
 
 
Θερµαντικό ηλεκτρικό κάτοπτρο λυχνίας κρυστάλλων  TANSUN SORRENTO  
                              
 

                                                                                   Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
                                                                       Τύπος�.���������������.���.��. SORRENTO 
                                                                                      Τάση �������������������.�����.  230 V 
                                                                                      Ισχύς���������������.����.�����.  2,0 KW 
                                                                                      Ρεύµα����������������������.��.  8,7 A 
                                                                                      Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης από το έδαφος(����.�  2,5 Mt 
                                                                                      Ελάχιστη απόσταση από τον απέναντι τοίχο�����....  1,8 Mt 
                                                                                      Ελάχιστη απόσταση από τον πλαϊνό τοίχο�����.�� 1,0 Mt 
                                                                                      Ελάχιστη απόσταση από την οροφή����������  30 cm  
                                                                                      Ελάχιστη απόσταση από την οροφή µε χρήση αλυσίδων�60 cm 
                                                                                      ∆ιαστάσεις   (Μ x Π x Υ))                                               43x23x42 cm 

 
 

Το κάτοπτρο αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται σε εσωτερικούς χώρους καθώς και 
σε εξωτερικούς χώρους µε απαραίτητη την προστασία του από τη βροχή & την υγρασία. 
 

Τα θερµαντικά κάτοπτρα επιτρέπουν την ηλιακού τύπου θερµότητα (ακτινοβολία) να κατευθύνεται 
στην επιθυµητή περιοχή χωρίς απώλειες κατά την µεταφορά της θέρµανσης. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ     Προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή 
Ελέγξτε εάν η λυχνία είναι στεγνή από υγρασία και καθαρή. 
Ελέγξτε εάν το κάτοπτρο έχει στερεωθεί καλά και ότι τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις .  
Κατά την εγκατάσταση, ή στον καθαρισµό , ή την  αντικατάσταση της λυχνίας 
αποσυνδέστε το κάτοπτρο από την πρίζα.  Η λυχνία πρέπει να είναι πάντα κρύα. 
 

Μην αγγίζετε τη λυχνία µε γυµνά χέρια. Εάν υπάρχουν αποτυπώµατα, καθαρίστε τα µε 
ένα µαλακό πανί και αν χρειαστεί µε οινόπνευµα. 
Αν τα αποτυπώµατα δεν καθαριστούν, τότε υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της λυχνίας. 
 

Μην χρησιµοποιείτε ακατάλληλη προέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας (µπαλαντέζα). 
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι µακριά από το κάτοπτρο γιατί θα υπερθερµανθεί. 
Μην καλύπτετε και µην φράζετε το κάτοπτρο από όλες τις πλευρές του. 
Μην χρησιµοποιείτε το κάτοπτρο σε περιοχή µε υγρασία (µπάνιο, πισίνα κλπ). 
Μην χτυπάτε το κάτοπτρο κατά τη λειτουργία του. 
Μην εισάγετε αντικείµενα από τις θυρίδες και τα ανοίγµατα του κατόπτρου. 
                                        
 

Οδηγίες Εγκατάστασης – Συνδεσµολογία 
Το κάτοπτρο πρέπει να στερεωθεί καλά στον τοίχο µε το στήριγµα του 
ή µε αλυσίδες από την οροφή τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης 
όπως αναφέρονται στα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και τα σχήµατα  Α - Β  

 

Στη συνέχεια ρυθµίστε την κλίση του κατόπτρου σφίγγοντας τη βίδα στο στήριγµα. 
Να αποσυνδέετε πάντοτε το κάτοπτρό από την πρίζα όταν ρυθµίζετε την κλίση του.  
 

Το κουτί µε τα καλώδια πρέπει να βρίσκεται στο κάτω µέρος του κατόπτρου                                                                                                                                             
 

Tο κάτοπτρο δεν πρέπει να έχει ανοδική κλίση ούτε να τοποθετείται κάθετα. 
 

Tο κάτοπτρο δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνίες τοίχων 

 

Το κάτοπτρο ρυθµίζεται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα σχήµα D  

Το κάτοπτρο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η γωνία περιστροφής να µην ξεπερνά τις 90
ο  

 

Το κάτοπτρο πρέπει να τοποθετηθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε η λυχνία να µην γέρνει  
αριστερά – δεξιά  περισσότερο από 10

ο 
όταν το κοιτάτε το κάτοπτρο από µπροστά. 

 

Το κάτοπτρό πρέπει να εγκατασταθεί σε µια πρίζα σούκο µε γείωση.  
 

Το κάτοπτρο είναι κατάλληλο µόνο για χώρους που δεν είναι εύφλεκτοι. 
 

Μην τοποθετείτε το κάτοπτρο κοντά σε έπιπλα ή κουρτίνες, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. 
 

Κρατήστε το κάτοπτρο µακριά από παιδιά. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Συντήρηση 
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού γίνει οποιαδήποτε εργασία ακόµα και το καθάρισµα. 
Για να λειτουργεί η συσκευή αποδοτικά, σας προτείνουµε ανά 100 ώρες λειτουργίας να ανοίγετε το καπάκι και να 
αφαιρείτε τη λάµπα ώστε να καθαρίζετε τον ανακλαστήρα µε ένα καθαρό µαλακό πανί και αν χρειαστεί οινόπνευµα. 
 

 
Αντικατάσταση της λυχνίας   

Προσοχή.  Μην αγγίζετε τη λυχνία µε γυµνά χέρια.  
Εάν υπάρχουν αποτυπώµατα, καθαρίστε τα µε ένα µαλακό  πανί και αν χρειαστεί οινόπνευµα. 
Αν τα αποτυπώµατα δεν καθαριστούν, τότε υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της λυχνίας.                                   
 
 
 

                                                     Εγγύηση 
Σας ευχαριστούµε για την αγορά του Θερµαντικού κάτοπτρου λυχνίας κρυστάλλων TANSUN  Sorrento   
Πιστεύουµε ότι θα σας ικανοποιήσει απόλυτα και θα δικαιώσει τις προσδοκίες σας. 
Η συσκευή σας καλύπτεται από εγγύηση  για όλα τα µέρη & εξαρτήµατα αυτής για Ένα χρόνο και ισχύει 
από την ηµεροµηνία αγοράς της που αποδεικνύεται µόνο µε το φορολογικό παραστατικό (Τιµολόγιο κλπ.) 
                          

                                      Η εγγύηση ισχύει µε τους εξής ειδικούς όρους : 
 

 1. Εγγυόµαστε ότι όλα τα µέρη και εξαρτήµατα της συσκευής είναι ελεγµένα ως προς την καταλληλότητα  
     και την εργασία κατασκευής. 
 2. Η συσκευή σας, κατά τον τελικό έλεγχο, λειτουργεί χωρίς ελάττωµα, κάτω από σωστές συνθήκες λειτουργίας  
    και εφ' όσον γίνεται σωστή χρήση της, σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες χρήσεως που την συνοδεύουν. 
 3. Εντός του χρόνου εγγυήσεως, η εταιρία µας θα αντικαταστήσει αδαπάνως κάθε µέρος ή εξάρτηµα, που θα                                     
    αποδειχθεί ελαττωµατικό, µετά την εξέταση του από τεχνικό µας  στην έδρα µας. 
    Η εγγύηση καλύπτει και το κάψιµο της λυχνίας  όχι σπάσιµο γυαλιού & ακροδεκτών της .   
     

  Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε δική σας υπαιτιότητα, αµέλεια, λανθασµένη εγκατάσταση,  
  καθώς και για ακατάλληλη τροφοδοσία ρεύµατος, ή πτώση τάσεως στο δίκτυο της ∆ΕΗ 
 

  4. Η εταιρία µας δεν επιβαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς κατά την  αποστολή και επιστροφή των προς    
  αντικατάσταση υλικών, ή ολόκληρης της συσκευής, καθώς και στην αποστολή  τεχνικού στον τόπο    
  εγκατάστασης της. 
 

  5. Η εταιρεία µας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες ζηµιές ή τραυµατισµούς που µπορεί, άµεσα ή      
  έµµεσα, να προκληθούν σε αντικείµενα, ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα, ως συνέπεια µη τήρησης των συµβουλών      
  και των προειδοποιήσεων που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσης στα κεφάλαια της εγκατάστασης     
 

   6. Η εγγύηση δεν ισχύει και η επισκευή θα πραγµατοποιηθεί µε επιβάρυνση του αγοραστή  
       στις  παρακάτω περιπτώσεις: 

 

1) Για ζηµιές που προκλήθηκαν κατά τη µεταφορά. 
2) Για ζηµιές που προκλήθηκαν από φυσικά φαινόµενα (κεραυνοί, ανεµοστρόβιλοι, φωτιά) 
3) Για βλάβες ή φθορές που µπορούν να προκληθούν από κακή εγκατάσταση, χρήση, η µεταχείριση. 
4) Για επισκευές, µετατροπές, παραβιάσεις που έγιναν από τρίτους. 
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