ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
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ΓΕΝΙΚΑ
Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος.
Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες
ασφαλείας της ΕΕ και συμμορφώνεται με τα πρότυπα CE.
Διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση και λειτουργία,
και στη συνέχεια κρατήσετε τις για μελλοντική αναφορά.
Σας ζητούμε κατά την αποσυσκευασία να ελέγξετε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση και
λειτουργεί καλά. Οποιαδήποτε εργοστασιακά ελαττώματα εντοπίσετε καλύπτονται από την
εγγύηση της S&P.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με
περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες εκτός και αν είναι υπό την
επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής ενός υπεύθυνου άτομου για την
ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την εποπτεία για να μην παίζουν με το προϊόν.
- Αυτό το αερόθερμο είναι μια επιπλέον πηγή θέρμανσης στο σπίτι. Και πρέπει να
χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι η σωστή δηλαδή 230 V AC, 50 Hz.
- Μη φεύγετε από το σπίτι, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία: για να διασφαλιστείτε στην
περίπτωση αυτή, γυρίστε το χρονόμετρο (αν υπάρχει) στη θέση OFF (0) και ο θερμοστάτης να
είναι στην ελάχιστη θέση (1).
- Η θερμάστρα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια ασφαλή θέση:
* Μακριά (min 1 m.) από εύφλεκτα αντικείμενα ή έπιπλα
* Να αφήνει ελεύθερο χώρο για την έξοδο του αέρα: min. 1m. μπροστά από το αερόθερμο
* Να μην τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πρίζα
* Μην αφήνετε τα ζώα ή τα παιδιά να έρχονται σε επαφή ή να παίζουν με τη συσκευή. Δώστε
προσοχή! Το στόμιο προσαγωγής αέρα ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80°C).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το αερόθερμο. Μη
κρεμάσετε τίποτα στη συσκευή και μην την καλύπτετε, ενώ λειτουργεί. Αυτό είναι σαφώς
γραμμένο στο εξώφυλλο του προϊόντος ή συμβολίζεται από το παρακάτω σύμβολο.

1 Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε δωμάτια με εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτους
διαλύτες, βερνίκια ή κόλλες.
* Αν το καλώδιο σύνδεσης είναι κατεστραμμένο και πρέπει να το αλλάξετε, μην το κάνετε μόνοι
σας! Πηγαίνετε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ή σε τεχνικούς με
παρόμοιες ικανότητες και γνώσεις, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
* Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα κοντά στο ντους, μπανιέρες, πισίνες.
* Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το βύσμα να είναι πάντα προσβάσιμο.
* Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχους από συνθετικό υλικό.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο εφόσον έχει τοποθετηθεί στον τοίχο σε κατακόρυφη θέση.
- Αυτή η θερμάστρα είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρικό κύκλωμα διπλής μόνωσης (class II) και ως
εκ τούτου δεν απαιτείται γείωση.
- Αυτή η θερμάστρα έχει προστασία από το νερό IPX4. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
μπάνια ή άλλους χώρους που έχουν υγρασία αρκεί να μην είναι εγκατεστημένο εντός της
περιμέτρου της μπανιέρας ή του ντους. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν στις
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΡΙΟΧΗ 1 στην ΕΙΚΟΝΑ 1.
- Τα άτομα που βρίσκονται στη μπανιέρα ή στο ντους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
μπορούν να αγγίξουν το διακόπτη ρύθμισης.
- Οι διατάξεις αποσύνδεσης της συσκευής από το ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να εξασφαλίζουν
συνθήκες κατηγορίας III στην περίπτωση διακύμανσης της τάσης.
- Αυτή η θερμάστρα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
της χώρας για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- Για το μοντέλο TS με κρεμάστρα, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ ΣΤΟΝ
ΤΟΙΧΟ:
- Τοποθετήστε την κρεμάστρα στις οπές που βρίσκονται στο κάτω τμήμα του προϊόντος,
ΕΙΚΟΝΑ 2.
- Τοποθετήστε και σφίξτε τις 4 (κοντές) βίδες που περιέχονται στο σακουλάκι, ΕΙΚΟΝΑ 3.
- Η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση από το πάτωμα ΕΙΚΟΝΑ 4 (30cm) για το μοντέλο με
κρεμάστρα γίνεται 60εκ.
- Τοποθετήστε τη θερμάστρα στον τοίχο φροντίζοντας να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από
τους τοίχους οροφή, δάπεδο και άλλα, όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 4.
- Τρυπήστε τρεις οπές διαμέτρου 6mm στον τοίχο, όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 5.
- Τοποθετήστε τα τρία ούπα που συνοδεύουν το προϊόν.
- Τοποθετήστε τις 2 πάνω βίδες, που περιέχονται στο ίδιο σακουλάκι, φροντίζοντας να
διατηρείται μια απόσταση 8 mm μεταξύ των κεφαλών των βιδών και του τοίχου.
- Κρατώντας τη συσκευή σταθερά, κρεμάστε την πάνω στις δύο βίδες.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την αποδέσμευση του αερόθερμου να βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται στις 2
βίδες.
- Γιανα ολοκληρώσετε την ασφαλή τοποθέτηση του προϊόντος βιδώστε και την κάτω βίδα,
ΕΙΚΟΝΑ 6.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ
Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Μοντέλο με θερμοστάτη
- Ξεκινώντας από τη θέση της αντιπαγωτικής λειτουργίας $ , γυρίστε το διακόπτη του
θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ»; Το αερόθερμο αρχίζει να δουλεύει
OTa1800W και η ένδειξη LED ανάβει.
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- Ο θερμοστάτης διατηρεί την απαιτούμενη θερμοκρασία ανάβοντας και σβήνοντας το
αερόθερμο. Όσο στρέφετε δεξιόστροφα το διακόπτη σε υψηλότερους αριθμούς, τόσο
υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Η μέγιστη θέση του θερμοστάτη
αντιστοιχεί σε περίπου 35°C, και η ελάχιστη (*) σε περίπου 5°C.
Χρησιμοποιώντας το θερμοστάτη
- Σε ένα χώρο με θερμοκρασία άνω των 35°C, ο θερμοστάτης δεν ενεργοποιεί το
αερόθερμο ακόμα κι αν είναι στο μέγιστο.
- Αντίστροφα, σε ένα δωμάτιο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 5°C), ο θερμοστάτης
κρατά το αερόθερμο συνεχώς σε λειτουργία, ακόμα κι αν είναι στο ελάχιστο.
- Γιανα βελτιστοποιηθεί η χρήση του θερμοστάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
- Γυρίστε το χειριστήριο του θερμοστάτη στο μέγιστο και περιμένετε μέχρι να επιτευχθεί μια
θερμοκρασία άνεσης.
- Γυρίστε το χειριστήριο του θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» και το
αερόθερμο σβήνει.
- Γυρίστε πάλι το χειριστήριο του θερμοστάτη λίγο δεξιόστροφα.
- Σε αυτή τη θέση, ο θερμοστάτης θα διατηρήσει την επιλεγμένη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος.
Μοντέλο με θερμοστάτη και χρονοδιακόπτη 60 '
- Το μοντέλο αυτό είναι εφοδιασμένο με δύο κουμπιά, ένα για το χρονόμετρο των 60"και ένα
άλλο για τον θερμοστάτη.
- 2 διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας είναι διαθέσιμες :
• Διατήρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος:
Ξεκινώντας από τη θέση της αντιπαγωτικής λειτουργίας γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη
δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ»: το αερόθερμο αρχίζει να δουλεύει στα 1000W και η
ένδειξη LED ανάβει.
Ο θερμοστάτης διατηρεί την απαιτούμενη θερμοκρασία του περιβάλλοντος με την
αυτόματη σβέση και επανεκκίνηση του αερόθερμου. Όσο στρέφετε δεξιόστροφα το
διακόπτη σε υψηλότερους αριθμούς, τόσο υψηλότερη θα είναι η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος. Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη δείτε την παραπάνω ενότητα
‘’Χρησιμοποιώντας το θερμοστάτη’’.
• Ταχεία θέρμανση:
Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στην απαιτούμενη θερμοκρασία και στη συνέχεια
γυρίστε το χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας. Η συσκευή
θερμαίνει γρήγορα το χώρο στα 1800W για την ώρα που έχει επιλεγεί και στη συνέχεια μειώνει
την ισχύ στα 1000W για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος που έχει επιλεγεί με
τον θερμοστάτη.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί υπό τον έλεγχο του χρονοδιακόπτη στα 1800W ο θερμοστάτης δεν
ελέγχει τη θερμοκρασία του δωματίου. Σε αυτή την κατάσταση, μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα
σε μικρά δωμάτια όταν εκεί βρίσκονται άτομα που δεν είναι σε θέση να εγκαταλείψουν το
δωμάτιο από μόνα τους, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από άλλο άτομο που είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Το αερόθερμο τοίχου CB-2005 έχει ενσωματωμένη λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας με
την οποία το αερόθερμο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η θερμοκρασία είναι μικρότερη από
+50C. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, όταν η συσκευή είναι σε χρήση, γυρίστε το
θερμοστάτη στη θέση (*). Έτσι, όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από +50C η συσκευή θα μεταβεί
αυτόματα στη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο χώρο σε αυτό το επίπεδο. Αυτή η
λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν είναι συνηθισμένες οι χαμηλές θερμοκρασίες και όπου οι
αγωγοί υδροδότησης παγώνουν εύκολα.
ΦΙΛΤΡΟ
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο για την προστασία των θερμαντικών στοιχείων από
τη σκόνη και τη βρωμιά.
- Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά.
ΕΙΚΟΝΑ 8.
- Γιανα διατηρήσετε το αερόθερμο σε άριστη κατάσταση, καθαρίζετε το φίλτρο τουλάχιστον 2
φορές το χρόνο. Θυμηθείτε, μετά να το τοποθετήσετε ΞΑΝΑ.
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ΠΕΤΣΕΤΩΝ
- Η κρεμάστρα μπορεί να ζεσταίνει 2 πετσέτες κάθε φορά.
- Τοποθετήστε τις πετσέτες σωστά στην κρεμάστρα, όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 9 και όχι,
όπως φαίνεται στην ΕΙΚΟΝΑ 10, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και τυχόν δυσλειτουργίες.
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η διάταξη ασφαλείας της συσκευής απενεργοποιεί αυτόματα τα
στοιχεία θέρμανσης και τον κινητήρα. Ως αποτέλεσμα, η θερμάστρα σταματά να λειτουργεί, έστω
και αν η λυχνία LED παραμένει αναμμένη.
Σε αυτή την περίπτωση :
- Απενεργοποιήστε το αερόθερμο και το αφήνετε να κρυώσει για περίπου 15/20 λεπτά.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σκόνης είναι καθαρό και καθαρίστε το αν είναι απαραίτητο.
- θυμηθείτε, να το τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.
- Αφαιρέστε όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για υπερθέρμανση (π.χ.: εμπόδια μπροστά από το
στόμιο εισόδου / εξόδου του αέρα).
- Ενεργοποιήστε το αερόθερμο και πάλι και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά.
- Εάν το προϊόν χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : ΠΡΙΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.
- Τα αερόθερμα της σειράς CB της S&P δεν απαιτούν κάποια ειδική συντήρηση.
- Γιανα εξασφαλιστεί η μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία, συνιστούμε να ελέγχετε
περιοδικά το στόμιο εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει
συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς. ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Με τη συσκευή απενεργοποιημένη,
χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε σκόνη ή βρωμιά από το
εσωτερικό των αεραγωγών.
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-Για να καθαρίσετε τη συσκευή απλά σκουπίστε με ένα νωπό (όχι υγρό) πανί. Μη χρησιμοποιείτε
απορρυπαντικά ή διαλυτικά.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
- Όλα τα αερόθερμα CB προσφέρονται με συνολική εγγύηση και κάλυψη Τεχνικής υποστήριξης.
Αν η συσκευή παρουσιάζει ελαττώματα κατά την περίοδο εγγύησης, τότε απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της S&P.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: - Κάθε επέμβαση από άτομα μη εξειδικευμένα ή μη εξουσιοδοτημένα από την
S&P, θα προκαλέσει την ακύρωση της εγγύησης.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Ή ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ.
Η S&P ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα της S&P, επικοινωνήστε με ένα από τα Γραφεία
Πωλήσεων (μόνο στην Ισπανία) ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο (στις υπόλοιπες Χώρες).
Αντιπρόσωπος της S&P-Ventilation Group στην Ελλάδα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΠΟ TO SERVICE, ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, πρέπει να
επιστρέφεται στην αρχική της συσκευασία και να αποθηκεύεται σε ξηρά, χωρίς σκόνη μέρη.
- Οι κανονισμοί της ΕΕ και η δέσμευσή μας απέναντι στις μελλοντικές γενιές μας υποχρεώνει να
ανακυκλώνουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε.
- Παρακαλώ θυμηθείτε να διαθέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας που είναι περιττά στα κατάλληλα
σημεία ανακύκλωσης, για να καταλήγουν στο πλησιέστερο σημείο ανακύκλωσης.

Ε.ΚΑΦΦΕΣ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΚ 564 002 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ 2310700058 FAX 2310700060
Website: www.e-kaffes.gr
Εmail: info@e-kaffes.gr
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