αλλά επιτυγχάνεται με το πάτημα οποιουδήποτε από τα πλήκτρα
της συσκευής. Η σωστή λειτουργία αυτής της δυνατότητας μπορεί να εξαρτάται από τη θέση της συσκευής στον χώρο,
την ύπαρξη ρευμάτων, την εξωτερική θερμοκρασία και το χρόνο που θα μείνει ανοιχτό το παράθυρο.

Ενεργοποιήστε την προβολή/μεταβολή της λειτουργίας ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου πιέζοντας το πλήκτρο
μέχρι να εμφανιστεί το κείμενο “
“

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
Για να δείτε την κατάσταση της λειτουργίας

Το κείμενο εμφανίζεται
κυλιώμενο στην οθόνη

Η ένδειξη
υποδεικνύει ότι η λειτουργία
είναι ενεργή
Η ένδειξη
υποδεικνύει ότι η λειτουργία
είναι ανενεργή

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία
με τα πλήκτρα
και

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία
με τα πλήκτρα
και

Πιέστε το πλήκτρο ΟΚ
για επιβεβαίωση
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ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πάτημα του πλήκτρου

δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας από τις 4 καταστάσεις λειτουργίας της παραγράφου 5
Λειτουργία ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΕΤΟΥ
Η θερμοκρασία του θερμοστάτη καθορίζεται αυτόματα στους
7±3οC.
Η φωτεινή ένδειξη LED που αντιστοιχεί στη λειτουργία
Αποτροπής Παγετού ανάβει.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η λειτουργία ανοιχτού
παραθύρου είναι απενεργοποιημένη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Λειτουργία
Η συσκευή λειτουργεί ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει τη
θερμοκρασία που έχει καθοριστεί στον εβδομαδιαίο
προγραμματισμό (πλήκτρο MENU).
Η φωτεινή ένδειξη LED που αντιστοιχεί στις καταστάσεις λειτουργίας Comfort ή Eco ανάβει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για
την τρέχουσα ώρα και ημέρα.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η λειτουργία ανίχνευσης
ανοιχτού παραθύρου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί με τη χρήση του πλήκτρου MENU (ρύθμιση
“
“).
AYTOMATOPOIHMENH Λειτουργία
Η συσκευή λειτουργεί ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει τη
θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) και αυτόματα μεταβαίνει πρώτα
σε κατάσταση ECO και έπειτα Αποτροπής Παγετού, όταν δεν
ανιχνεύεται παρουσία στον χώρο.
Η φωτεινή ένδειξη LED που αντιστοιχεί στις καταστάσεις λειτουργίας Comfort, Eco ή Αποτροπής Παγετού ανάβει σύμφωνα
με τις πληροφορίες που δίνει ο αισθητήρας παρουσίας.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η λειτουργία ανίχνευσης
ανοιχτού παραθύρου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί με τη χρήση του πλήκτρου MENU (ρύθμιση
“
“).
ΒΑΣΙΚΗ Λειτουργία
Η συσκευή λειτουργεί ώστε να επιτύχει και να διατηρήσει τη
θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) απενεργοποιόντας τον
αισθητήρα παρουσίας.
Η φωτεινή ένδειξη LED που αντιστοιχεί στην καταστάσεις λειτουργίας Comfort ανάβει.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η λειτουργία ανίχνευσης
ανοιχτού παραθύρου μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί με τη χρήση του πλήκτρου MENU (ρύθμιση
“
“).
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα πλήκτρα επιλογής χρησιμοποιούνται μέσα στα Μενού για να προβάλλουν ή/και καθορίζουν τις διαφορετικές εξατομικευμένες
παραμέτρους όπως παρουσιάζονται στα διάφορα τμήματα αυτού του εγχειριδίου
ή
οποιαδήποτε στιγμή.
Μπορείτε να ελέγξετε την καθορισμένη θερμοκρασία Άνεσης (Comfort) πιέζοντας το πλήκτρο
Κάθε περεταίρω πάτημα θα μεταβάλλει την καθορισμένη θερμοκρασία.
Σημείωση: Η θερμοκρασία που μετράται από τον ενσωματωμένο αισθητήρα της συσκευής, είναι ενδεικτική της θερμορασίας του
χώρου γύρω από τη συσκευή και μπορεί να διαφέρει από τη θερμοκρασία που μετράται χρησιμοποιώντας άλλα όργανα σε άλλες
θέσεις του δωματίου. Η διαφορά μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων:
- Η θέση τοποθέτησης: Κάποιες περιοχές του δωματίου μπορεί να επηρεάζονται απο ρεύματα ή θύλακες θερμού αέρα που
αλλοιώνουν τη μέτρηση του αισθητήρα.
- Τη στερέωση σε εξωτερικό τοίχο: Ενδέχεται να επιφέρει μέτρηση θερμοκρασίας χαμηλότερης από την πραγματική θερμοκρασία
του δωματίου.
- Το κρέμασμα υπερβολικά πολλών πετσετών στην κρεμάστρα μπορεί να εμποδίσει τη ροή του αέρα. Ως αποτέλεσμα η μετρούμενη
από τον αιθητήρα θερμοκρασία μπορεί να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου.
-Ασταθείς συνθήκες: κάθε αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται σε σταθερές συνθήκες εργασίας. Για τον σκοπό αυτό η
θερμοκρασία άνεσης θα πρέπει να μεταβάλλεται μόνο μετά την πάροδο 60 λεπτών από την προηγούμενη αλλαγή. Είναι αδύνατον,
πράγματι, να αξιολογηθεί σωστά η θερμοκρασία του δωματίου που διατηρείται από τη συσκευή αν το επίπεδο της θερμοκρασίας
άνεσης μεταβάλλεται συνεχώς σε σύντομα διαστήματα.
Αν διαπιστωθεί κάποια διαφορά μεταξύ της καθορισμένης θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας δωματίου σε σταθερές συνθήκες
εργασίας, μετρήστε τη διαφορά και έπειτα αυξήστε ή μειώστε τη θερμοκρασία άνεσης στη συσκευής κατά την ακριβή τιμή της
μετρούμενης διαφοράς.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΟΚ

Το πλήκτρο ΟΚ χρησιμοποιείται στα διάφορα Μενού για να επιβεβαιωθούν οι επιλεγμένες ρυθμίσεις

ΠΛΗΚΤΡΟ BOOST
Το πλήκτρο BOOST επιτρέπει την ενεργοποίηση της χρονομετρημένης λειτουργίας μέγιστης ισχύος για διάστημα 15 λεπτών χωρίς
να γίνεται έλεγχος από τον θερμοστάτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας εμφανίζει εκ περιτροπή τη λέξη
και τον
εναπομείναντα χρόνο. Στο τέλος αυτής της εξαναγκασμένης λειτουργίας η συσκευή επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση
λειτουργίας
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•

8.
•
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•
•

9.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η ασφάλεια της συσκευής θα απενεργοποιήσει αυτόματα τα θερμαντικά στοιχεία και τον
κινητήρα. Σε αυτή την περίπτωση:
Απενεργοποιήστε τη συσκευή επιτρέποντάς της να κρυώσει για περίπου 15/20 λεπτά.
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σκόνης δεν έχει φράξει εντελώς και καθαρίστε το αν είναι απαραίτητο. Θυμηθείτε να το
ξανατοποθετήσετε.
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.
Αν τα πλήκτρα της οθόνης αφής είναι μπλοκαρισμένα ή δεν ανταποκρίνονται καταλλήλως στην πίεση των δακτύλων, απενεργοποιήστε τη συσκευή για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρομηχανικό διακόπτη στην αριστερή πλευρά της συσκευής. Έπειτα ενεργοποιείστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον ίδιο διακόπτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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.
Όταν αντικαταστήσετε το καλώδιο παροχής ρεύματος, χρησιμοποιήστε ένα τύπου 2×1,50mm2 H05RR-F HAR. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και ποτέ από τον τελικό χρήστη λόγω πιθανότητας καταστροφής
της συσκευής και διακινδύνευσης της προσωπικής ασφάλειας.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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 γενικά απόβλητα. 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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Απαιτούμενες πληροφορίες για τοπικά θερμαντικά σώματα
Αναγνωριστικό μοντέλου: WINDY
Αντικείμενο

Σύμβολο

Τιμή

Αντικείμενο

Μονάδα

Θερμική απόδοση

Μονάδα

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

Ονομαστική θερμική
απόδοση

Pnom

1,8

kW

Χειροκίνητος έλεγχος θερμικής φόρτισης με ενσωματωμένο
θερμοστάτη

όχι

Ελάχιστη θερμική
απόδοση
(ενδεικτική)

1,0

kW

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

όχι

Pmin

Μέγιστη συνεχής
θερμική απόδοση

Pmax,c

1,8

kW

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

όχι

Εξαγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα

όχι

Βοηθητική
ηλεκτρική
κατανάλωση
Στην ονομαστική
θερμική απόδοση

elmax

0,000

kW

Τύπος ελέγχου θερμοκρασίας απόδοσης/χώρου (επιλέξτε
ένα)

Στην ελάχιστη
θερμική απόδοση

elmin

0,000

kW

Έλεγχος θερμοκρασίας απόδοσης μιας φάσης, χωρίς έλεγχο
θερμοκρασίας χώρου

όχι

Σε λειτουργία
αναμονής

elSB

0,00053

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

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

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

17

