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ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.	 Αυτό	το	εγχειρίδιο	αποτελεί	αναπόσπαστο	και	ουσιαστικό	
μέρος	του	προϊόντος.	Πρέπει	να	φυλάσσεται	με	προσοχή	
και	 	 να	 συνοδεύει	 πάντα	 τη	 συσκευή,	 ακόμη	 και	 στην	
περίπτωση	μεταβίβασης	σε	άλλο	ιδιοκτήτη	ή	χρήστη	ή/και	
την	μετακίνηση	σε	άλλο	εργοστάσιο.

2.		 Διαβάστε	προσεκτικά	τις	οδηγίες	και	τις	προειδοποιήσεις	
που	περιέχονται	στο	παρόν	εγχειρίδιο,	καθώς	παρέχουν	
σημαντικές	πληροφορίες	 για	 την	ασφαλή	 εγκατάσταση,	
χρήση	και	συντήρηση.

3.  Η εγκατάσταση και η πρώτη θέση σε λειτουργία της μονάδας 
πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα 
με τους εθνικούς κανονισμούς Μία εγκατάσταση σε ισχύ και 
τυχόν απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της 
δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρόσβαση 
στους τερματικούς σταθμούς, όλα τα κυκλώματα τροφοδοσίας 
πρέπει να διακοπούν.

4.		 Απαγορεύεται  η χρήση αυτού του εξοπλισμού για σκοπούς 
άλλους από αυτούς που καθορίζονται. Ο κατασκευαστής δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από ακατάλληλη, 
λανθασμένη ή παράλογη ή αδυναμία να ακολουθηθούν οι 
οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο.

5.  Λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές 
και τραυματισμούς σε ανθρώπους και ζώα για τα οποία ο 
κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος.

6.  Τα στοιχεία της συσκευασίας (συνδετήρες, πλαστικές 
σακούλες, φελιζόλ κλπ) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα 
παιδιά γιατί αποτελούν μια πηγή κινδύνου.

7.  Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από  παιδιά η λικίας όχι 
λιγότερο από 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ικανότητες 
φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ή έλλειψη εμπειρίας ή 
απαραίτητων γνώσεων, αρκεί να βρίσκονται  υπό επιτήρηση ή 
αφού έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση του μηχανήματος με 
ασφάλεια και για την κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται 
με αυτό. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Καθαρισμός και συντήρηση που προορίζεται να εκτελεστεί 
από το χρήστη, δεν θα πρέπει να εκτελούνται ποτέ από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη.

8.	 Απαγορεύεται  να αγγίζετε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι ή 
με βρεγμένα μέρη του σώματος.

9. Οποιεσδήποτε επισκευές, συντήρηση, συνδέσεις νερού 
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και ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
εξειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. 
Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια και ακυρώνει κάθε ευθύνη του κατασκευαστή.

10. Η θερμοκρασία του ζεστού νερού ρυθμίζεται από μια 
λειτουργία θερμοστάτη η οποία χρησιμεύει επίσης ως μια 
επαναρρυθμιζόμενη συσκευή ασφαλείας ικανή να αποτρέπει 
την επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας.

11. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί όπως 
υποδεικνύεται στην σχετική παράγραφο.

12. Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με καλώδιο ρεύματος, 
σε περίπτωση αντικατάστασης του ίδιου επικοινωνήστε με 
ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή με εξειδικευμένο 
προσωπικό.

13. Η συσκευή κατά των υπερπιέσεων, αν παρέχεται με τη συσκευή 
σας, δεν πρέπει να αλλοιωθεί και θα πρέπει να εκτελείται 
περιοδικά για να ελέγχεται περιοδικά για την να δείτε αν είναι 
κλειδωμένο και να αφαιρέσετε οποιαδήποτε άλατα. Για τις 
χώρες που έχουν υιοθετήσει το πρότυπο EN 1487 απαιτείται 
να σφίξετε το είσοδο σωλήνα νερού της συσκευής, ένα γκρουπ 
ασφαλείας που συμμορφώνεται με το πρότυπο αυτό και πρέπει 
να βρίσκεται σε μέγιστη πίεση 0,7 MPa και η οποία πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μία βαλβίδα διακοπής, μια βαλβίδα 
ελέγχου, μια βαλβίδα ασφαλείας, μια συσκευή διακοπής του 
υδραυλικού φορτίου.

14. Μια συσκευή στάγδην κατά της υπερπίεσης, από το γκρουπ 
ασφαλείας EN 1487, βρίσκεται στην φάση της κανονικής 
θέρμανσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνδεθεί 
η διαρροή, ωστόσο πάντα αριστερά ανοικτό προς την 
ατμόσφαιρα, με ένα σωλήνα αποστράγγισης που θα πρέπει να 
εγκατασταθεί σε συνεχή κλίση προς τα κάτω και σε να είναι 
πάντα ελεύθερος από πάγο.

15. Είναι αναγκαία η αποστράγγιση της μονάδας, αν δεν 
χρησιμοποιείται και/ή βρίσκεται σε ένα παγωμένο δωμάτιο.

16. Το ζεστό νερό παρέχεται σε μία θερμοκρασία άνω των 50 ° C 
στις στρόφιγγες χρήσης μπορεί να προκαλέσει αμέσως σοβαρά 
εγκαύματα. Παιδιά, άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι 
είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αυτό. Συνιστούμε 
επομένως τη χρήση μιας θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης 
που θα πρέπει να βιδωθεί στον σωλήνα εξόδου του νερού της 
μονάδας που χαρακτηρίζεται από το κόκκινο κολάρο.

17. Κανένα εύφλεκτο υλικό δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε επαφή 
ή/και κοντά στην συσκευή.
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Επεξήγηση	συμβόλων:

Σύμβολο Έννοια

Η μη συμμόρφωση με αυτή την προειδοποίηση, συνεπάγεται τον κίνδυνο τραυματισμού, σε 
ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και θανατηφόρο, για τους ανθρώπους

Η μη συμμόρφωση με αυτή την προειδοποίηση, συνεπάγεται τον κίνδυνο ζημιών, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ακόμα και σοβαρές, σε υλικά αγαθά, φυτά ή ζώα

Υποχρέωση τήρησης των γενικών κανονισμών ασφαλείας και προδιαγραφών του προϊόντος.

Μην εκτελείτε εργασίες που περιλαμβάνουν 
το άνοιγμα της συσκευής και την 
απομάκρυνση της από την εγκατάσταση 
της

Ηλεκτροπληξία από τα ηλεκτροφόρα τμήματα
Προσωπικοί τραυματισμοί, εγκαύματα εξαιτίας 
υπέρθερμων εξαρτημάτων ή από πληγές εξαιτίας 
της παρουσίας αιχμηρών ακμών και προεξοχών

Ηλεκτροπληξία από ζημιά στο καλώδιο ή βύσμα ή 
την υποδοχή

Ηλεκτροπληξία από τα ηλεκτροφόρα τμήματα 
υπό τάση

Σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την 
πτώση αντικειμένων λόγω δονήσεων

Ζημιά στη συσκευή ή τα υποκείμενα 
αντικείμενα με την πτώση του αντικειμένου, 
ως αποτέλεσμα των δονήσεων

Ζημιά στη συσκευή ή τα υποκείμενα 
αντικείμενα με την πτώση του αντικειμένου,
ως αποτέλεσμα απόσπασης στήριξης

Ηλεκτροπληξία από τα ηλεκτροφόρα τμήματα

Πτώση της συσκευής από κατάρρευση του τοιχίου 
ή υψηλής στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία

Φωτιά από υπερθέρμανση που οφείλεται στη 
διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος σε καλώδια 
μικρού μεγέθους

Βλάβη ή διακοπή λειτουργίας της μονάδας για 
τη λειτουργία εκτός ελέγχου

Προσωπικοί τραυματισμοί από εγκαύματα

Σωματικές βλάβες που προκαλούνται από την 
επαφή του δέρματος ή των ματιών με όξινες ουσίες, 
εισπνοής ή κατάποσης επιβλαβών χημικών ουσιών

Βλάβη στη συσκευή ή στα γύρω αντικείμενα, 
λόγω της διάβρωσης που προκαλείται από 
όξινες ουσίες

Ζημιές σε πλαστικά ή βαμμένα εξαρτήματα

Σωματικές βλάβες από πτώση από τη συσκευή

Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας

Μην αφήνετε αντικείμενα επάνω στην 
συσκευή

Μην ανεβαίνετε πάνω στην συσκευή

Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη 
συσκευή χωρίς πρώτα να απενεργοποιήσετε 
τη μηχανή, τράβηξε το βύσμα ή γυρίστε τον 
ειδικό διακόπτη

Εγκαταστήστε τη μονάδα σε ένα στερεό 
τοίχο που δεν υπόκεινται σε δονήσεις

Εκτελέστε ηλεκτρικές συνδέσεις με αγωγούς 
με επαρκή διατομή

Επαναφέρατε όλες τις λειτουργίες ασφαλείας 
και ελέγχου που επηρεάζονται από τις 
παρεμβάσεις στη συσκευή, εξασφαλίζοντας τη 
λειτουργικότητα  πριν την  επαναλειτουργία

Αδειάστε τα στοιχεία που μπορεί να 
περιέχουν ζεστό νερό, ενεργοποιώντας τις 
όποιες εκκενώσεις, πριν από το χειρισμό

Πραγματοποιήστε την αφαλάτωση των 
εξαρτημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της "κάρτας ασφαλείας" του προϊόντος που 
χρησιμοποιείται, τον αερισμό του δωματίου, 
φορώντας προστατευτικά ρούχα, αποφύγετε 
την ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων, και την 
προστασία της συσκευής και των γύρω αντικειμένων

Μην χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλυτικά 
ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε 
τη συσκευή

Μην ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη συσκευή 
εισάγοντας ή τραβώντας το φις του καλωδίου ρεύματος

ΓΕΝΙΚΟΙ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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Προειδοποίηση Κίνδυνος Συμβ.
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Συστάσεις	 για	 την	 πρόληψη	 της	 διάδοσης	 των	 Legionella	
(σύμφωνα	με	το	ευρωπαϊκό	πρότυπο	CEN	/	TR	16355)
Ενημερωτικό	σημείωμα
Η Legionella είναι ένα βακτήριο μικρό, ραβδόμορφο και είναι ένα φυσικό συστατικό του γλυκού νερού.
Νόσος των λεγεωνάριων είναι μια σοβαρή λοίμωξη των πνευμόνων που προκαλείται από την εισπνοή των βακτηρίων 
Legionella pneumophilia ή άλλων ειδών Legionella. Το βακτήριο βρίσκεται συνήθως σε συστήματα οικιακού νερού, σε 
ξενοδοχεία και στο νερό που χρησιμοποιείται σε κλιματιστικά ή τα συστήματα ψύξης του αέρα. Για το λόγο αυτό, η κύρια 
παρέμβαση κατά της νόσου συνίσταται στην πρόληψη που επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της παρουσίας του οργανισμού 
σε συστήματα νερού.
Το ευρωπαϊκό πρότυπο CEN / TR 16355 παρέχει συστάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την πρόληψη της διάδοσης 
της Legionella στα συστήματα πόσιμου νερού, διατηρώντας παράλληλα σε ισχύ την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία.

Γενικές	συστάσεις
"Συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη της Legionella." Οι ακόλουθες συνθήκες ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των 
Legionella:
• θερμοκρασία νερού μεταξύ 25 ° C και 50 ° C. Για μείωση του πολλαπλασιασμού της Legionella, η θερμοκρασία 

του νερού θα πρέπει να διατηρείται εντός των ορίων όπως για την πρόληψη της ανάπτυξης ή για τον 
προσδιορισμό ενός ελάχιστου ανάπτυξης, όπου είναι δυνατόν. Διαφορετικά, είναι απαραίτητη η αποστείρωση 
του συστήματος πόσιμου νερού μέσω μιας θερμικής επεξεργασίας.

• Λιμνάζοντα νερά. Για την αποφυγή της στασιμότητας του νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε κάθε μέρος 
της εγκατάστασης πόσιμου νερού το νερό θα πρέπει να τρέχει άφθονα  τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

• Θρεπτικά συστατικά, βιοφίλμ και ιζήματα που υπάρχουν στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων θερμοσίφωνες, 
κ.λπ. Το ίζημα μπορεί να ενθαρρύνει  τον πολλαπλασιασμό του βακτηρίου Legionella και πρέπει να εξαλείφεται 
τακτικά από τα συστήματα αποθήκευσης, θερμοσίφωνες, δοχεία διαστολής με στάσιμο νερό (για παράδειγμα, 
μια φορά το χρόνο).

Όσον αφορά αυτόν τον τύπο θερμοσίφωνα συσσώρευσης, αν
1) η συσκευή απενεργοποιείται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα [μήνες], ή
2) η θερμοκρασία του νερού διατηρείται σταθερή μεταξύ 25 ° C και 50 ° C,
τα βακτήρια Legionella θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στη δεξαμενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να μειωθεί ο 
πολλαπλασιασμός των Legionella, είναι αναγκαίο να καταφύγουμε στο λεγόμενο ''θερμικό κύκλο απολύμανση''.
Αυτός ο κύκλος είναι κατάλληλος για να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα για την παραγωγή ζεστού νερού και 
ανταποκρίνεται στις συστάσεις για την πρόληψη της Legionella που καθορίζονται στον πίνακα 2 του CEN / TR 16355.

Πίνακας	2	-	Τύποι	των	συστημάτων	ζεστού	νερού

Κρύο	νερό	και	καυτό	νερό	ξεχωριστά

Απουσία	
αποθήκευσης

Απουσία	
κυκλοφορίας	
του	ζεστού	
νερού

Αναφ.	στο	
Παράρτημα	C C.1

-

-

- - - -- -Αφαίρεση	cΑφαίρεση	cΑφαίρεση	c Αφαίρεση	c

- - - -

≥	50°C	e

≥	3	l	b

≥	50°C	e

≥	3	l	b ≥	3	l	b ≥	3	l	b ≥	3	l	b

≥	50°C	e

Απολύμανση	
termica	d

C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10

Θερμοκρασία

Στασιμότητα

Ίζημα

Με	
κυκλοφορία	
του	ζεστού	
νερού

Απουσία	
κυκλοφορίας	του	
αναμεμειγμένου	

νερού

Απουσία	
κυκλοφορίας	του	
αναμεμειγμένου	

νερού

Απουσία	
κυκλοφορίας	του	
αναμεμειγμένου	

νερού

Απουσία	
κυκλοφορίας	του	
αναμεμειγμένου	

νερού

σε
θερμοσίφωνες
συσσώρευσης	a

σε
θερμοσίφωνες
συσσώρευσης	a

Απολύμανση	
termica	d

Απολύμανση	
termica	d

Απολύμανση	
termica	d

Απολύμανση	
termica	d

Με	κυκλοφορία	
του	

αναμεμειγμένου	
νερού

Με	κυκλοφορία	
του	

αναμεμειγμένου	
νερού

Με	κυκλοφορία	
του	

αναμεμειγμένου	
νερού

Με	κυκλοφορία	
του	

αναμεμειγμένου	
νερού

Αποθήκευση Απουσία	αποθήκευσης	
ανάντη	των	βαλβίδων	

αναμίξεως

Αποθήκευσης	
ανάντη	των	

βαλβίδων	αναμίξεως

Απουσία	αποθήκευσης	
ανάντη	των	βαλβίδων	

αναμίξεως

Κρύο	νερό	και	καυτό	νερό	αναμεμειγμένα

a	 Θερμοκρασία	σε>	55	°	C	καθ	'όλη	την	ημέρα	ή	τουλάχιστον	1	ώρα	ανά	ημέρα>	60	°	C.
b	 Όγκος	 του	 νερού	 που	 περιέχεται	 στη	 σωλήνωση	 μεταξύ	 του	 συστήματος	 κυκλοφορίας	 και	 της	 στρόφιγγας	 με	 μια	

απόσταση	μεγαλύτερη	σε	σχέση	με	το	σύστημα.
c	 Αφαιρέστε	το	ίζημα	από	το	θερμοσίφωνα	συσσώρευσης,	σύμφωνα	με	τις	τοπικές	συνθήκες,	αλλά	τουλάχιστον	μία	φορά	το	χρόνο.	
d	 Θερμική	απολύμανση	για	20	λεπτά	σε	μία	θερμοκρασία	από	60	°	C,	για	10	λεπτά	στους	65	°	C	ή	για	5	λεπτά	στους	70	°	C	

σε	όλα	τα	σημεία	δειγματοληψίας	Τουλάχιστον	μία	φορά	το	χρόνο	
e	 και	η	θερμοκρασία	του	νερού	που	κυκλοφορεί	στο	δακτύλιο	δεν	πρέπει	να	είναι	μικρότερη	από	50	°	C.
-	 Δεν	απαιτείται

Αυτό το θερμαντικό αποθήκευσης νερού πωλείται με την λειτουργία του κύκλου της θερμικής απολύμανσης μη 
ενεργοποιημένη ως ρύθμιση προεπιλογής. Συνεπώς, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, πραγματοποιείται μια από τις 
προαναφερθείσες "Συνθήκες ευνοϊκές για την εξάπλωση της Legionella", σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε αυτή 
τη λειτουργία γυρίζοντας το διακόπτη στη μέγιστη θερμοκρασία του νερού (> 60 ° C).
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Ωστόσο, ο κύκλος θερμικής απολύμανσης δεν είναι σε θέση να καταστρέψει οποιοδήποτε βακτήριο Legionella 
υπάρχει στη δεξαμενή αποθήκευσης. Για το λόγο αυτό, αν η επιλεγμένη θερμοκρασία του νερού μειώνεται κάτω 
από 55 ° C, τα βακτήρια Legionella μπορεί να επανεμφανιστούν.

Προσοχή:	 η θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή μπορεί να προκαλέσει άμεσα σοβαρά εγκαύματα. Τα 
παιδιά, άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι υπόκεινται σε  υψηλό κίνδυνο εγκαυμάτων. Ελέγξτε τη 
θερμοκρασία του νερού πριν κάνετε μπάνιο ή ντους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΟΥ	ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
(Βλέπε Σχήμα 7)

F) Οφθαλμός παρακολούθησης
A) Κάλυμμα
M) Λαβή ρύθμισης
B) Σωλήνας εισόδου νερού
C) Σωλήνας εξόδου νερού

ΤΕΧΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Για τις τεχνικές προδιαγραφές ανατρέξτε στα δεδομένα της πινακίδας (ετικέτα τοποθετείται σε εγγύτητα των 
σωλήνων νερού και της εξόδου νερού).

Πληροφορίες	για	το	προϊόν

Ανατρέξτε	στην	πινακίδα	δεδομένων

XXS S

15	dB

10

6,6

10

Άνω	συλλέκτης

2,442

35,5%

Υπό	συλλέκτης

2,691

32,9%

Υπό	συλλέκτης

2,675

33,0%

Άνω	συλλέκτης

2,462

35,3%

Άνω	συλλέκτης

2,640

33,4%

15

7,4

15

30

12,8

30

Γκάμα	προϊόντων

Βάρος	(kg)

Εγκατάσταση

Μοντέλο

Qelec	(kWh)

Προφίλ	φορτίου

L	wa

η	wh
Χωρητικότητα	(L)

Τα ενεργειακά δεδομένα στον πίνακα και τις πρόσθετες πληροφορίες που δίνονται στον Πίνακα Προϊόντος 
(Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος φυλλαδίου) ορίζονται σύμφωνα με τις Οδηγίες 
της ΕΕ 812/2013 και 814/2013.
Τα προϊόντα χωρίς την ετικέτα και τη σχετική κάρτα για σετ θερμαντήρων και ηλιακών συσκευών, που προβλέπεται 
στον κανονισμό 812/2013, δεν προορίζονται για χρήση σε τέτοιες ομάδες.
Τα προϊόντα που καλύπτονται από το διακόπτη του θερμοστάτη τοποθετείται στη θέση του καθορισμού <έτοιμη> 
που αναφέρεται στην Κάρτα Προϊόντος (Συνημμένο Α) σύμφωνα με την οποία η σχετική τάξη ενεργειακής δηλώθηκε 
από τον κατασκευαστή.
Αυτός	ο	εξοπλισμός	συμμορφώνεται	με	τα	διεθνή	πρότυπα	ηλεκτρικής	ασφαλείας	IEC	60335-1,	IEC	60335-
2-21.	Η	τοποθέτηση	της	σήμανσης	CE	στη	μονάδα	πιστοποιεί	τη	συμμόρφωση	σε	μια	από	τις	ακόλουθες	
οδηγίες	ΕΟΚ,	εκ	των	οποίων	οι	βασικές	απαιτήσεις:
-	LVD	Οδηγία	χαμηλής	τάσης:	EN	60335-1,	EN	60335-2-21,	EN	60529,	EN	62233,	EN	50106.
-	EMC	Ηλεκτρομαγνητική	συμβατότητα:	EN	55014-1,	EN	55014-2,	EN	61000-3-2,	EN	61000-3-3.
-	RoHS2	Κίνδυνος	Επικίνδυνων	Ουσιών:	EN	50581.
-	ErP	Eνεργειακά	Προϊόντα:	EN	50440.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΗΣ	(για	τον	εγκαταστάτη)

ΠΡΟΣΟΧΗ!	Ακολουθήστε	προσεκτικά	τις	γενικές	οδηγίες	και	κανόνες	ασφαλείας	που	
αναφέρονται	στην	αρχή	του	κειμένου,	μένοντας	υποχρεωτικά	σε	όσα	υποδεικνύονται.

Η	 εγκατάσταση	 και	 θέση	 σε	 λειτουργία	 του	 θερμοσίφωνα	 θα	 πρέπει	 να	 εκτελείται	 από	 εξειδικευμένο	
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προσωπικό,	σύμφωνα	με	τους	ισχύοντες	κανονισμούς		και	τυχόν	απαιτήσεις	της	τοπικής	αυτοδιοίκησης	
και	φορέων	της	δημόσιας	υγείας.
Συνιστάται να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό όσο πι ο κοντά σε σημεία χρήσης για τον περιορισμό των απωλειών 
θερμότητας κατά μήκος των σωλήνων.
Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να προβλέπουν περιορισμούς για την εγκατάσταση στο μπάνιο, έτσι ώστε να 
τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που απαιτούνται από το νόμο. Το εύρος των θερμοσιφώνων περιλαμβάνει 
μοντέλα κατάλληλα για τοποθέτηση πάνω ή κάτω από το σημείο χρήσης (νεροχύτη, νιπτήρα ή ντους). Τα μοντέλα 
που προορίζονται για εγκατάσταση κάτω από το σημείο χρήσης, ονομάζονται ''υπό συλλέκτες''.
Για να καταστήσετε πιο βατές τις διάφορες συντηρήσεις, προβλέψατε έναν ελεύθερο χώρος στο εσωτερικό της 
καλόττας είναι τουλάχιστον 50 cm για την πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Στερεώστε στον τοίχο με βίδες και 
μπουλόνια κατάλληλου μεγέθους για τον τύπο του τοίχου, τον βραχίονα υποστήριξης που δίνεται στον εξοπλισμό. 
Κρεμάστε το θερμοσίφωνα στο βραχίονα και τραβήξτε προς τα κάτω για να εξασφαλιστεί η σωστή τοποθέτηση.

ΣΥΝΔΕΣΗ	ΝΕΡΟΥ
Συνδέστε την είσοδο και την έξοδο του θερμοσίφωνα με σωλήνες ή εξαρτήματα ανθεκτικά, καθώς και την πίεση 
λειτουργίας, η θερμοκρασία του ζεστού νερού που κανονικά  μπορεί να φτάσει ακόμη και να υπερβεί τους 80 ° C. 
Ως εκ τούτου, συνιστάται η αποφυγή υλικών που δεν αντέχουν τέτοιες θερμοκρασίες.
Βιδώστε το σωλήνα παροχής νερού της μονάδας, η οποία χαρακτηρίζεται από το μπλε κολάρο, ένα συνδετικό 
τύπου "Τ". Σε αυτό το συνδετικό βιδώστε, από ένα μέρος μια στρόφιγγα για την εκκένωση του θερμοσίφωνα (Β εικ. 
1) που δέχεται χειρισμό μόνο από την χρήση ενός εργαλείου, από την άλλη πλευρά, η συσκευή κατά της υπερπίεσης 
(Α, εικ. 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ!	Για	τις	χώρες	που	έχουν	υιοθετήσει	το	ευρωπαϊκό	πρότυπο	EN	1487	η	συσκευή	ενάντια	των	
πιέσεων	που	περιλαμβάνεται	στο	προϊόν	δεν	συμμορφώνεται	με	αυτόν	τον	κανόνα.	Η	διάταξη	σύμφωνα	
πρέπει	να	έχει	μέγιστη	πίεση	0,7	MPa	(7	bar)	και	περιλαμβάνει	τουλάχιστον:	μια	βαλβίδα	διακοπής,	μια	
βαλβίδα	 ελέγχου,	 μία	 συσκευή	 ελέγχου	 της	 βαλβίδας	 ελέγχου,	 μία	 βαλβίδα	 ασφαλείας,	 μια	 συσκευή	
διακοπής	υδραυλικού	φορτίου.

Ορισμένες χώρες μπορεί να απαιτούν τη χρήση υδραυλικών εναλλακτικών συσκευών ασφαλείας, σύμφωνα με 
τις τοπικές απαιτήσεις, ο προσοντούχος εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του προϊόντος 
και την αξιολόγηση της καταλληλότητα μιας διάταξης ασφαλείας προς χρήση. Απαγορεύεται να παρεμβάλεται 
οποιαδήποτε συσκευή (βάνες, βρύσες, κλπ) μεταξύ της συσκευής ασφαλείας και του ίδιου του θερμοσίφωνα.
Η έξοδος εκκενώσεως της συσκευής θα πρέπει να συνδέεται με ένα σωλήνα αποστράγγισης με διάμετρο 
τουλάχιστον ίση με εκείνη της συσκευής, μέσω μιας χοάνης που επιτρέπει μια απόσταση τουλάχιστον 20 mm από 
τον αέρα με δυνατότητα οπτικού ελέγχου για την αποφυγή, σε περίπτωση επέμβασης της ίδιας της συσκευής, 
της πρόκλησης τραυματισμών σε ανθρώπους, ζώα και υλικών ζημιών, για τα οποία ο κατασκευαστής δεν είναι 
υπεύθυνος. Σύνδεση μέσω εύκαμπτου, σε κρύο δίκτυο σωλήνα νερού, η είσοδος της συσκευής κατά την πίεση, εάν 
είναι αναγκαίο χρησιμοποιώντας μια στρόφιγγα (D εικ. 1). Επιπλέον, προβλέψατε, σε περίπτωση ανοίγματος της 
βαλβίδας αποστράγγισης ένα σωλήνα αποστράγγισης νερού εφαρμοζόμενο στην έξοδο (C εικ. 1).
Κατά την εγκατάσταση της συσκευής έναντι στις υπερπιέσεις μην την εξαναγκάζεται στο τέλος διαδρομής και μην 
την μετατρέπεται. Μια ενστάλαξη της συσκευής ενάντια στις πιέσεις είναι φυσιολογική στη φάση θέρμανσης. Για 
το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνδεθεί η αποστράγγιση, πάντα ανοικτή προς την ατμόσφαιρα, με ένα σωλήνα 
αποστράγγισης εγκαταστημένο σε συνεχή κλίση προς τα κάτω και σε μια θέση ελεύθερη από πάγο. Αν υπήρχε μια 
καθαρή πίεση κοντά στις τιμές βαθμονόμησης της βαλβίδας, είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί ένας μειωτήρας πίεσης 
όσο πιο μακριά γίνεται από τη μονάδα. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε τις μονάδες ανάμειξης 
(βρύσες ή ντους), προβλέψατε τις σωληνώσεις αποχέτευσης από τυχόν ακαθαρσίες που μπορούν να την βλάψουν 
Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με σκληρότητα του νερού κάτω από 12 ° F, αντίστροφα με σκληρότητα του 
νερού ιδιαίτερα υψηλή (μεγαλύτερη από 25 ° F), προτείνουμε τη χρήση ενός αποσκληρυντικό νερού, κατάλληλα 
βαθμονομημένου και παρακολουθούμενου, σε αυτή την περίπτωση η υπολειμματική σκληρότητα δεν πρέπει να 
πέσει κάτω από τους 15 ° F.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να γεμίσει η δεξαμενή της συσκευής με νερό και να πραγματοποιήσετε 
μια πλήρη εκκένωση της μονάδας, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες.

Σύνδεση	με	την	"ελεύθερη	εκκένωση"
Για αυτό τον τύπο εγκατάσταση είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσετε ειδικά γκρουπ στροφίγγων και να 
πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του Σχ. 2. Με τη λύση αυτή ο θερμαντήρας νερού 
μπορεί να λειτουργεί σε οποιαδήποτε πίεση του δικτύου και στο σωλήνα εξόδου, ο οποίος έχει τη λειτουργία 
εξαερισμού και δεν πρέπει να συνδέεται με οποιοδήποτε τύπο στρόφιγγας.

Ηλεκτρική	σύνδεση
Πριν	από	οποιαδήποτε	επέμβαση,	αποσυνδέστε	τη	συσκευή	από	το	ηλεκτρικό	δίκτυο	μέσω	ενός	εξωτερικού	
διακόπτη.

Πριν από την εγκατάσταση της μονάδας, συνιστάται προσεκτική ηλεκτρολογική εξέταση του συστήματος την 
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εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανόνες, επειδή ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από την έλλειψη γείωσης ή από ανωμαλίες στην ηλεκτρική τροφοδοσία.
Βεβαιώστε ότι το σύστημα είναι επαρκές για την μέγιστη απορροφούμενη ισχύ που απορροφάται από τον 
θερμοσίφωνα (ανατρέξτε στην πινακίδα με τα στοιχεία) και ότι η ενότητα των ηλεκτρικών καλωδίων είναι ικανή και 
συμβατή με τους τοπικούς κανονισμούς. Απαγορεύονται πολλαπλές πρίζες, μπαλαντέζες ή προσαρμογείς.
Απαγορεύεται η χρήση σωλήνων υδραυλικού συστήματος, θέρμανσης και φυσικού αερίου για τη σύνδεση της 
μονάδας στην γείωση.
Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με καλώδιο τροφοδοσίας, εάν καταστεί αναγκαία η αντικατάσταση, πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο με τα ίδια χαρακτηριστικά (H05VV-F 3x1 mm 2, διαμέτρου 8,5 χιλιοστών). Το καλώδιο 
τροφοδοσίας (τύπου V HO5 VF 3x1 mm 2 διαμέτρου 8,5 χιλιοστών) πρέπει να εισάγεται στην οπή (F εικ. 3) στο πίσω 
μέρος της συσκευής και να ολισθήσει μέχρι να φτάσει τα τερματικά του θερμοστάτη (M εικ. 6). Για τον αποκλεισμό 
της συσκευής από το δίκτυο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας διπολικός διακόπτης που συμμορφώνεται με τους 
κανονισμούς σε ισχύ CEI-EN (άνοιγμα επαφής με τουλάχιστον 3 mm., κατά προτίμηση με ασφάλεια).
Η γείωση της συσκευής είναι υποχρεωτική και το καλώδιο γείωσης (η οποία θα πρέπει να είναι χρώματος κίτρινου-
πράσινου και πιο μακριές από εκείνες των φάσεων) πρέπει να στερεώνεται στο τερματικό το σύμβολο        (Τ εικ. 6).
Πριν από την έναρξη, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τιμή της πινακίδας τύπου του εξοπλισμού. 
Εάν η μονάδα δεν χορηγείται με καλώδιο τροφοδοσίας, οιλειτουργίες εγκατάστασης θα πρέπει να επιλεχθεί από 
τα ακόλουθα:
- σύνδεση στο σταθερό δίκτυο με άκαμπτο σωλήνα (αν η μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με στυπιοθλίπτη),
- με εύκαμπτο καλώδιο (H05VV-F 3x1 mm 2 διαμέτρου 8,5 χιλιοστών), όπου η συσκευή είναι εξοπλισμένη με 
στυπιοθλίπτη

Θέση	λειτουργίας	και	δοκιμή
Πριν από την ενεργοποίηση, γεμίζετε το μηχανισμό με νερό δικτύου.
Αυτή η πλήρωση γίνεται με το άνοιγμα της κεντρικής στρόφιγγας του οικιακού συστήματος και εκείνου του ζεστού 
νερού μέχρι τη διαφυγή όλου του αέρα από το λέβητα. Επιβεβαιώστε οπτικά την ύπαρξη τυχόν διαρροών νερού, 
ακόμη και από τη φλάντζα, εάν είναι απαραίτητο σφίξτε τα μπουλόνια με μέτρο (Α εικ. 4).
Δώστε τάση ενεργώντας στο διακόπτη και για μοντέλα χωρίς διακόπτη δώστε τάση περιστρέφοντας το λεβιέ 
ρύθμισης δεξιόστροφα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	(για	εξουσιοδοτημένο	προσωπικό)

! ΠΡΟΣΟΧΗ!	Ακολουθήστε	προσεκτικά	τις	γενικές	οδηγίες	και	κανόνες	ασφαλείας	που	
αναφέρονται	στην	αρχή	του	κειμένου,	μένοντας	υποχρεωτικά	σε	όσα	υποδεικνύονται.

Όλες	οι	εργασίες	συντήρησης	και	εργασίες	πρέπει	να	εκτελούνται	από	εξειδικευμένο	προσωπικό	(που	έχει	
στην	κατοχή	του	τις	απαιτήσεις	των	σχετικών	προτύπων).
Πριν την αίτηση για την παρέμβαση της Τεχνικής Βοήθειας για μια ύποπτη βλάβη, βεβαιωθείτε ότι η αστοχία δεν 
οφείλεται σε άλλες αιτίες, όπως, για παράδειγμα, η προσωρινή έλλειψη νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εκκένωση	της	συσκευής
Είναι αναγκαία η αποστράγγιση της μονάδας, αν δεν χρησιμοποιείται και/ή βρίσκεται σε ένα παγωμένο δωμάτιο.
Όταν είναι αναγκαίο, αδειάστε τη συσκευή κατά τα ακόλουθα:
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο μόνιμα,
- Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής, εάν είναι εγκατεστημένη (D εικ. 1), αλλιώς την κεντρική στρόφιγγα του οικιακού 
συστήματος,
- ανοίξτε τη στρόφιγγα ζεστού νερού  (νεροχύτη ή μπανιέρας),
- Ανοίξτε τη στρόφιγγα Β (Εικ. 1).

Πιθανή	αντικατάσταση	εξαρτημάτων
Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Αφαίρεση της καλόττας που μπορεί να παρέμβει στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Για να παρέμβει ο θερμοστάτης πρέπει να τον βγάλετε και να τον αποσυνδέσετε.
Για να είστε σε θέση να παρεμβείτε στην αντίσταση και στην άνοδο πρέπει πρώτα να αδειάσει η συσκευή.

Χρησιμοποιείτε	μόνο	γνήσια	ανταλλακτικά

Περιοδική	συντήρηση
Για να πάρετε την καλή απόδοση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιήσετε την αφαλάτωση της αντίστασης (R	
εικ. 5) κάθε δύο χρόνια περίπου.
Η συμφωνία, εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρά κατάλληλα για το σκοπό αυτό, μπορεί να γίνει σπάζοντας 
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Συσκευή	κατά	της	υπερπίεσης
Να ελέγχετε τακτικά ότι η συσκευή κατά της υπερπίεσης δεν είναι μπλοκαρισμένη ή κατεστραμμένη και ενδεχομένως 
αντικαταστήστε ή αφαιρέστε τις κρούστες αλάτων.
Εάν η συσκευή κατά της υπερπίεσης είναι εφοδιασμένο με μοχλό ή λεβιέ ενεργήστε κατά της ίδιας:
- Αδειάστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο
- Ελέγξτε για τη σωστή λειτουργία.

Θερμοηλεκτρικά	μοντέλα
Όλες οι οδηγίες σε αυτό το βιβλίο ισχύουν και για τα θερμοηλεκτρικά μοντέλα. Πρόσθετη λειτουργία αυτών των 
συσκευών για αυτές τις συσκευές είναι η σύνδεση με τους σωλήνες του καλοριφέρ. Συνδέστε το άνω συνδετικό του 
θερμαντήρα νερού στην στήλη στήριξης του θερμοσίφωνα και την κάτω στην κατιούσα, εισάγοντας δυο βρύσες.
Η κάτω βρύση, πιό προσβάσιμη, θα χρειαστεί   για να αποκλείσει το προϊόν από τη στιγμή που ο θερμοσίφωνας 
δεν λειτουργεί.

ΚΑΝΟΝΕΣ	ΓΙΑ	ΤΟ	ΧΡΗΣΤΗ

! ΠΡΟΣΟΧΗ!	Ακολουθήστε	προσεκτικά	τις	γενικές	οδηγίες	και	κανόνες	ασφαλείας	που	
αναφέρονται	στην	αρχή	του	κειμένου,	μένοντας	υποχρεωτικά	σε	όσα	υποδεικνύονται.

Συστάσεις	για	το	χρήστη
- Αποφύγετε την τοποθέτηση οποιουδήποτε αντικειμένου κάτω από το καλοριφέρ ή / και του εξοπλισμού του νερού 
που θα μπορούσε να καταστραφεί από μια πιθανή διαρροή.
- Σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης του νερού είναι απαραίτητο: 
	 ➣	να διακόπτει η παροχή ρεύματος της συσκευής φέρνοντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση "OFF";  
	 ➣	Να κλείσετε τις στρόφιγγες του υδραυλικού συστήματος.
- Το ζεστό νερό με θερμοκρασία άνω των 50 ° C στις βρύσες του χρήση μπορεί να προκαλέσει μια σειρά από 

άμεσα εγκαύματα ή το θάνατο που οφείλεται σε εγκαύματα. Παιδιά, άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι είναι 
περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο αυτό.

Απαγορεύεται στο χρήστη να εκτελέσει τακτική και έκτακτη συντήρηση της μονάδας.

Λειτουργία	και	Ρύθμιση	της	μεταγωγής	θερμοκρασίας	

λειτουργίας
Η έναυση του θερμαντήρα νερού γίνεται με το διπολικό διακόπτη. Για μοντέλα χωρίς διακόπτη του ενεργοποιήστε 
περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης δεξιόστροφα. Οι ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη μόνο κατά τη διάρκεια 
της φάσης θέρμανσης. Ο θερμοστάτης θα διακόψει αυτόματα την αντίσταση όταν ανακτηθεί η επιλεγμένη 
θερμοκρασία λειτουργίας.

Ρύθμιση	της	θερμοκρασίας	λειτουργίας
Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με εξωτερική ρύθμιση, η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί 
χρησιμοποιώντας το κουμπί (Μ εικ. 7) συνδεδεμένο με το θερμοστάτη, ακολουθώντας τις πινακίδες γραφικών.

Αντιψυκτική	λειτουργία
Ρυθμίστε το διακόπτη στο σύμβολο ❄ (μόνο για μοντέλα με αυτό το χαρακτηριστικό).

την κρούστα των αλάτων προσέχοντας να μην βλάψετε τον οπλισμό της αντίστασης.
Η άνοδος μαγνησίου (Ν εικ. 5) πρέπει να αντικαθίσταται κάθε δύο χρόνια (με εξαίρεση τα προϊόντα με boiler από 
ανοξείδωτο χάλυβα), αλλά με την παρουσία των διαβρωτικών υγρών ή πλούσιων σε χλωριούχα προϊόντα είναι 
απαραίτητο να ελέγχετε την κατάσταση της ανόδου ετησίως. Για να την αντικαταστήσετε είναι απαραίτητο να 
αποσυναρμολογήσετε την αντίσταση και να την ξεβιδώστε το από το βραχίονα στήριξης.
Μετά	από	παρέμβαση	της	τακτικής	ή	έκτακτης	συντήρησης,	είναι	σκόπιμο	να	γεμίσετε	τη	δεξαμενή	με	
νερό	 και	 το	 ντεπόζιτο	 της	 συσκευής	 και	 να	 εκτελέσετε	 μια	 μετέπειτα	 λειτουργία	 πλήρους	 εκκένωση,	
προκειμένου	να	απομακρυνθούν	τυχόν	εναπομένουσες	ακαθαρσίες	.
Χρησιμοποιείτε	μόνο	γνήσια	ανταλλακτικά	από	εξουσιοδοτημένα	κέντρα	σέρβις	από	τον	κατασκευαστή,	
με	ποινή	ακύρωσης	της	συμμόρφωσης	σε	DM	174.

Επανενεργοποίηση	διπολική	ασφάλεια
Σε περίπτωση μη φυσιολογικής υπερθέρμανσης του νερού, ένας θερμικός διακόπτη ασφαλείας, που συμμορφούται 
με την CEI-EN, διακόπτει το ηλεκτρικό κύκλωμα και των δύο φάσεων του ρεύματος προς την αντίσταση. Σε αυτή 
την περίπτωση ζητήστε την παρέμβαση της Τεχνικής Βοήθειας.
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ΣΕ	ΚΑΜΙΑ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	ΜΗΝ	ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ	ΝΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ	ΤΗ	ΣΥΣΚΕΥΗ,	ΑΛΛΑ	ΠΑΝΤΟΤΕ	
ΝΑ	ΑΝΑΤΡΕΧΕΤΕ	ΣΕ	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ.

Τα	δεδομένα	και	οι	πληροφορίες	που	δίνονται	εδώ,	δεν	δεσμεύουν	την	κατασκευαστική	εταιρεία,	η	οποία	
διατηρεί	 το	 δικαίωμα	 να	 προβεί	 σε	 αλλαγές	 που	 θεωρεί	 αναγκαίες	 χωρίς	 προηγούμενη	 ειδοποίηση	 ή	
αντικατάσταση.

Αυτό	το	προϊόν	συμμορφώνεται	με	τον	Κανονισμό	REACH.

Σύμφωνα	με	το	άρθρο.	26	του	νομοθετικού	διατάγματος	14	Μαρτίου	το	2014,	n.	49	"Εφαρμογή	της	οδηγίας	2012/19	/	
ΕΕ	σχετικά	με	τα	απόβλητα	ειδών	ηλεκτρικού	και	ηλεκτρονικού	εξοπλισμού	(WEEE)"
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στην συσκευή ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος 

της λειτουργικής του ζωής, θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Ο χρήστης θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να παραδώσει την συσκευή στο τέλος της λειτουργικής της ζωής σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης διαχωρισμού αστικών 
αποβλήτων Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Ως εναλλακτική λύση αυτο-διαχείρισης μπορεί να παραδώσει τον εξοπλισμό προς απόρριψη στον αντιπρόσωπο, κατά την αγορά 
μιας νέας ισοδύναμης συσκευής. Στα καταστήματα ηλεκτρονικών προϊόντων με χώρο πώλησης τουλάχιστον 400 m2 μπορεί επίσης 
να παραδώσει δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις μικρότερες από 25 
cm.
Η κατάλληλη ξεχωριστή συλλογή για την μετέπειτα προώθηση στην ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή 
διάθεση συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή / 
και ανακύκλωση των υλικών που απαρτίζουν τον εξοπλισμό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αν	το	νερό	εξόδου	είναι	κρύο	ελέγξτε:
- την παρουσία της τάσης στον θερμοστάτη ή στον τερματικό,
- τα θερμαντικά στοιχεία αντίστασης.

Εάν	το	νερό	βράζει	(παρουσία	ατμού	από	τις	βρύσες)
Αποσυνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής και ελέγξτε:
- το θερμοστάτης,
- το επίπεδο αφαλάτωσης του λέβητα και της αντίστασης.

Ανεπαρκής	παροχή	ζεστού	νερού	για	να	ελέγξτε:
- την πίεση του δικτύου νερού,
- την κατάσταση της εκτροπέα (εκτροπέα νερού) του σωλήνα εισόδου παγωμένου νερού,
- την κατάσταση του σωλήνα ανάληψης ζεστού νερού,
- τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Έξοδος	νερού	από	τη	συσκευή	κατά	της	υπερπίεσης
Μια σταγόνα, νερού από την συσκευή θεωρείται φυσιολογική κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης. Αν θέλετε να 
αποφύγετε μια τέτοια στάγδην, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα δοχείο διαστολής στην κατάθλιψη. Αν η διαρροή 
συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου της μη-θέρμανσης, ελέγξτε:
- τη βαθμονόμηση της συσκευής,
- την πίεση του δικτύου νερού,
Προσοχή:	Ποτέ	μην	μπλοκάρει	την	οπή	εκκένωσης	της	συσκευής!










