
Οδηγίες Χρήσεως

[+1 Πλήκτρο 

Δέκτης IR :

Επιτρέπει τον πλήρη
τηλεχειρισμό της συσκευής 
μέσω του αποκλειστικού
τηλεχειριστηρίου. 

- I 
• 

Πλαστικό κάλυμμα: Το
εξάρτημα που συνδέει 
και προφυλάσσει το
στοιχείο θέρμανσης.

Πλήκτρο[prog] .,,,�aa.s•o •. , •o,e2t1f> 
[Ενεργοποίηση/Αναμονή] 

Πλήκτρο 

1-1 Πλήκτρο

Προστασία νερού:
Το επίπεδο προστασίας 
IP44 εξασφαλίζεται από 
ειδικό σχεδιασμό των 
εξαρτημάτων σύνδεσης
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Αισθητήρας χώρου:
εγγυάται σταθερή θερμοκρασία δωματίου και άμεση 
αντίδραση σε περίπτωση διακύμανσης της θερμοκρασίας.

Φωτιζόμενη οθόνη: 
Εμφανίζει όλες τις 
πληροφορίες που 
σχετίζονται με τη 
συσκευή.

Εσωτερικός βομβητής: 
ηχητικές προειδοποιήσεις , 
συμβατό με EN 60335-1. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απουσίας του υπέρυθρου αισθητήρα δεν είναι δυνατή η σύνδεση με το τηλεχειριστήριο.



Ένδειξη ενεργό
θερμαντικό στοιχείο
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λειτουργίας
___ - ---Πιλωτικό  -

Καλώδιο
-Άνεση 

-Νύχτα
-Παγετώνα
- Χρονοδιακόπτης 2ωρών
-Χρονοδιακόπτης

Λειτουργία:
Ανίχνευση ανοικτού 

παραθύρου

l.ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ

Μέρες τις εβδομάδας

Ρυθμισμένη
-
-- θερμοκρασία 

- - • Ενδειξη 24h

~ 
~ 

~ 
Ενδειξη δέκτη IR

Ρολόι

Εικόνιδιο κλειδώματος

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης / αναμονής [On/Stand-by] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να εισέλθετε 
στη λειτουργία αναμονής. Όταν ενεργοποιηθεί, το κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, ενώ η 
επιλεγμένη λειτουργία και η θερμοκρασία εμφανίζονται στο επάνω μέρος. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής 
εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα, η ημέρα της εβδομάδας και το μήνυμα : ''stb''.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία αναμονής, κάνει δύο μπιπ για 0,5 δευτερόλεπτα. 
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη κάνει ένα μπιπ για 1 δευτερόλεπτο

Παράδειγμα σε λειτουργία ''Άνεσης/Comfort''

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΝΕΣΗΣ" & "ΝΥΧΤΑΣ"

Παράδειγμα σε λειτουργία ''αναμονής/Stand-by''

Δύο διαφορετικά επίπεδα θερμοκρασίας μπορούν να ρυθμιστούν:
- Θερμοκρασία ''Άνεσης'': είναι η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ''Χρονοδιακόπτης'', 
πιλοτικό καλώδιο και ''Άνεση''.
- Θερμοκρασία ''Νύχτας'': είναι η θερμοκρασία που χρησιμοποιείται για τις λειτουργίες ''Χρονοδιακόπτης'' και 
''Νύχτας''. Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας τα πλήκτρα [+] ή [-]. Το εύρος της 
ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας κυμαίνεται από 7°C - 32°C.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Η θερμοκρασία στη λειτουργία ''Νύχτας'' πρέπει να είναι χαμηλότερη της θερμοκρασίας στην λειτουργία ''Άνεσης''. Για το λόγο 
αυτό η θερμοκρασία στη λειτουργία ''Νύχτας΄΄ μπορεί να οριστεί μεταξύ 7°C και χαμηλότερη κατά -0,5°C από την θερμοκρασία 
της λειτουργία Άνεσης.
Η θερμοκρασία της λειτουργίας ''Άνεσης'' μπορεί να ρυθμιστεί ( +0,5°C πάνω από τη θερμοκρασία Νύχτας) και έως 32°C.



3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πιέστε το κουμπί [PROG] για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Το αντίστοιχο 

εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Πιλωτικο 
καλωδιο Άνεση Νύχτα Παγετώνας 

______ ! 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΣΗΣ
Η "άνεση" διατηρεί σταθερά τη θερμοκρασία δωματίου σε μια επιλεγμένη τιμή. Για να ορίσετε αυτήν τη λειτουργία:
-- Πατήστε το κουμπί [Prog] μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το εικονίδιο "άνεσης".
-- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω των πλήκτρων [+] και [- ] και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει η εμφανιζόμενη θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΑΣ
Η λειτουργία "Νύχτας" πρέπει να είναι χαμηλότερη της θερμοκρασίας στην λειτουργία ''Άνεσης''.
Συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν απουσιάζουμε από το δωμάτιο για 2
ή περισσότερες ώρες.
-- Πατήστε το κουμπί [Prog] μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το εικονίδιο "Νύχτα"
-- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω των κουμπιών [+] και [-] και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει 
η εμφανιζόμενη θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΕΤΩΝΑ
Στη λειτουργία "Παγετώνα" η συσκευή ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από τους 7°C.  

Προτείνεται να ορίσετε αυτήν τη λειτουργία λειτουργίας όταν απουσιάζετε για αρκετές ημέρες. 
Πατήστε το κουμπί [Prog] μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το εικονίδιο "Παγετώνας".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIMER 2h
Η λειτουργία "Timer 2h" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνετε γρήγορα το δωμάτιο ή για να επιταχύνετε το
στέγνωμα πετσετών.
-Πατήστε το κουμπί [Prog] μέχρι η οθόνη να εμφανίσει το εικονίδιο "2h".

Η συσκευή ενεργοποιείται στη μέγιστη ισχύ για 2 ώρες, μέγιστη θερμοκρασία δωματίου 32°C.  Η λειτουργία 
"Χρονόμετρο-2h" απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια περίοδο 2 ωρών και η συσκευή επιστρέφει στη λειτουργία 
που είχε οριστεί προηγουμένως. Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί σε άλλη λειτουργία ανά πάσα στιγμή πατώντας απλά το 
πλήκτρο [PROG].

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΛΩΤΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (Αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά) 
Στη λειτουργία "πιλοτικού καλωδιου" η διαχείριση της συσκευής γίνεται από ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου που ορίζει τη 
λειτουργία για όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Η συσκευή λειτουργεί με το πιο προηγμένο σύστημα πιλοτικού καλωδίου 
με έξι εντολές, το οποίο επιτρέπει τις ακόλουθες λειτουργίες: 

1. Αναμονή: απενεργοποιεί το θερμαντικό στοιχείο, η συσκευή παραμένει ανοιχτή.
2. Άνεση: διατηρεί τη θερμοκρασία "άνεσης" που έχει ορίσει ο χρήστης.
3. Eco: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου 3,5°C κάτω από τη θερμοκρασία ‘’άνεσης’’.
4. Απόψυξη: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου στους 7°C.
5. 5. Eco-1: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου 1°C κάτω από τη θερμοκρασία "Άνεσης".
6. Eco-2: διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου 2°C κάτω από την θερμοκρασία
‘’άνεσης’’. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει την επιθυμητή θερμοκρασία στη συσκευή:

-- Πατήστε το πλήκτρο [Prog] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο "Πιλοτικό καλώδιο".
-Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία μέσω των κουμπιών [+] και [-] και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να
αναβοσβήνει η εμφανιζόμενη θερμοκρασία.
-Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη να ρυθμίζει διαφορετικές τιμές θερμοκρασίας για κάθε ώρα κάθε
ημέρας της εβδομάδας. Οι θερμοκρασίες "άνεσης" /"νύχτας" και τα σχετικά χρονικά διαστήματα μπορούν έτσι
να προγραμματιστούν.
-- Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί [PROG] μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο
"Χρονοδιακόπτη".

      Timer 2h      Χρονοδιακόπτης



Προγραμματισμός της λειτουργίας "Χρονοδιακόπτη" 

α) Ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας και ώρας

- Μπείτε σε λειτουργία "αναμονής" και πατήστε το κουμπί [-] 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
- Στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα "Set"
- Για να ορίσετε την ημέρα και την ώρα πατήστε το κουμπί [+] μέχρι να
εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης το μήνυμα "TED" (δείτε την 
εικόνα δεξιά).
- Πατήστε το πλήκτρο [Prog] για να εισέλθετε στη λειτουργία 
επεξεργασίας
- Το βέλος που αναβοσβήνει υποδεικνύει την τρέχουσα επιλεγμένη 
ημέρα:
Πατώντας τα κουμπιά [+] ή [-] η επιθυμητή ημέρα μπορεί να ρυθμιστεί.
- Πατήστε ξανά το κουμπί [Prog] για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη
ημέρα. Μετά από αυτό, η διαδικασία για την εισαγωγή της ώρας ξεκινά και
η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα επιλεγμένη ώρα. "Ώρες": Χρησιμοποιήστε
τα κουμπιά [+] και [-] για να ορίσετε τη σωστή ώρα και να επιβεβαιώσετε
την επιλεγμένη τιμή πατώντας το κουμπί [Prog]. Λεπτά: Ίδια διαδικασία
όπως και για τις ώρες. Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη τιμή πατώντας το
κουμπί [Prog].
- Στο τέλος της διαδικασίας, ο θερμοστάτης επιστρέφει στη λειτουργία
"αναμονής".

β) Ρύθμιση του προγράμματος για τη λειτουργία 
"Χρονοδιακόπτη"

- Μπείτε σε λειτουργία αναμονής και πατήστε το κουμπί [-] τουλάχιστον 3 
δευτερόλεπτα.
- Στο επάνω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα "Set"
- Για να ορίσετε την ημέρα και την ώρα πατήστε το κουμπί [+] μέχρι 
εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης, το μήνυμα "Prog" (δείτε την 
εικόνα στα δεξιά).
- Πατήστε το κουμπί [Prog] για να εισέλθετε στη λειτουργία επεξεργασίας
- Τώρα μπορεί να οριστεί μια χρονική ακολουθία για κάθε ημέρα της 
εβδομάδας.
Η διαδικασία ξεκινά με την ημέρα 1, και η επιθυμητή ακολουθία μπορεί να 
ρυθμιστεί με τα πλήκτρα [+] και [-]:
- Για κάθε ώρα της ημέρας, είναι δυνατή η αντιστοίχιση είτε της θερμοκρασίας 
"άνεσης" (εμφανίζεται πλήρης ένδειξη γραμμής) πατώντας το κουμπί [+] είτε 
της θερμοκρασίας "Νύχτας" (κενή γραμμή) πατώντας το κουμπί [-] (βλ. 
παρακάτω εικόνα). Πατήστε [PROG] για να επιβεβαιώσετε 
την διαμόρφωση για την ημέρα 1 και επαναλάβετε την ίδια 
διαδικασία για τις υπόλοιπες 6 ημέρες της εβδομάδας. 
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4. ΚΛΕΙΔΩΜΑ
Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής για να αποφύγετε ακούσιες 
τροποποιήσεις των ρυθμίσεων.

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα [PROG] για 3 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε όλα τα 
κουμπιά εκτός από το κουμπί [ενεργοποίησης/αναμονής]. Το εικονίδιο κλειδώματος 
είναι ενεργοποιημένο στην οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε πατήστε ξανά μαζί τα πλήκτρα [PROG] για 3 δευτερόλεπτα. Το 
εικονίδιο κλειδώματος εξαφανίζεται από την οθόνη

5.Λειτουργία "Ανοιχτό παράθυρο"
Η λειτουργία "Ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου" επιτρέπει την ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου, εάν μετρηθεί μια 
ξαφνική μείωση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή απενεργοποιεί το θερμαντικό 
στοιχείο για μέγιστο χρονικό όριο 30 λεπτών ή μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία δωματίου και αντιληφθεί ότι το 
παράθυρο έχει κλείσει. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

Μπείτε σε λειτουργία αναμονής 
Πιέστε το πλήκτρο [+] για 3 δευτερόλεπτα. 
Πιέστε το πλήκτρο [+] για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την λειτουργία 
Πιέστε το πλήκτρο [Prog] για επιβεβαίωση και επιστρέψτε στην λειτουργία αναμονής. 

Όταν αυτή η λειτουργία "Ανοιχτό παράθυρο" είναι ενεργοποιημένη το εικονίδιο ανάβει στην οθόνη. 
Όταν η συσκευή εντοπίσει ότι το παράθυρο είναι ενδεχομένως ανοιχτό, το εικονίδιο "Ανοιχτό παράθυρο" αρχίζει να αναβοσβήνει.
 Όταν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη το εικονίδιο "Ανοιχτό παράθυρο" δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Η συσκευή ενδέχεται να αποτύχει στην ανίχνευση ενός ανοιχτού παραθύρου, π.χ. εάν ο θερμοστάτης
βρίσκεται σε απομονωμένη περιοχή του δωματίου και μακριά από τα ρεύματα αέρα ή εάν ο θερμοστάτης τοποθετηθεί
κοντά σε εξωτερική πηγή θέρμανσης ή εάν η διακύμανση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο είναι πολύ αργή.

Σημείωση 1: Όταν το σύμβολο είναι ενεργό, το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργό.

Σημείωση 2: Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι λαμβάνει σήμα από το τηλεχειριστήριο.

Σημείωση 3: Σε περίπτωση απώλειας ρεύματος, οι ρυθμίσεις της λειτουργίας "χρονοδιακόπτη" (τρέχουσα ημέρα της
εβδομάδας, τρέχουσα ώρα, ημερήσιο πρόγραμμα για την εβδομάδα) παραμένουν αποθηκευμένες στη μνήμη για λίγα
λεπτά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΌ)
Το χειριστήριο είναι εξοπλισμένο με δέκτη IR και επομένως μπορεί να ελεγχθεί εξ αποστάσεως μέσω της προαιρετικής
συσκευής τηλεχειρισμού. Όλες οι λειτουργίες που περιεγράφηκαν προηγουμένως είναι διαθέσιμες στο τηλεχειριστήριο.
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