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Dieses Produkt ist nur für gut isolier te Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

Ce produit ne convient que pour les espaces bien isolés ou pour une util isation occasionnelle.

Este producto sólo es adecuado para espacios bien aislados o de uso ocasional.

Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

Αυτό το προϊόν είναι κατά λληλο μόνο για κα λά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χ ρήση.

Download aktuelle Bedienungsanleitung
Download current instruction manual
Scarica le istruzioni per l'uso
Télécharger les Instructions d‘utilisation
Descargar las Instrucciones de operación
Pobierz aktualną instrukcję obsługi
Κατεβάστε τις τρέχουσες οδηγίες λειτουργίας
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Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Installation oder Verwendung sorgfältig durch 
und bewahren Sie sie für die Zukunft auf.

Please read the instructions carefully before installation or use and keep for future reference.

Leggere at tentamente le istruzioni prima dell ‘ installazione o dell ‘uso e conservare per futura consultazione.

Veuillez lire at tentivement les instructions avant l ‘ installation ou l ‘util isation et les conserver 
comme référence ultérieure.

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación o del uso y guárdelo para 
futuras referencias.

Przed rozpoczęciem montażu lub użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej 
instrukcji obsługi , a następnie zachować ją do wglądu w przyszłości.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση. Φυλάξτε τις οδηγίες 
για μελλοντική αναφορά.

DE
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
•  Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο. Αυτή η συσκευή δεν είναι 
  κατάλληλη για χρήση έξω από το σπίτι και είναι κατάλληλη μόνο 
  για καλά μονωμένους χώρους και περιστασιακή χρήση.
•  ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα,  
  ντους ή πισίνα.
•  ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ως ανεξάρτητη μονάδα. 
  Πρέπει πάντα να στερεώνεται στο πλαίσιο τζακιού, που αναφέρεται 
  στο παρόν εγχειρίδιο.
•  Η συσκευή αυτή πρέπει να είναι γειωμένη.
•  Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική 
  διάταξη μεταγωγής, όπως π.χ. χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται με 
  κύκλωμα, το οποίο τίθεται τακτικά εντός ή εκτός λειτουργίας από 
  την εταιρία κοινής ωφελείας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος  
  από την ακούσια επαναφορά του θερμικού διακόπτη.
•   Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατα  
  σταθεί από τον κατασκευαστή, ή το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του  
  κατασκευαστή ή κάποιον επαγγελματία.
•   Το σύμβολο σημαίνει ΜΗ ΣΚΕΠΑΖΕΤΕ. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε 
τη συσκευή και μην μπλοκάρετε την είσοδο ή έξοδο του αέρα. 

•  Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες  
  και άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την  
  έξοδο του αέρα.
•  Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες και  
  ζεστές συσκευές. Μη τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μπροστά  
  από τη μονάδα.
•  ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρους που περιέχουν εύφλε 
  κτους ατμούς (π.χ. βενζίνη) ή όταν χρησιμοποιείτε διαλύτες, κόλλες,  
  σπρέι αεροζόλ ή εύφλεκτα χρώματα, καθώς αυτά μπορεί να πάρουν φωτιά.
•  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από    
  8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 
  ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον  
  έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με  
  ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει. 
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• Τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα  
  στιγμή όταν χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή, καθώς ορισμένα μέρη 
  μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα.
•  ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε μικρούς χώρους, αν αυτοί   
  κατοικούνται από άτομα που δεν μπορούν να διαφύγουν μόνα τους, 
  εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη.
•  Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ανοίγουν και να κλείνουν  
  τη συσκευή, μόνο εάν έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην 
  προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και εάν έχουν δοθεί 
  οδηγίες και επίβλεψη σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής.
•  Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελείται  
  από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
•  Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για παιχνίδι από παιδιά.
•  Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατιούνται μακριά , εκτός εάν 
  βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
•  Διατηρήστε το φις ρεύματος προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
•  ΜΗ  χρησιμοποιείτε εάν η συσκευή παρουσιάζει ορατά σημάδια βλάβης.
• ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα εάν έχει πέσει.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕ ΛΟΥ: E F385B/E F286B/E F287B/E F288B/E F289B
Τάση τροφοδοσίας: Εναλλασσόμενο ρεύμα 230-240V 50Hz 
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 1.5  KW
Ίσχύς για εφέ φλόγας: 

ΜΟΝΤΕ ΛΟ EF385B EF286B EF287B EF288B EF288B 

POWER 9.8W 11.2W 13.1W 14.8W 17W

ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Σ
Ονομαστική θερμική απόδοση (Pnom): 1.5  KW
Ελάχιστη θερμική απόδοση (ενδεικτική) (Pmin): 1.24  KW
Μέγιστη συνεχής θερμική απόδοση (Pmax): 1.5  KW

ΒΟΗΘΗΤΙΚ Η Κ ΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗ ΗΛΕΚ ΤΡΙΚ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σ
Για την ονομαστική θερμική απόδοση (elmax): 12.5  W
Για την ελάχιστη θερμική απόδοση (elmin): 12.0  W
Σε κατάσταση αναμονής (elSB): 1.2  W

Τ Υ ΠΟΣ ΠΑ ΡΑ ΓΩΓΗΣ ΘΕ ΡΜΟΤΗΤΑ Σ/ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕ ΡΜΟΚ ΡΑ ΣΙΑ Σ ΧΩΡΟΥ

Μονοβάθμια παραγωγή θερμότητας, χωρίς έλεγ χο θερμοκρασίας χώρου Όχι

Δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες, χωρίς έλεγ χο θερμοκρασίας χώρου Όχι

Με μηχανικό θερμοστάτη ελέγ χου της θερμοκρασίας χώρου Όχι

Με ηλεκτρονικό έλεγ χο της θερμοκρασίας χώρου Ναι
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Ηλεκτρονικός έλεγ χος θερμοκρασίας χώρου και χ ρονοδιακόπτης ημέρας Ναι

Ηλεκτρονικός έλεγ χος θερμοκρασίας χώρου και εβδομαδιαίος χ ρονοδιακόπτης Ναι

Α Λ ΛΕ Σ Ε ΠΙΛΟΓΕ Σ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Έλεγ χος θερμοκρασίας χώρου, με ανίχ νευση παρουσίας Όχι

Έλεγ χος θερμοκρασίας χώρου, με ανίχ νευση ανοιχτού παραθύρου Ναι

Με δυνατότητα ελέγ χου απόστασης Ναι

Με προσαρμοστικό έλεγ χο εκκίνησης Ναι

Με χ ρονικό όριο εργασίας Όχι

Με αισθητήρα black light Όχι

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Κ ΑΙ ΥΛΙΚ Α
• Αποσυσκευάστε προσεκτικά τη μονάδα και βεβαιωθείτε ότι η μονάδα  
  είναι άθικτη, δεν παρουσιάζει δείγμα φθοράς κατά τη μεταφορά και  
  κανένα τμήμα της δεν έχει εκτεθεί στο νερό. Σε περίπτωση αμφιβολίας,  
  μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα  
  εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
•  Κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από παιδιά.
•  Φυλάξτε την αρχική συσκευασία , καθώς αυτή μπορεί να ζητηθεί 
  σε περίπτωση παραπόνου ή αιτήματος για σέρβις του προϊόντος. 
•  Ελέγξτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί από τη συσκευασία.
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ΠΛ ΑΤΙΝ Α Κ Υ Κ Λ ΩΜ Α-
ΤΟΣ Ε ΛΕ Γ ΧΟΥ

ΔΕ Κ ΤΗΣ 
ΤΗΛΕ ΧΕΙΡΙΣ ΤΗΡΙΟΥ

WIFI MODU LE ΠΟΜΠΟΣ 
ΤΗΛΕ ΧΕΙΡΙΣ ΤΗΡΙΟΥ

HARDWARE: 
RC01- 055C00 V0
SOFTWARE: 
RC01- 055C01 V0

HARDWARE: 
RC01- 05A V0

ΣΥ ΧΝΟΤΗΤΑ: 2.4GHZ 
MA XIMUM TR ANSMIT 
POWER: 100MW 
HARDWARE: WR3 V1.0

ΣΥ ΧΝΟΤΗΤΑ: 38KHz
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕ ΥΜΑ 
ΜΕΤΑ ΔΟΣΗΣ: 20μA
HARDWARE: 
RC06- 028 V0
SOFTWARE: RC06- 028 V0

Θά λαμος φωτιάς Μπροστινό πάνελ Glas Βίδα ST5*40 Ούπα Φ8*40

Ούπα Φ4*20 Βίδα ST4*40
Πλαϊνό πάνελ 
συγκράτησης 

Βούρτσα

 1x

 5x  5x

 4x  2x

 1x 1x

 1x
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Λίθινη ελαφρόπετρα Τηλεχειριστήριο A A A Μπαταρία Εγ χειρίδιο οδηγιών 
χ ρήσης

 1x

EL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΑ Δ Α: mm

Κούτσουρα ρητίνης Μαύρα κάρβουνα Μεγά λο κρύστα λλο Μικρό κρύστα λλο

 1x 2x 1x

 1x  1x  1x

 1x

H

A
B

CD

E

F

G
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ΜΟΝΤΕ ΛΟ A B C D E F G H

EF385B 840 780 480 375 147 460 142 804
EF286B 1016 956 480 375 147 460 142 980
EF287B 1270 1210 480 375 147 460 142 1234
EF288B  1524 1464 480 375 147 460 142 1488
EF289B 1830 1770 480 375 147 460 142 1793

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ Σ Υ ΣΚΕ ΥΗΣ

Το νέο σας ηλεκτρικό τζάκι μπορεί να εγκατασταθεί κυριολεκτικά 
οπουδήποτε στο σπίτι σας. Ωστόσο, κατά την επιλογή της θέσης 
εγκατάστασης βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι γενικές οδηγίες.

• Για καλύτερα αποτελέσματα εγκαταστήστε προστατευμένο από 
  την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη ηλεκτρική πρίζα 
  εύκολα προσβάσιμη, ώστε να επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση.

2. Ε Λ Α ΧΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑ ΣΗ 
  ΑΠΟ Ε ΥΦΛΕΚ ΤΑ ΥΛΙΚ Α

Πλευρές........................0

Δάπεδο..........................0

Πίσω..............................0

Άνω (πλαίσιο ή τηλεόραση) 

... 200cm τουλάχιστον

Μπροστά...............100cm τουλάχιστον
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3. Αφαιρέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας από τον θάλαμο φωτιάς  
  (εφόσον χρειάζεται). Μπορείτε να τον στερεώσετε στην 
  εξωτερική επιφάνεια του τοίχου για μια πιο ακριβή μέτρηση της   
  θερμοκρασίας του δωματίου. Το μήκος του καλωδίου είναι 95cm.

1. 2.

4. Συνδέστε το καλώδιο φωτισμού διάθεσης (εάν χρειάζεται) όπως  
  φαίνεται παρακάτω.

1. 2.

3. 4.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβατά ατμοσφαιρικά φωτιστικά διατίθενται από την 
εταιρεία IN & OUT HOUSE GmbH, προϊόντα άλλων κατασκευαστών 
ενδέχεται να είναι ακατάλληλα και να επιφέρουν ακύρωση της 
εγγύησης.
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5. Αφαιρέστε το στήριγμα επίτοιχης τοποθέτησης.

6. Αφαιρέστε το μπροστινό υαλοπίνακα.

ST4*8
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ΜΟΝΑ Δ Α: mm

ΜΟΝΤΕ ΛΟ EF385B EF286B EF287B EF288B EF289B 
A 810 986 1240 1494 1800

Ολοκληρώστε τον τοίχο με χρώμα ή ταπετσαρία.

7. ΕΓΚ ΑΤΑ ΣΤΑ ΣΗ

  Εγκατάσταση χωνευτής τοποθέτησης
  Κατασκευάστε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα.

140mm

A

46
5m

m
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Σπρώξτε το firebox μέσα στο πλαίσιο μέχρι η μπροστινή επιφάνεια του 
πυθμένα του να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του πλαισίου. 
Στη συνέχεια , χρησιµοποιήστε τέσσερις βίδες ST4x40 για να fiξίσετε το fire-
box στο στήριγµα.

Συνδέστε τα δύο πλευρικά πάνελ συγκράτησης με μαγνήτες στις πλευρές 
του firebox όπως φαίνεται παρακάτω.



141

EL

ΕΠΊΚΟΛ ΛΗΣΗ 
ΣΕ ΤΟΊΧΟ

ΒΊΔΩΜΑ 
ΣΕ ΤΟΊΧΟ

Σε αυτό το εύρος δεν 
τοποθετείται αισθητήρας 

θερμοκρασίας

8. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑ ΣΙΑ Σ

Για να βελτιώσετε την ακρίβεια του αισθητήρα θερμοκρασίας, μπορείτε να 
τον αφαιρέσετε από τη συσκευή και να τον τοποθετήσετε στον τοίχο, όπου 
θα επηρεάζεται λιγότερο από τον καυτό αέρα της θερμάστρας. Εφόσον 
χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ούπα Φ4*20 για τη στερέωση 
στον τοίχο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περιορισμό της επίδρασης του καυτού αέρα από τη 
θερμάστρα μη στερεώσετε τον αισθητήρα στην κάτω περιοχή.
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A: Κ ΡΥ Σ ΤΑ Λ ΛΟ E FFECT
• Απλώστε ομοιόμορφα τους μικρούς διαφανείς κρυστάλλους σε όλη την κλίνη καυσίμου.
 Δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλο το παρεχόμενο αποτέλεσμα.
• Τοποθετήστε τυχαία τους μεγάλους κρυστάλλους σε όλη την κλίνη καυσίμου. 

B: LOG E FFECT
• Τοποθετήστε πλήρως τα μαύρα πλαστικά κομμάτια στην κλίνη καυσίμου.
• Τοποθετήστε τα κούτσουρα πάνω στα μαύρα πλαστικά κομμάτια όπως 
 φαίνεται παρακάτω.
• Τοποθετήστε τις μικρές ελαφρόπετρες στην άκρη του στρώματος καυσίμου.

9. ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚ Α Σ

Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε τον βερμικουλίτη στην υποδοχή. 
Τοποθετήστε το πίσω μέρος του μπροστινού υαλοπίνακα και το διακοσμητικό 
τελείωμα. Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί.
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10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ  
Αφαιρέστε και τοποθετήστε τον επίτοιχο βραχίονα στην επιθυμητή θέση εξασφαλίζοντας 
ότι ο βραχίονας είναι οριζόντιος. Σημειώστε και τρυπήστε τα σημεία στερέωσης, βιδώστε 
το βύσμα τοίχου στις οπές και στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο με 3*ST5*40 βίδες.

m

m

m
in

 
m

in
 

Τοίχος

Πάτωμα

Βραχίονας

Οροφή
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Τοποθετήστε τις σχισμές στο πίσω μέρος του firebox πάνω από τα άγκιστρα του βραχίονα 
και κρεμάστε προσεκτικά το firebox στο βραχίονα. Στη συνέχεια, ασφαλίστε τις βίδες και 
στις δύο πλευρές.

Επ α να λά β ετε τα π α ρ α π ά νω βή μ ατα γ ια να τα κ τοποιή σ ετε την κ λίν η κα υ σ ίμ ο υ ,  να 
τοποθετήσετε το μπροστινό γυάλινο πάνελ και το διακοσμητικό.

Wall
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλά-
βη ή δυσλειτουργία. Εάν υποψιάζεστε ότι η μονάδα έχει υποστεί ζημιά 
ή παρουσιάζει δυσλειτουργία, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό, για 
να επιθεωρήσει τη μονάδα και, εάν είναι απαραίτητο, να αντικαταστή-
σει μέρη του ηλεκτρικού συστήματος, πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. ΓΕΝΊΚ Α

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε 
τα υφάσματα, κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχι-
στον 1 μέτρου από την έξοδο αέρα.

• Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι καλά τοποθετημένο στην πρίζα.  
  Ελαττωματικές συνδέσεις στις πρίζες ή χαλαρά βύσματα μπορεί να  
  προκαλέσουν υπερθέρμανση της πρίζας. 
•  ΜΗ  διακόπτετε την παροχή ρεύματος στο δίκτυο ενώ η συσκευή είναι  
  σε λειτουργία. Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου  
  για να απενεργοποιήσετε τη φωτιά και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης  
  ρεύματος βρίσκεται στη θέση off πριν βγάλετε τη συσκευή από 
  την πρίζα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑ ΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

• Ο χειρισμός της συσκευής είναι δυνατός άνετα με 3 διαφορετικούς 
τρόπους: χειροκίνητα, μέσω τηλεχειριστηρίου ή μέσω της ειδικής 
εφαρμογής κινητού για iOS/Android. 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

• Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του δέκτη είναι καινούργιες και 
  σωστά τοποθετημένες. 

Κ ΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• Ο κύριος διακόπτης ρεύματος στον πίνακα ελέγχου βρίσκεται 
  στη δεξιά πλευρά του θαλάμου καύσης.
• Πατήστε Χειροκίνητος Διακόπτης πριν επιλέξετε τον χειροκίνητο   
  χειρισμό, τον χειρισμό μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής για κινητά.
• Ακούγεται ένα μακρύ ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι η φωτιά 
  είναι έτοιμη για χρήση.
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2. ΧΕΊΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ

• ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Πατήστε για να απ-/ενεργοποιήσετε τη    
 συσκευή.
• STANDBY: Ενεργοποιεί τη συσκευή με τις τελευταίες ρυθμίσεις χωρίς    
 θερμότητα. Επιλέξτε τη λειτουργία αναμονής της συσκευής με όλες τις    
 λειτουργίες απενεργοποιημένες.
• MY FLAME: Πατήστε για διαδοχική επιλογή 9 χρωμάτων φλόγας και     
 απενεργοποίηση της λειτουργίας.
• HEATER: Πατήστε για διαδοχική επιλογή χαμηλής, υψηλής και      
 απενεργοποίησης της λειτουργίας.
• Wi-Fi: Πατήστε για απ-/ενεργοποίηση του wifi. Μια φωτεινή ένδειξη     
 LED υποδηλώνει ότι η λειτουργία wifi είναι ενεργή. Κρατήστε πατημένο    
 το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβεί η συσκευή σε λειτουργία 
 σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο My Flame για 3 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό σήμα «μπιπ» στα 
πλήκτρα και στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Το πλήκτρο χειρισμού ελέγχει τις βασικές λειτουργίες, όχι 
το πλήρες εύρος των λειτουργιών. Για πρόσβαση σε όλες τις λειτουρ-
γίες χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο. Τα χειριστήρια της συσκευ-
ής χάνει όλες τις αποθηκευμένες στη μνήμη ρυθμίσεις λειτουργιών, 
εάν ο διακόπτης τοποθετηθεί στη θέση OFF (εκτός λειτουργίας). Προ-
κειμένου να αποτραπεί η υπερθέρμανση του προϊόντος, υπάρχει μια 
καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν ανάβετε ή σβήνετε τη θερμά-
στρα και μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων όταν σβήνετε τον ανεμι-
στήρα της θερμάστρας.

INDICATOR

LED DISPL AY MY FL AME STANDBY

HE ATER ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣWI-FI
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3. ΤΗΛΕΧΕΊΡΊΣΤΗΡΊΟ

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι 
καινούργιες και έχουν τοποθετηθεί σωστά. Στρέψτε το τηλεχειριστή-
ριο προς τον δέκτη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη δεξιά πλευρά της 
οθόνης φλόγας.
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ΠΛΗΚ ΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

STANDBY

Ενεργοποιεί τη συσκευή με τις τελευταίες 
ρυθμίσεις χωρίς θερμότητα. Επιλέξτε τη 
λειτουργία αναμονής της συσκευής με όλες 
τις λειτουργίες απενεργοποιημένες.

MY FLAME
Πατήστε για διαδοχική επιλογή των 
9 προεπιλεγμένων τύπων φλόγας και 
απενεργοποίηση.

FLAME A
Πατήστε για άναμμα/σβήσιμο της φλόγας A. 

 FLAME B
Πατήστε για διαδοχική επιλογή φλόγας B 1, 
2, ..., 9 και σβήσιμο.

ΣΤΡΩΜΑ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Πατήστε για διαδοχική επιλογή στρώματος 
διακοσμητικής θράκας 1, 2, ... 9 και σβήσιμο.

ΜΕΙΟΝ&ΣΥΝ

Πατήστε για ρύθμιση της φωτεινότητας, 
της έντασης και του χρονοδιακόπτη αφού 
πατήσετε το πλήκτρο ΦΛΟΓΑ A/ΦΛΟΓΑ 
B/ΣΤΡΩΜΑ ΘΡΑΚΑΣ/ΑΤΜΟΣΦΑΊΡΊΚΟΣ 
ΦΩΤΊΣΜΟΣ/ΕΠΊΛΟΓΗ ΚΡΟΤΑΛΊΣΜΑΤΟΣ/
ΧΡΟΝΟΔΊΑΚΟΠΤΗΣ μία φορά. Πατήστε 
απευθείας για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία. Πατήστε το + για 3 
δευτερόλεπτα για να επιλέξετε μονάδα 
θερμοκρασίας μεταξύ °C και °F.

HEATER

Πατήστε για διαδοχική επιλογή χαμηλής-
υψηλής-απενεργοποίησης λειτουργίας. 
Σημείωση: εάν ο θερμοστάτης είναι 
ενεργός και η θερμοκρασία δωματίου 
υπερβαίνει την επιλεγμένη ρύθμιση, η 
θερμάστρα δεν θα λειτουργήσει.

TIMER
Πατήστε για διαδοχική επιλογή 0.5H, 1H, 
2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H,a8H, 9H, 10H και 
απενεργοποίηση.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Πατήστε για διαδοχική επιλογή 
ατμοσφαιρικού φωτισμού 1, 2, ...  14 και 
απενεργοποίηση.

ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΚΡΟΤΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

Πατήστε για διαδοχική επιλογή 
ατμοσφαιρικού κροταλίσματος 1, 2 και 
απενεργοποίηση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Α ΣΦΑ ΛΕΙΑ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1. Για το τηλεχειριστήριο απαιτούνται δύο μπαταρίες ΑΑΑ.
2. Χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα πιέστε και ωθήστε ταυτόχρονα προς 
  τα κάτω το σχήμα μπάρας στο πίσω κάλυμμα, μετά αφαιρέστε το   
  κάλυμμα και αφαιρέστε ή τοποθετήστε την μπαταρία και τοποθετήστε   
  το κάλυμμα στη θέση του, στην πλάτη του τηλεχειριστηρίου.
3. Αυτή η μπαταρία ΑΑΑ (μη επαναφορτιζόμενη) δεν πρέπει να    
  επαναφορτίζεται.
4. Αποφεύγετε τη χρήση διαφορετικών τύπων μπαταριών ή νέων και   
  χρησιμοποιημένων μπαταριών.
5. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται με τη σωστή πολικότητα.
6. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή και   
  να απορρίπτονται με ασφάλεια.
7. Εάν το τηλεχειριστήριο πρόκειται να παραμείνει για μεγάλο διάστημα   
  εκτός χρήσης, η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται.
8. Οι επαφές των ακροδεκτών δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την επιλεγμένη τιμή της επιθυμη-
τής θερμοκρασίας, η θέρμανση ενεργοποιείται αυτόματα για να θερμάνει τον χώρο 
για το προκαθορισμένο διάστημα στην επιλεγμένη θερμοκρασία. Εάν για παράδειγ-
μα ο χρονοδιακόπτης σας έχει ρυθμιστεί στις 18:00 και η θερμοκρασία στους 23 °C, 
η θέρμανση θα ενεργοποιηθεί στις 17.30, ώστε να διασφαλιστεί πως στις 18:00 η 
θερμοκρασία του χώρου θα είναι 23 °C.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Εάν ο αισθητήρας ανιχ νεύσει μια ξαφνική πτώση της θερμοκρασίας 
στο δωμάτιο, αυτό θα ερμηνευθεί ως ανοιχτό παράθυρο. Εμφανίζεται 
μια ένδειξη προειδοποίησης (OPn) και η θερμάστρα απενεργοποιείται 
αυτόματα. Αφού αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία ή η προειδοποίηση 
παρακαμφθεί χειροκίνητα (μέσω του πίνακα ελέγχου, του τηλεχειριστηρίου 
ή του κουμπιού θερμότητα στην εφαρμογή) η μονάδα επανέρχεται στην 
κανονική λειτουργία.
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Επισκεφθείτε το αντίστοιχο APP store (IOS ή Android) για να κατεβάσετε την 
εφαρμογή TUYA SMART APP. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να 
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Μόλις την εγκαταστήσετε, ακολουθήστε την 
ακόλουθη διαδικασία για να συνδέσετε το κινητό με τη συσκευή σας.

• Ανοίξτε την εφαρμογή και κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής» 
  στην οθόνη. Επιλέξτε «Small Home Appliance» από τη λίστα, μετά   
  επιλέξτε «Electric Fireplace (Wi-Fi)».
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μετά πατήστε και   
  κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Wi-Fi στη συσκευή μέχρι να ακούσετε   
  3 μπιπ στη λειτουργία ΕΖ. Ταυτόχρονα το πλήκτρο Wi-Fi και το στρώμα   
  διακοσμητικής θράκας θα αναβοσβήνουν. Σε περίπτωση αποτυχίας 
  στη λειτουργία EZ, προσπαθήστε στη λειτουργία ΑΡ. Πατήστε το   
  πλήκτρο Wi-Fi, θα ακούσετε 3 μπιπ, μετά συνεχίστε να το πατάτε
  μέχρι να ακούσετε άλλα 5 μπιπ και να εισέλθετε στη λειτουργία AP.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να καταχωρίσετε τα   
  στοιχεία του οικιακού σας ασύρματου δικτύου. Λάβετε υπόψη, ότι 
  το κινητό ή το τάμπλετ σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο   
  οικιακό δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε την συσκευή.
• Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση και συνδέστε το τζάκι με τον λογαριασμό  
  σας

Δημιουργήσαμε ένα πολύ λεπτομερές εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης της 
εφαρμογής και ένα βίντεο που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία λήψης 
της εφαρμογής TUYA Smart APP, δημιουργίας ενός λογαριασμού, σύνδεσης 
της συσκευής σας με το κινητό σας και χειρισμού της συσκευής. Σαρώστε 
τον κωδικό QR για να μεταβείτε στις οδηγίες λειτουργίας ή στο βίντεο.

4. ΧΕΊΡΊΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΑΡΡ)

ΟΔ ΗΓΊΕ Σ 
ΛΕΊΤΟΥ ΡΓΊ Α Σ 
A PP

Κ ΑΤ ΕΒΑ Σ Τ Ε 
ΤΟ A PP Κ Α Ί 
Κ ΑΤΑ Χ ΩΡΗΣ Τ Ε 
ΕΝ Α ΛΟΓΑ ΡΊ Α ΣΜΟ

ΠΡ ΟΣΘΗΚ Η 
Σ Υ ΣΚ Ε Υ ΗΣ

ΠΊΝ Α Κ Α Σ 
Ε ΛΕΓ ΧΟΥ A PP

ΧΡΗΣΊΜΕ Σ 
ΛΕΊΤΟΥ ΡΓΊΕ Σ 
Τ ΗΣ A PP
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Σ ΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 

Οι κινητήρες που χ ρησιμοποιούν ται σ τον ανεμισ τήρα και σ το ίδιο 
αποτέλεσμα είναι προλιπανμένοι για μεγα λύτερη διάρκεια ζωής των 
ρουλεμάν και δεν απαιτούν περαιτέρω λίπανση. Ωσ τόσο, συνισ τάται 
ο περιοδικός καθαρισμός/απομάκρυνση της μονάδας ανεμισ τήρα /
θερμοσίφωνα. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

•  Συνιστούμε την αντικατάσταση της μπαταρίας μια φορά ετησίως. 
  Οι μπαταρίες είναι αλκαλικές μπαταρίες ΑΑΑ 1.5 V. 
•  Απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες στην κατάλληλο σημείο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή καθαρισμό του 
εξωτερικού του τζακιού, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την 
παροχή ρεύματος μέχρι να κρυώσει.

EL

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό έλεγχο ασφαλείας (E.S.). Πρόκει-
ται για μια συσκευή ασφαλείας που θα απενεργοποιήσει τη φωτιά, εάν η θερ-
μάστρα υπερθερμανθεί για οποιονδήποτε λόγο, όπως εάν είναι καλυμμένη. Εάν 
ο θερμαντήρας σταματήσει να λειτουργεί ενώ η φλόγα συνεχίζει να λειτουργεί 
κανονικά, αυτό υποδεικνύει ότι ο έλεγχος E.S. λειτουργεί. Ο έλεγχος E.S. δεν 
μπορεί να αποκατασταθεί έως ότου η συσκευή κρυώσει και έχει γίνει επαναφορά 
της μονάδας. Η επαναφορά του ελέγχου E.S. έχει ως εξής.

1.  Απενεργοποιήστε τη μονάδα (χειροκίνητος διακόπτης on/off) και αφήστε  
  την για περίπου 10 – 15 λεπτά.
2.  Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από την έξοδο του ανεμιστήρα ή τα πτερύγια του  
  ανεμιστήρα κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένη  
  είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
3.  Ενεργοποιήστε τη μονάδα και ο έλεγχος E.S. θα επανέλθει.
4.  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα λειτουργεί σωστά. Εάν το χειριστήριο απενεργο- 
  ποιείται ξανά ή δεν λειτουργεί, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο να ελέγξει 
  τη μονάδα.
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Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (ηλεκτρικά απόβλητα). 
Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται ως μη 
διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
χωριστά σημεία συλλογής για την απόρριψη των ηλεκτρικών. 
Για να απορρίψετε αυτό το προϊόν στο τέλος της ωφέλιμης ζωής 
του, επικοινωνήστε με την WEEE Care Plc στο 0844 8002004. 
Ο αριθμός αναφοράς του κατασκευαστή είναι WEE/MM3069AA.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας 
EN 60335-1 και EN 60335-2-30 που καλύπτουν τις βασικές 
απαιτήσεις των κανονισμών για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
(ασφάλεια) του 2016 (S.I.2016/1101) και τα πρότυπα 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EN55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2 και EN 61000-3-3 που καλύπτουν τις βασικές 
απαιτήσεις των κανονισμών για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα του 2016 (S.I.2016/1091).

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται στα συνήθη οικια-
κά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδίδονται στα κατάλληλα 
σημεία συλλογής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

• Ποτέ μην βάζετε φωτιά στις μπαταρίες – κίνδυνος έκρηξης.
• Ποτέ μην ανοίγετε, βραχυκυκλώνετε ή καταστρέφετε 
 τις μπαταρίες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 
 τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο γυαλί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λεια-
ντικά καθαριστικά. Τα υγρά δεν πρέπει να ψεκάζονται απευθείας σε 
οποιαδήποτε επιφάνεια της μονάδας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

＋＋

－－
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ

Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό του τζακιού με ένα μαλακό, υγρό πανί 
χωρίς χνούδι.Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού ή στίλβωσης. Για να 
αφαιρέσετε δακτυλικά αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες από το μπροστινό τζάμι, 
χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδια με ένα καλής ποιότητας 
οικιακό καθαριστικό για τζάμια. Η μπροστινή γυάλινη επιφάνεια θα πρέπει πάντα 
να στεγνώνεται πλήρως με ένα καθαρό πανί χωρίς χνούδι ή μια χαρτοπετσέτα.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προϊόν: Ηλεκτρικό  τζάκι 
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