ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ
MH 4 – MH 17 Επιηοίσια Θέπμανζη Μαπμάπος
1. Γενικέρ οδηγίερ αζθαλείαρ
Παξαθαιώ δηαβάζηε ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ όιεο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ αλαθέξνληαη ζε απηό ην έληππν. Φπιάμηε ην έληππν κε
ηηο νδεγίεο θαη δώζηε ην ζηνπο επόκελνπο ρξήζηεο.
 Ο εμνπιηζκόο είλαη θαηάιιεινο κόλν γηα ηε ζέξκαλζε
θιεηζηώλ ρώξσλ.
 Σα ζεξκαληηθά ζώκαηα καξκάξνπ κπνξνύλ λα
εγθαηαζηαζνύλ κόλν από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν.
 Ζ αιιαγή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξηθνύ αγσγνύ
ηξνθνδνζίαο ηεο ζπζθεπήο δελ επηηξέπεηαη γηα
νπνηνλδήπνηε ιόγν.
 Διαηησκαηηθέο ζπζθεπέο (π.ρ. ραιαζκέλνο θεληξηθόο
αγσγόο, ζπαζκέλε ζπζθεπή) δελ επηηξέπεηε λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ.
 ε πεξίπησζε βιάβεο ε δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο
απνκνλώζηε ηελ ακέζσο θιείλνληαο ηελ αζθάιεηα ηνπ
ειεθηξηθνύ πίλαθα πνπ ηελ ηξνθνδνηεί.
 ΜΖΝ ΚΔΠΑΕΔΣΔ Ζ ΚΑΛΤΠΣΔΣΔ ΣΖΝ ΤΚΔΤΖ.
ΚΗΝΓΤΝΟ ΠΤΡΚΑΓΗΑ!!!.
 ΠΡΟΟΥΖ!!. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο γίλνληαη θαπηέο
θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο.
 Ο εμνπιηζκόο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ππνρξεσηηθά θαηά
ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηεξεί ηνλ θαλνληζκό ΔΛΟΣ HD
384. Οη ζεξκνζηάηεο, νη ειεθηξνινγηθέο γξακκέο
ηξνθνδνζίαο, νη γξακκέο ζεξκνζηαηώλ πξέπεη λα
πξνζηαηεύνληαη από ηελ πγξαζία. Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε
ηνπο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζην ινπηξό ε ζε νπνηνδήπνηε
πγξό πεξηβάιινλ όπνπ κπνξνύλ λα αγγηρηνύλ κε βξεγκέλα
ρέξηα .
 ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα πξνβιεθζεί έλαο
ρσξίδνληαο απηνκαηηζκόο, κε ηνπιάρηζηνλ 3 ρηι.
απόζηαζε επαθήο ζηνπο πόινπο (π.ρ. Απηόκαηνο
δηαθόπηεο, δηαθόπηεο γε-δηαξξνήο, ξειέ δηαθπγήο,
αληηειεθηξνπιεμηαθό).
 Τιηθά ηα νπνία είλαη εύθιεθηα ή κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ
ζε ζεξκηθή απνζύλζεζε (π.ρ. Οη θόιιεο ησλ ραιηώλ
παησκάησλ), πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν
εθόζνλ ε ζέξκαλζε είλαη θιεηζηή
θαη ην δσκάηην ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.
 Ζ ζπζθεπή δελ πξέπεη λα πεηαρηεί
ζηα γεληθά απνξξίκκαηα.

2. Σοποθέηηζη, ελάσιζηερ αποζηάζειρ
Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα ή θάζεηα ζηνλ
ηνίρν. Πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ηπρόλ
εύθιεθηα αληηθείκελα λα απέρνπλ ηελ απαηηνύκελε απόζηαζε
αζθαιείαο από ηελ ζπζθεπή ζέξκαλζεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο
ζπζθεπήο ζε μύιηλνπο ηνίρνπο επηηξέπεηε. Ζ ηνπνζέηεζε
θνληά ζε πξίδα δελ πξνηείλεηαη. Οη ειάρηζηεο απνζηάζεηο Α,
Β θαη Γ πξέπεη λα ηεξνύληαη ηδηαίηεξα όηαλ ππάξρνπλ ζην
ρώξν εύθιεθηα αληηθείκελα, όπσο θνπξηίλεο, έπηπια θιπ.
Παξαθαιώ ζηγνπξεπηείηε όηη ν αέξαο πξνο ε από ηελ
ζπζθεπή ζέξκαλζεο κπνξεί λα θπθινθνξήζεη αλεκπόδηζηα.
Οη θάησζη απνζηάζεηο είλαη ζε ρηιηνζηά ηνπ κέηξνπ.

Αλάινγα κε ην πιηθό ηνίρσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη
θαηάιιειεο βίδεο θαη βύζκαηα ζηήξημεο(νύπα).ην θάησζη
ζθίηζν πξνζδηνξίδνληαη νη ζέζεηο πνπ πξέπεη λα
ηνπνζεηεζνύλ ηα βύζκαηα ζηήξημεο(νύπα). Μόλν νη βάζεηο
πνπ παξέρνληαη από ην εξγνζηάζην επηηξέπεηε λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ.
Μεηά από ηελ ηνπνζέηεζε, ε ζπζθεπή θξέκεηαη πεξίπνπ 30
ρηι. πην ρακειά από ηα ππνδεηγκέλα ζηελ εηθόλα ιόγσ ηεο
εηδηθήο βάζεο. Να ιακβάλεηαη ππόςε ζηηο κεηξήζεηο
ηνπνζέηεζεο ησλ βπζκάησλ.
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Μεησπηθή όςε.(νη δηαζηάζεηο είλαη ζε ρηιηνζηά)
Αλαθνξά ζηνλ πίλαθα ησλ δηαζηάζεσλ:
Οη δηαηξήζεηο ζηελ πιάθα καξκάξνπ κπνξνύλ λα έρνπλ
αλνρέο θαη λα παξεθθιίλνπλ έηζη ε απνζηάζεηο C κέρξη H
ειαθξώο!
Οη απνζηάζεηο D θαη F πξέπεη λα κεηξεζνύλ από ηελ
ζπζθεπή
Typ
MH 4
MH 7
MH 9
MH 12
MH 15
MH 17

A
400
400
500
600
600
600

B
600
1000
1000
1000
1250
1350

C
110
110
110
110
110
110

D
380
780
780
780
1030
1130

E
105
105
105
105
105
105

F
190
190
290
390
390
390

G
105
105
105
105
105
105

H
170
170
240
270
270
270

Σνπνζέηεζε:
ε πεξίπησζε θάζεηεο ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα γπξηζηνύλ ε
βάζεηο ζε γσλία 90° ώζηε νη απιαθώζεηο εηζαγσγήο ζηηο
εηδηθέο βάζεηο λα δείρλνπλ πξνο ηα θάησ.
ΠΡΟΟΥΖ ζην ζθίμηκν ηνλ βηδώλ - Κίλδπλνο ζπαζίκαηνο!

100
100

100

500

100

- Σξππάηε ηεο δπν ηξύπεο γηα ηηο επάλσ δύν βάζεηο.
- θίμηε ηεο βίδεο ειαθξώο.
- Κξεκάζηε ηε ζπζθεπή ζηηο βίδεο θαη ζθίμηε ηηο εληειώο. ε
πεξίπησζε ιάζνο ηνπνζέηεζεο ησλ βάζεσλ κελ πηέζεηε ην
ζώκα λα ηαηξηάμεη ζηηο βάζεηο. Ξαλαηνπνζεηήζηε ζσζηά ηηο
βάζεηο ώζηε ην ζώκα λα θξεκηέηαη αβίαζηα ζε απηέο.

3. Ηλεκηπική ζύνδεζη

8. Εξςπηπέηηζη πελαηών

Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ζηαζεξή ζύλδεζε ζε κηα ειεθηξηθή
παξνρή. Ο εμνπιηζκόο είλαη δηπιά-κνλσκέλνο, δει. δελ ρξεηάδεηαη
γείσζε. Ζ αιιαγή ηνπ ειεθηξηθνύ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο δελ
επηηξέπεηαη. Ζ ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη κε εμσηεξηθό
ζεξκνζηάηε (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη). Γείηε ην δηάγξακκα πην θάησ.
Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κε ζεξκνζηάηε!
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9. Καθαπιζμόρ ηηρ ζςζκεςήρ
Πξηλ θαζαξηζηεί, ε ζπζθεπή πξέπεη λα είλαη ζβεζηή θαη λα έρεη
θξπώζεη. Γηαθόςηε ηελ ειεθηξηθή παξνρή ηνπ ζώκαηνο απν ηνλ
πίλαθα. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε καιαθό πγξό παλί.
Υξεζηκνπνηήζηε απιό λεξό γηα ηνλ θαζαξηζκό. Πξνηνύ
επαλαιεηηνπξγήζεηε ηελ ζπζθεπή θξνληίζηε απηή λα είλαη απνιύησο
ζηεγλή. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά, δεδνκέλνπ όηη απηά κπνξνύλ λα
βιάςνπλ ηελ καξκάξηλε επηθάλεηα θαη λα αιινηώζνπλ ην
ρξσκαηηζκό.

ζεξκνζηάηεο

10. Σεσνικά ζηοισεία
L1
Ν
Παξνρή ξεύκαηνο

Σάζε:
1/N~ 230V, 50Hz
Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθά (δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη)
Καηεγνξία πξνζηαζίαο II
Βαζκόο ζηεγαλόηεηαο IP 25 (εθηνμεπόκελν λεξό)
Σύπνο

4. Ξεκίνημα ηηρ ζςζκεςήρ
Πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ε ζπζθεπή ζε ζπλερή ιεηηνπξγία,
αθνινπζεζηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ην πξώην μεθίλεκα:



Βάιηε ηελ ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία γηα 15 ιεπηά.
Αθήζηε ηελ ζπζθεπή λα θξπώζεη γηα 60 ιεπηά

Δπαλαιακβάλεηε απηή ηελ δηαδηθαζία 3 θνξέο .

Ηζρύο
Γηαζηάζεηο
Βάξνο
Watt
mm (Φ x Τ x Β)
kg
MΖ 4
350
600 x 400 x 70*
21
MΖ 7
650
1000 x 400 x 70*
35
MΖ 9
850
1000 x 500 x 70*
44
MΖ 12
1150
1000 x 600 x 70*
52
MΖ 15
1450
1250 x 600 x 70*
62
ΜΖ 17
1650
1350 x 600 x 70*
70
* Πάρνο ζπζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνλ βάζεσλ

5. Λειηοςπγία

11. Εγγύηζη

Ζ ζπζθεπή ξπζκίδεηε κε εμσηεξηθό ζεξκνζηάηε. Μηα πςειόηεξε
ξύζκηζε ζηνλ ζεξκνζηάηε ζεκαίλεη κεγαιύηεξε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο θαη αληίζηνηρε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα ζέξκαλζεο απνδίδεη κε ηξόπν ηέηνην
ώζηε ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο λα ληώζεη ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 18
βαζκώλ θειζίνπ άλεζε αληίζηνηρε κε 2-3 βαζκνύο θειζίνπ αλώηεξε.
Παξαθαιώ εμεηάδεηε γηα απηό ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζεξκνζηάηε ζαο.

Γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνύ ηνπ πξντόληνο παξέρνπκε 10 ρξόληα
εγγύεζε.
Ζ ζέξκαλζε καξκάξνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θπζηθή πέηξα .
Δπνκέλσο δελ είλαη πνηέ απνιύησο νκνηόκνξθν ζε ζρέδην, ρξώκα
θαη επεμεξγαζία. Καηά ζπλέπεηα νη απνθιίζεηο από δηαθεκηζηηθά
θπιιάδηα θαη δείγκαηα δελ δίλνπλ θαλέλα ιόγν γηα δηακαξηεξία ή
επηζηξνθή.
Δίλαη απνιύησο θπζηθό όηη κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ καξκάξνπ κηθξέο ξσγκέο. Απηέο δελ εμαζζελίδνπλ νύηε ην πνζό
ηεο απνδηδόκελεο ζεξκόηεηαο νύηε ηελ αζθάιεηα ηεο ζπζθεπήο ζαο
Ζ εγγύεζε δηαθόπηεηαη ζε πεξίπησζε επέκβαζεο αλαξκόδηνπ.

6. Πποζηαζία ςπεπθέπμανζηρ
Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο ε ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε κε δπν ζεξκηθέο
αζθάιεηεο. ηελ πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηεο ζπζθεπήο (π.ρ. αλ
ζθεπαζηεί ε ζπζθεπή), ε ζπζθεπή ζβήλεη απηόκαηα. Πξίλ
μαλαμεθηλήζηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζεξκάζηξαο εμαιείςηε ηηο αηηίεο
ηεο ππεξζέξκαλζεο. Όηαλ ε ζπζθεπή έρεη θξπώζεη αξθεηά, ε
ζεξκηθή αζθάιεηα αλνίγεη μαλά θαη ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί θαλνληθά .
ηελ πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο αληαπόθξηζεο ηνπ ζεξκηθνύ
αζθαιείαο, παξαθαιώ απεπζπλζείηε ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο εηαηξίαο
ή ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ ηεο εηαηξίαο elith.

7. Δςζλειηοςπγίερ
Δάλ ε ζπζθεπή δελ δεζηαίλεηαη, εμεηάζηε παξαθαιώ, εάλ νη
ζεξκνζηάηεο είλαη ξπζκηζκέλνη ζε ζεξκνθξαζία αλώηεξε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Διέγμηε εάλ νη αζθάιεηεο ηνπ πίλαθα ιεηηνπξγνύλ.
ε πεξίπησζε βιάβεο παξαθαιώ απεπζπλζείηε ζηνλ αληηπξόζσπν
ηεο εηαηξίαο ή ζηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ ηεο εηαηξίαο elith.
Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζα ρξεηαζηεί ν ζεηξηαθόο αξηζκόο πνπ
βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο.

ΑΚΡΗΣΑ ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔ
4ν ρικ. Γξάκαο – Πξνζνηζάλεο
66100 Γξακα

Πηζηνπνηεκέλε αζθάιεηα θαη πνηόηεηα:

ημαζία ηος ζςμβόλος “κοςπιδοηενεκέδων”
Πξνζηαηεύζηε ην πεξηβάιινλ καο: κελ πεηάηε ηνλ
ειεθηξηθό εμνπιηζκό ζηα εζσηεξηθά απόβιεηα.
Παξαθαιώ επηζηξέςηε νπνηνδήπνηε ειεθηξηθό
εμνπιηζκό πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηε πιένλ ζηα
ζεκεία πνπ παξέρνληαη γηα ηε δηαζεζή ηνπο.
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