ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΤ MICATHERMIC, ΜΟΝΣΕΛΟ R-066

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Μνληέιν R-066
Υαξαθηεξηζηηθά & Πξνδηαγξαθέο
Δηζαγσγή
Αθαίξεζε ζπζθεπαζίαο
Δγθαηάζηαζε
Λεηηνπξγία θαη Ρπζκίζεηο
εκαληηθέο νδεγίεο αζθαιείαο
Καζαξηζκόο & Απνζήθεπζε
Έιεγρνο ηεο ζπζθεπήο πξηλ ηελ επηζθεπή

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟ MICATHERMIC
ηνλ λέν απηό ηύπν ζεξκνπνκπνύ ρξεζηκνπνηνύληαη ζεξκαληηθά ζηνηρεία θαηαζθεπαζκέλα
από πιηθό MICATHERMIC. Πξόθεηηαη γηα ηελ πην πξόζθαηε θνξπθαία ηερλνινγία, πνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ ελεξγεηαθή αθηηλνβνιία: ε ζπζθεπή ζεξκαίλεη ηα αληηθείκελα θαη ηνλ
πεξηβάιινληα ηνίρν θαη δελ ζεξκαίλεη απιά ηνλ αέξα. Σα αληηθείκελα απνξξνθνύλ ηε
ζεξκηθή ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαδηαθά ε ζεξκνθξαζία δηαρέεηαη ζε όιν ην δσκάηην.
Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Άκεζε ιεηηνπξγία ζηε κέγηζηε ηζρύ ζέξκαλζεο.
Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο
Αδηάβξνρε πξνζηαζία IP24 (ελάληηα ζηελ εηζξνή λεξνύ ή ζσκαηηδίσλ πάλσ από
12mm κέζα ζηε ζπζθεπή).
Γηαβάζκηζε ηζρύνο
Υξνλνδηαθόπηεο
Ηιεθηξνληθόο ζεξκνζηάηεο
Πξνζηαζία από ππεξζέξκαλζε
Διαθξηά θαηαζθεπή
Αζόξπβν
Υσξίο δηαξξνέο ιαδηώλ
Με αθπγξαληηθό
Οκνηόκνξθε εθπνκπή ζεξκόηεηαο

Πξνδηαγξαθέο

Σάζε
Ιζρύο
θαηαλάισζεο
Μέγεζνο
Βάξνο

Δηζαγσγή

1.
2.
3.
4.

Γηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο On/Off
Πίλαθαο ξπζκίζεσλ
Καιώδην ηξνθνδνζίαο
Βάζε ζηήξημεο

R-660
230V AC, 50Hz
2000W
73cm(κήθνο) x
55cm(πιάηνο) x
21.5cm(ύςνο)
10,5 θηιά

ΑΦΑΙΡΕΗ ΤΚΕΤΑΙΑ
Παρακαλείζηε να διαβάζεηε όλο ηο εγτειρίδιο οδηγιών πριν ηην πρώηη τρήζη
ηοσ θερμοπομπού.
1. Βγάιηε ηνλ ζεξκνπνκπό έμσ από ην θνπηί ζπζθεπαζίαο.
2. Αθαηξέζηε ηελ πιαζηηθή ζαθνύια.
3. ηελ ζπζθεπαζία πεξηιακβάλνληαη:
 1 πιαζηηθή ζαθνύια όπνπ πεξηέρνληαη ην πξντόλ θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο
 1 ζεξκνπνκπόο
 2 πείξνη ζηήξημεο
 1 βάζε ζηήξημεο θαη 2 κεγάιεο βίδεο

3 άγθηζηξα θαη 3 βίδεο (2 καθξηέο θαη 1 θνληή)
 1 ζηεξεσηήο θαη 1 βίδα
 1 ηειερεηξηζηήξην κε 2 κπαηαξίεο

4. Φπιάμηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο γηα λέα απνζήθεπζε όηαλ δελ ζα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ
ζεξκνπνκπό.

Δγθαηάζηαζε
Στο πάτωμα
ηεξεώζηε ηε βάζε ζηήξημεο ζηνλ ζεξκνπνκπό ρξεζηκνπνηώληαο ηηο δύν κεγάιεο
βίδεο.

Στον τοίχο
Βήκα I
εκεηώζηε κε κνιύβη ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά ζέζε ηεο ηξύπαο ζηνλ ηνίρν γηα ηελ
πξώηε βίδα. (πεξίπνπ 70 εθαηνζηά από ην πάησκα).
Βήκα II
Αλνίμηε ηελ ηξύπα.
Βήκα III
Σνπνζεηήζηε ην άγθηζηξν κέζα ζηελ ηξύπα.
Βήκα IV
Βηδώζηε ειαθξά ηε βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν.
Βήκα V
εκεηώζηε κε ην κνιύβη αθόκα κία ηξύπα ζηνλ ηνίρν, ζην ίδην ύςνο κε ηελ πξώηε
θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 15 εθαηνζηώλ γηα ην κνληέιν FP1620 ή 40 εθαηνζηώλ γηα
ην κνληέιν FW1620.
Βήκα Vl
Αλνίμηε ηε δεύηεξε ηξύπα.
Βήκα VII
Σνπνζεηήζηε αθόκα έλα άγθηζηξν κέζα ζηελ ηξύπα.
Βήκα VIII
Βηδώζηε ειαθξά ηε βάζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν.

Βήκα IX
Σνπνζεηήζηε ηνλ ζεξκνπνκπό ζηε βάζε ζηήξημεο. Με έλα κνιύβη, ζεκαδέςηε ηα
ζεκεία γηα ηελ θάησ ζέζε ζηήξημεο ηνπ ζεξκνπνκπνύ. Μεηά αθαηξέζηε ηνλ
ζεξκνπνκπό από ηε βάζε ζηήξημεο.
Βήκα X
Αλνίμηε ηηο ηξύπεο.
Βήκα XI
Σνπνζεηείζηε ηα ππόινηπα άγθηζηξα ζηηο ηξύπεο.
Βήκα XII
Σνπνζεηείζηε ηνλ ζεξκνπνκπό ζηε βάζε ζηήξημεο θαη ζθίμηε γεξά ηηο δύν βίδεο
ζηελ θάησ ζέζε ζηήξημεο.
Ο ζεξκνπνκπόο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ 70 εθαηνζηά από ην πάησκα θαη λα
κελ ππάξρεη θαλέλα αληηθείκελν (πρ, ξάθη) ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1 κέηξνπ πάλσ από
ηνλ ζεξκνπνκπό.
αο ζπληζηνύκε λα εγθαηαζηήζεηε ηνλ ζεξκνπνκπό πνπ πξννξίδεηαη γηα ην ινπηξό
ηνπιάρηζηνλ 60 εθαηνζηά καθξηά από ηε ληνπδηέξα ή ηε κπαληέξα, όπσο δείρλεη ην ζρήκα
ηεο εηθόλαο 3. Σν ζρήκα δείρλεη σο πξνηεηλόκελε απόζηαζε ηα 60 εθαηνζηά. Ωζηόζν, ε
πξαγκαηηθή απόζηαζε αζθαιείαο ππόθεηηαη ζηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο θάζε ρώξαο.

Κξεκάζηε ηνλ ζεξκνπνκπό ζηε βάζε ζηήξημεο ηνπ ηνίρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αζθαιίζηε ηνλ
ζην θάησ κέξνο.

Λεηηνπξγία θαη ξπζκίζεηο
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Ο ζεξκνπνκπόο εθπέκπεη ζεξκό αέξα από ηελ νπή εμαγσγήο αέξα.
Μελ ηνπνζεηείηε επάλσ ή θνληά ηνπ εύθιεθηα πιηθά.
Πίλαθαο Ρπζκίζεσλ
Ενδεικηική λστνία

Ψηθιακή οθόνη

Επιλογή ρύθμιζης
θερμοζηάηη

Επιλογή λειηοσργίας και
τρόνοσ

ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΡΟΔΚΣΙΚΑ ΣΙ ΠΑΡΑΚΑΣΩ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΟΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟ.
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πλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζε ζπκβαηή πεγή ηξνθνδνζίαο.
Πηέζηε ην πιήθηξν on/off πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζεξκνπνκπνύ. Ο
αξηζκόο“25“ ζα εκθαληζηεί ζηελ ςεθηαθή νζόλε. Μεηά από ιίγα δεπηεξόιεπηα ζα εκθαληζηεί
ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.
ΗΜΔΙΩΗ: Αθόκα θαη αλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη πάλσ από “25“, ν ζεξκνπνκπόο
δελ ζα ελεξγνπνηεζεί.
Ο ζεξκνπνκπόο έρεη ηζρύ 2000W. Πηέζηε ην πιήθηξν “
” γηα λα επηιέμεηε ηε
ιεηηνπξγία, ζα ζαο δείμεη πνηνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Ο ζεξκνπνκπόο
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη ε ρξήζε
ηνπ ζεξκνζηάηε από ηνλ ρξήζηε γηα λα πξνεπηιέμεη ηε ζεξκνθξαζία (ρεηξνθίλεηα) θαη ν
δεύηεξνο είλαη ε ιεηηνπξγία non-stop (απηόκαηα).
Απηόκαηε ιεηηνπξγία:
Πηέζηε ην πιήθηξν “
” γηα λα επηιέμεηε ηζρύ 2000W. Η ελδεηθηηθή ιπρλία δείρλεη όηη ν
ζεξκνπνκπόο έρεη ελεξγνπνηεζεί. Η επηινγή ζαο ζα αλαβνζβήζεη γηα θάπνηα
δεπηεξόιεπηα θαη ζα επαλέιζεη απηόκαηα ζηελ νζόλε ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ε απηή ηε
ιεηηνπξγία, ε ζεξκόηεηα εθπέκπεηαη δηαξθώο θαη ν ζεξκνπνκπόο είλαη κνλίκσο
ελεξγνπνηεκέλνο.
Υεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία:
1. Δπηιέμηε ηελ ηζρύ πνπ επηζπκείηε πηέδνληαο ην πιήθηξν
. Η ελδεηθηηθή ιπρλία ζα
αλαβνζβήζεη κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ζα ζαο δείμεη όηη ε επηιερζείζα ηζρύο έρεη
ελεξγνπνηεζεί.
2. Πηέζηε ηα πιήθηξα “
” ή “
” γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία
(κπνξείηε λα επηιέμεηε από 16°C έσο 38°C θαη 5°C). Η επηινγή ζαο ζα αλαβνζβήζεη
κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ζα επαλέιζεη απηόκαηα ζηελ νζόλε ε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ.
3. Δάλ ε επηινγή ζαο είλαη πςειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην ζεξκαληηθό
ζώκα ζα ελεξγνπνηεζεί (βιέπε βήκα 1) θαη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα ελεξγνπνηεζεί.
4. Όηαλ ην δσκάηην απνθηήζεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, ν ζεξκνπνκπόο ζα
ζηακαηήζεη απηόκαηα θαη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα ζβήζεη. Ο εζσηεξηθόο αλεκηζηήξαο ζα
απελεξγνπνηεζεί κεηά από κεξηθά ιεπηά. Γελ ζπληζηάηαη λα θιείζεηε ηνλ δηαθόπηε
on/off. Μπνξείηε λα πηέζεηε ην πιήθηξν “ ” γηα λα επηιέμεηε ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία
από ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Αθνύ ν ζεξκνπνκπόο απελεξγνπνηεζεί, όπσο θαη ν
εζσηεξηθόο αλεκηζηήξαο κεηά από ιίγα ιεπηά, ηόηε κπνξείηε λα θιείζεηε ηνλ δηαθόπηε
on/off ηεο ζπζθεπήο.
5. Ο ζεξκνπνκπόο ζα ελεξγνπνηεζεί απηόκαηα όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ
πέζεη θάησ από ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πνπ πξνεπέιεμε ν ρξήζηεο.
6. Δπηιέμηε ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ επηζπκείηε, πηέδνληαο ην πιήθηξν “ ”.
Η ςεθηαθή νζόλε ζα ελεξγνπνηεζεί πξνβάιινληαο ηα γξάκκαηα FU (FULL=24σξν
πξόγξακκα). Πηέζηε ην ίδην πιήθηξν γηα λα επηιέμεηε 7H (7σξν) ή 5H (5σξν), 3H
(ηξίσξν), 1H (σξηαίν πξόγξακκα) θαη 0H εάλ δελ επηζπκείηε πξνεπηινγή
πξνγξάκκαηνο). Η επηινγή ζαο ζα αλαβνζβήζεη κεξηθά δεπηεξόιεπηα θαη ζα
επαλέιζεη απηόκαηα ζηελ νζόλε ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.

Λεηηνπξγία Anti-frost:
Δάλ παηήζεηε ην πιήθηξν “ ” κία αθόκα θνξά κεηά ηνπο 16°C, ζα κεηαπεδήζεη
απεπζείαο από ηνπο 16°C ζηνπο 5°C. Απηή είλαη ε ιεηηνπξγία anti-frost (AF). Δάλ επηιέμεηε
απηή ηε ιεηηνπξγία, ζα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη ζηνπο 5°C.
Όηαλ θηάζεη ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ηνπο 5°C, ε ζπζθεπή ζα απελεξγνπνηεζεί.

Σειερεηξηζηήξην θαη εγθαηάζηαζε
1. Αλνίμηε ην θαπάθη ησλ κπαηαξηώλ θαη ηνπνζεηήζηε 2 κπαηαξίεο ζηηο ππνδνρέο
(ηνπνζεηήζηε ην “-” ζηελ πιεπξά ηνπ ειαηεξίνπ).
2. Αθνύ θιείζεηε ην θαπάθη ησλ κπαηαξηώλ πηέζηε
γηα λα ειέγμεηε ηνλ θαθό LED
ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ: αλ δελ αλάςεη θσο ζηελ θνξπθή ηνπ, ίζσο ηνπνζεηήζαηε ηηο
κπαηαξίεο αλάπνδα.

ΠΑΡΑΚΑΛΔΙΣΔ ΝΑ ΓΙΑΒΑΔΣΔ ΟΛΔ
ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΔΣΔ ΣΟΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟ.
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Λεηηνπξγία θαη ξπζκίζεηο
Υεηξνθίλεηα ελεξγνπνηήζηε ηνλ δηαθόπηε ιεηηνπξγίαο πνπ βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο
ζπζθεπήο.
Σν ζεξκαληηθό απηό ζώκα εθπέκπεη ζεξκόηεηα από ηελ πεξηνρή ηνπ πιέγκαηνο. Μελ
ηνπνζεηείηε θνληά ή κπξνζηά ηνπ νπνηνδήπνηε εύθιεθην πιηθό.

Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε αλά πάζα ζηηγκή ηηο ιεηηνπξγίεο κε ην ηειερεηξηζηήξην.
Ο ρξήζηεο πξέπεη λα ζηέθεηαη ην πνιύ ζε απόζηαζε 5 κέηξσλ κπξνζηά από ηε ζπζθεπή
θαη ζε γσλία 100° από ηνλ αηζζεηήξα πνπ βξίζθεηαη ηελ κπξνζηηλή όςε ηεο ζπζθεπήο.

Σειερεηξηζηήξην

Τπάξρεη έλαο θαθόο LED ζηελ θνξπθή ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ . Μπνξείηε λα ηνλ
ελεξγνπνηήζεηε πηέδνληαο

.

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ζεξκόηεηα από ην ηειερεηξηζηήξην, ηα πιήθηξα
ιεηηνπξγηώλ είλαη ίδηα κε εθείλα ηνπ πίλαθα ξπζκίζεσλ.
ημειώζεις:
Δάλ ην ηειερεηξηζηήξην δελ ιεηηνπξγεί, θέξηε ην πην θνληά ζηνλ αηζζεηήξα πνπ
βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο ζπζθεπήο.
Βεβαησζείηε όηη νη κπαηαξίεο ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ είλαη ζσζηά ηνπνζεηεκέλεο θαη
θνξηηζκέλεο.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ
Παρακαλείζηε να διαβάζεηε όλο ηο εγτειρίδιο τρήζης πριν τρηζιμοποιήζεηε ηο
θερμανηικό ζώμα.
1. Σν ζεξκαληηθό ζώκα αλαπηύζζεη πςειή ζεξκνθξαζία όηαλ ιεηηνπξγεί. Γηα λα
απνθύγεηε εγθαύκαηα, πξνζέμηε λα κελ έιζεη ην δέξκα ζαο ζε επαθή κε ηε ζεξκή
επηθάλεηα. Υξεζηκνπνηήζηε ηε ιαβή γηα λα κεηαθηλήζεηε ηε ζπζθεπή. Κξαηήζηε
εύθιεθηα πιηθά, όπσο θνπξηίλεο θαη άιια είδε επίπισζεο, ηνπιάρηζηνλ 90 εθαηνζηά ζε
απόζηαζε από θάζε πιεπξά ηεο ζπζθεπήο.
2. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη όηαλ ε ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη από παηδηά/ βξίζθεηαη
θνληά ζε παηδηά ή ζε άηνκα κε αλαπεξία ελώ ιεηηνπξγεί θαη δελ ππάξρεη επίβιεςε.
3. Γελ πξννξίδεηαη γηα εμσηεξηθή ρξήζε.
4. Σν ζεξκαληηθό απηό ζώκα πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ινπηξά, ρώξνπο πιπληεξίσλ ή
παξόκνηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε ζεκείν από
όπνπ κπνξεί λα πέζεη ζε κπαληέξα ή ζε άιιε δεμακελή λεξνύ.
5. ην εζσηεξηθό ηνπ ζεξκνπνκπνύ ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ πνιύ
πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ειεθηξηθό ηόμν ή ζπηλζήξα. Μελ ηνλ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ζε
πεξηνρή όπνπ ππάξρεη ή θπιάζζεηαη πγξαέξην, κπνγηά ή άιιν εύθιεθην πγξό.
6. Μελ εηζάγεηε θαη κελ επηηξέςεηε ζε ηξίην πξόζσπν λα εηζάγεη ζην ζύζηεκα εμαεξηζκνύ
ή ζε θάπνην άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, δηόηη κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία, ππξθαγηά ή βιάβε ζην ζεξκαληηθό ζώκα.
7. Να απνζπλδέεηε πάληα ηε ζπζθεπή όηαλ βξίζθεηαη εθηόο ιεηηνπξγίαο. Γηα λα ηελ
απνζπλδέζεηε, ηξαβήμηε ην θηο από ηελ πξίδα.
8. Υξήζε θαισδίνπ επέθηαζεο δελ ζπληζηάηαη θαζώο κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί θαη λα
πξνθιεζεί ππξθαγηά. Ωζηόζν, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ θαισδίνπ
επέθηαζεο, ην αγώγηκν ζύξκα ζην εζσηεξηθό ηνπ θαισδίνπ πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν
ηνπιάρηζηνλ ελόο ρηιηνζηνύ θαη ηθαλόηεηα δηαβίβαζεο ξεύκαηνο όρη κηθξόηεξε από
13 Amp.
9. Μελ θαιύπηεηε ην θαιώδην θάησ από ραιηά θ.η.ό. Σνπνζεηήζηε ην θαιώδην καθξηά από
ρώξνπο θπθινθνξίαο θαη κέξε όπνπ κπνξεί λα ζθνληάςεηε.
10. Μελ ρξεζηκνπνηείηε θζαξκέλν θαιώδην ή θηο. Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη
ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, από έλαλ
εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν ζέξβηο ή από εηδηθεπκέλν άηνκν πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί θίλδπλνο αηπρήκαηνο.
11. πλδέεηε ηε ζπζθεπή κόλν ζε γεησκέλεο πεγέο ηξνθνδνζίαο.
12. Υξεζηκνπνηήζηε ην ζεξκαληηθό ζώκα κόλν όπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην.
Οπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε, ε νπνία δελ ζπληζηάηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, κπνξεί λα
πξνθαιέζεη ππξθαγηά, ειεθηξνπιεμία ή ηξαπκαηηζκό.
13. Με ρξεζηκνπνηείηε ην ζεξκαληηθό ζώκα ζε ζπλδπαζκό κε πξνγξακκαηηζηή,
ρξνλνδηαθόπηε, ή νπνηαδήπνηε άιιε ζπζθεπή ε νπνία ην ελεξγνπνηεί απηόκαηα.
14. Φξνληίζηε λα κελ γεηηληάδεη ν ζεξκνπνκπόο κε ηελ κπαληέξα, ην ληνπο ή ηελ πηζίλα.
15. Σν ζεξκαληηθό ζώκα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θάησ από πξίδεο.
16. ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο, κελ θαιύπηεηε ην ζεξκαληηθό.

17. Μόλνλ εηδηθεπκέλνη αληηπξόζσπνη πξέπεη λα επηζθεπάδνπλ θαη λα ζπληεξνύλ ηε
ζπζθεπή.

18. Σν ζεξκαληηθό ζώκα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έηζη ώζηε έλα άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζηε
κπαληέξα ή ζην ληνπο λα κελ κπνξεί λα αγγίμεη ηνπο δηαθόπηεο θαη ηα άιια θνπκπηά
ξύζκηζεο.
19. ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ εμαηηίαο μαθληθήο δηαθνπήο, ν ζεξκνπνκπόο
δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη ζε εμσηεξηθή ζπζθεπή κεηαγσγήο (πρ, ρξνλνδηαθόπηεο) νύηε
ζε θύθισκα πνπ ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη ηαθηηθά από ηνλ πάξνρν
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο.
ημείωζη: Ο ζεξκνπνκπόο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από παηδηά ή άηνκα κε
κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο, ή έιιεηςε εκπεηξίαο θαη
γλώζεο, εθηόο εάλ επηβιέπνληαη ή έρνπλ εθπαηδεπζεί ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο
από άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Σα παηδηά πξέπεη λα επηβιέπνληαη
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.
ΚΑΘΑΡΙΜΟ
1. Πξηλ ηνλ θαζαξηζκό, απελεξγνπνηήζηε θαη απνζπλδέζηε ην ζεξκαληηθό ζώκα θαη
αθήζηε ην λα θξπώζεη.
2. Μελ βπζίδεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο θαη ην θηο ή ην ζεξκαληηθό ζώκα ζε λεξό ή άιιν
πγξό. Μελ ξίρλεηε λεξό ή άιιν πγξό πάλσ ζηε ζπζθεπή.
3. Υξεζηκνπνηείζηε ειεθηξηθή ζθνύπα γηα λα απνκαθξύλεηε ζθόλε θαη ρλνύδηα από ην
πιέγκα ηεο ζπζθεπήο.
4. θνππίζηε ηε ζπζθεπή κε έλα ζηεγλό παλί γηα λα απνκαθξύλεηε ηε ζθόλε θαη έλα πγξό
παλί (θαιά ζηξαγγηζκέλν) γηα λα θαζαξίζεηε ηνπο ιεθέδεο.
5. Μελ ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά, ιεηαληηθή ζθόλε θαζαξηζκνύ ή βεξλίθη
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζην ζεξκαληηθό ζώκα, δηόηη κπνξνύλ λα θαηαζηξέςνπλ ην
θηλίξηζκα.
ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Απνζεθεύζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα δξνζεξό θαη ζηεγλό κέξνο. Γηα πξνζηαζία από ηε ζθόλε
θαη ηε βξσκηά, επαλαζπζθεπάζηε ηνλ ζεξκνπνκπό ζηελ αξρηθή ζπζθεπαζία ηνπ.
Δάλ ην ζεξκαληηθό ζώκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηαθηηθά ή εάλ απνζεθεπηεί αθάιππην,
ελδέρεηαη λα παξάμεη κηθξέο πνζόηεηεο θαπλνύ ή νζκέο θαηά ηελ πξώηε ρξήζε. Απηό είλαη
θπζηνινγηθό θαη νθείιεηαη ζηε ζπζζώξεπζε ηεο πγξαζίαο θαη ηεο ζθόλεο επάλσ ζηα
ζεξκαληηθά ζηνηρεία.

Έλεγτος ηης ζσζκεσής πριν ηην επιζκεσή
Σο θερμανηικό ζώμα δεν θερμαίνεηαι.
1. Διέγμηε εάλ ε ζπζθεπή είλαη ελεξγνπνηεκέλε.
2. Διέγμηε εάλ ην πιήθηξν ξύζκηζεο ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη ζηε κέγηζηε ζέζε.

3. Διέγμηε κήπσο θάπνην αληηθείκελν θαιύπηεη ηε κνλάδα.
Σο θερμανηικό ζώμα δεν λειηοσργεί
1. Διέγμηε εάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο είλαη ζπλδεδεκέλν ζηελ πξίδα.
2. Διέγμηε αλ ιεηηνπξγεί ε παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην ζπίηη ή ε θύξηα αζθάιεηα.
3. Βεβαησζείηε όηη ν δηαθόπηεο ιεηηνπξγίαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο.
4. Διέγμηε εάλ ην πιήθηξν ξύζκηζεο ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη ζηε κέγηζηε ζέζε.
Δάλ κεηά από ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ε ζπζθεπή εμαθνινπζεί λα κελ ιεηηνπξγεί,
επηθνηλσλήζηε κε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν θαηάζηεκα ζέξβηο ηεο εηαηξείαο γηα έιεγρν θαη
επηζθεπή.
ημανηικό: Οπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηε ζπζθεπή ζα αθπξώζεη ηελ εγγύεζε. Οη
επηζθεπέο πνπ γίλνληαη θαηαρξεζηηθά θαη από αλαξκόδηα άηνκα ελδέρεηαη λα έρνπλ
ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην ρξήζηε.
ΦΤΛΑΞΣΕ ΑΤΣΕ ΣΙ ΟΔΗΓΙΕ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΩΣΗ ΔΙΑΘΕΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ
ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ
ην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, ην πξντόλ δελ πξέπεη λα δηαηίζεηαη κε ηα αζηηθά
απνξξίκκαηα.
Μπνξεί λα δηαηεζεί ζε εηδηθά θέληξα δηαθνξνπνηεκέλεο ζπιινγήο απνβιήησλ πνπ νξίδνπλ
νη δεκνηηθέο αξρέο, ή ζηηο αληηπξνζσπείεο πνπ παξέρνπλ απηήλ ηελ ππεξεζία. Η
δηαθνξνπνηεκέλε (ρσξηζηή) δηάζεζε κίαο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο επηηξέπεη ηελ απνθπγή
πηζαλώλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία από ηελ αθαηάιιειε
δηάζεζε θαζώο θαη ηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ από ηα νπνία απνηειείηαη, ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη πόξσλ. Γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο
ππνρξεσηηθήο ρσξηζηήο δηάζεζεο, ην πξντόλ θέξεη ην ζήκα ηνπ δηαγξακκέλνπ ηξνρνθόξνπ
θάδνπ απνξξηκκάησλ.

