Οδηγίεσ χρήσησ και εγκατάστασησ

Ταχυθερµαντήρεσ νερού µε αέριο

WR11..B...
WR14..B...
WR18..B...
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Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλü σύστηµα
ασφαλείασ, το οποίο αποτελείται απü επιτήρηση
φλüγασ (ιονισµü), επιτήρηση επιστροφήσ
καπναερίων και οριακü θερµοστάτη ασφαλείασ
στον εναλλάκτη.

Οδηγίεσ ασφαλείασ:
Εάν αντιληφθείτε οσµή αερίου:
- Μην ενεργοποιήσετε κανέναν ηλεκτρικü διακüπτη.
- Μην τηλεφωνείτε (κλήση για παροχή βοήθειασ)
απü το εσωτερικü τησ περιοχήσ κινδύνου.
- Κλείστε τη στρüφιγγα παροχήσ αερίου.
- Ανοίξτε τα παράθυρα και αερίστε τον χώρο.
- Αφού βρεθείτε εκτüσ του χώρου, καλέστε την
υπηρεσία παροχήσ αερίου και τον
εξουσιοδοτηµένο υπεύθυνο εγκατάστασησ τησ
συσκευήσ σασ.
Μην χρησιµοποιείτε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά
πλησίον τησ συσκευήσ.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση τησ συσκευήσ
επιτρέπεται να διενεργείται µüνο απü
εξουσιοδοτηµένο τεχνικü.
Η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η τέλεια και ασφαλήσ
κατάσταση λειτουργίασ τησ.
Σε θερµοκρασίεσ περιβάλλοντοσ κάτω απü –10°C, η
συσκευή θα πρέπει να απενεργοποιείται και στη
συνέχεια θα πρέπει να εκτελείται εκκένωση /
αποστράγγιση τησ συσκευήσ. Εάν η συσκευή δεν έχει
εκκενωθεί κατά τη διάρκεια κύµατοσ ψύχουσ, üταν
ενεργοποιηθεί εκ νέου, ελέγξτε εάν παράγει ζεστü
νερü. Εάν προκύψουν οποιαδήποτε προβλήµατα,
επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο εγκατάστασησ.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά και διαστάσεισ
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1.2 Γενική περιγραφή
Η λειτουργία τησ συσκευήσ είναι απλή, καθώσ είναι
έτοιµη προσ χρήση µε το πάτηµα ενüσ κουµπιού.
Η εγγυηµένη ασφάλεια παρέχεται µέσω των εξήσ
στοιχείων:
- ∆ιάταξη επιτήρησησ φλüγασ (ιονισµüσ) στον
καυστήρα, που αποτρέπει τη διαφυγή αερίου,
εάν δεν υπάρχει φλüγα.
- -∆ιάταξη επιτήρησησ επιστροφήσ καπναερίων
που απενεργοποιεί τη συσκευή, üταν ο
καπναγωγüσ δεν λειτουργεί σωστά.
- ∆ιάταξη περιορισµού θερµοκρασίασ που
προστατεύει τον εναλλάκτη θερµüτητασ έναντι
υπερθέρµανσησ.
Ηλεκτρονική ανάφλεξη που ελέγχεται απü το άνοιγµα
τησ βαλβίδασ νερού.
∆υνατüτητα διαµüρφωσησ τησ απüδοσησ και
απουσία µüνιµησ φλüγασ πιλüτου, καθιστούν τη
συσκευή πιο οικονοµική σε σύγκριση µε τισ
συµβατικέσ συσκευέσ.
Προσωρινή φλüγα-πιλüτοσ που λειτουργεί µüνο κατά
τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατοσ µεταξύ του
ανοίγµατοσ τησ βαλβίδασ νερού και τησ
ενεργοποίησησ του κύριου καυστήρα.
Εναλλάκτησ θερµüτητασ χωρίσ επένδυση κασσίτερου
/µολύβδου.
Αυτüµατη βαλβίδα νερού κατασκευασµένη απü 100%
ανακυκλώσιµη πολυαµίδη ενισχυµένη µε υαλüνηµα.
Αυτüµατοσ έλεγχοσ ροήσ νερού που διατηρεί
σταθερü τον ρυθµü ροήσ, ακüµα και üταν υπάρχουν
διακυµάνσεισ τησ πίεσησ παροχήσ.
2

Αναλογική προσαρµογή του ρυθµού ροήσ αερίου και
νερού, προκειµένου να διασφαλίζεται οµοιüµορφοσ
βαθµüσ θερµοκρασίασ.
Πράσινη λυχνία LED που υποδεικνύει την κατάσταση
του καυστήρα, αντί τησ κοινήσ θυρίδασ
παρακολούθησησ.
1.3

Επεξήγηση κωδικού µοντέλου
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Ταχυθερµαντήρασ νερού
Έλεγχοσ αναλογικήσ απüδοσησ
Ρυθµüσ ροήσ (l/min)
Ηλεκτρονική ανάφλεξη, µε δύο µπαταρίεσ 1,5
V
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-

Πρüσθετα εξαρτήµατα (παρέχονται µε τη
συσκευή)
Υποστήριγµα σωλήνα αερίου (συσκευέσ
υγραερίου)
Σετ σύνδεσησ αερίου (συσκευέσ φυσικού αερίου)
Περιβλήµατα και άγκιστρα για στερέωση σε τοίχο
∆ύο µπαταρίεσ, 1,5 V τύποσ R

6 720 607 607

1.5

∆ιαστάσεισ

1. Εξωτερικü περίβληµα
2. Οπή στερέωσησ σε τοίχο
3. ∆ιάταξη ελέγχου ροήσ

4. Ένδειξη LED επιπέδου
φüρτισησ µπαταριών
5. ∆ιακüπτησ ενεργοποίησησ /
απενεργοποίησησ (On/Off)
6. Ένδειξη LED κατάστασησ
καυστήρα
7. ∆ιάταξη ελέγχου απüδοσησ
8. Σύνδεση αερίου
9. Υποδοχή καπναγωγού
10. Ασφάλεια ροήσ καπναερίων
µε διάταξη επιτήρησησ
καπναερίων
11. Εναλλάκτησ θερµüτητασ
12. Αυτüµατη βαλβίδα αερίου
13. Μονάδα ελέγχου
ανάφλεξησ

14. Κουτί µπαταριών
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Πιλüτοσ
Ηλεκτρüδιο ανάφλεξησ
Ηλεκτρüδιο ιονισµού
Εναλλάκτησ θερµüτητασ
Κύριοσ καυστήρασ
Ακροφύσιο καυστήρα
7α) Σηµείο δοκιµήσ πίεσησ καυστήρα
7β) Σηµείο δοκιµήσ πίεσησ παροχήσ
∆ιάταξη οµαλήσ ανάφλεξησ
∆ιάταξη Venturi
∆ιάταξη ελέγχου ροήσ
Βαλβίδα νερού
Βίδα ρύθµισησ ελάχιστησ ποσüτητασ νερού
∆ιάταξη περιορισµού ροήσ
Φίλτρο νερού
Σωλήνασ παροχήσ κρύου νερού
∆ιάφραγµα
Μικροδιακüπτησ
Κύρια βαλβίδα αερίου
Βίδα ρύθµισησ
Είσοδοσ αερίου
Φίλτρο αερίου
Κουτί µπαταριών
Σωλήνασ ζεστού νερού
∆ιάταξη ελέγχου ανάφλεξησ
Λυχνία LED ένδειξησ κατάστασησ καυστήρα
∆ιακüπτησ ενεργοποίησησ/
απενεργοποίησησ (on/off)
Ένδειξη LED επιπέδου φüρτισησ µπαταριών
Η/Μ βαλβίδα καυστήρα
Ρυθµιστήσ απüδοσησ
Βαλβίδα αερίου
Η/Μ βαλβίδα πιλüτου
Ακροφύσιο πιλüτου
Σωλήνασ αερίου πιλüτου
Οριακüσ θερµοστάτησ ασφαλείασ
∆ιάταξη επιτήρησησ καπναερίων
3

1.7

∆ιάγραµµα κυκλώµατοσ
1. H/M βαλβίδα καυστήρα (κανονικά
ανοιχτή)
2. Βαλβίδα διαφράγµατοσ
3. Η/Μ βαλβίδα πιλüτου (κανονικά
κλειστή)
4. Ηλεκτρüδιο ιονισµού
5. Ηλεκτρüδιο ανάφλεξησ
6. ∆ιάταξη επιτήρησησ καπναερίων
7. ∆ιάταξη περιορισµού θερµοκρασίασ
8. Μονάδα ελέγχου ανάφλεξησ
9. Ένδειξη LED επιπέδου φüρτισησ
µπαταριών
10. Ένδειξη LED κατάστασησ καυστήρα
11. ∆ιακüπτησ ενεργοποίησησ /
απενεργοποίησησ (On/Off)
12. Μπαταρίεσ 1,5 V
13. Μικροδιακüπτησ
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
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H 15°C – 1013 mbar – επί ξηρού:

Φυσικü αέριο 34,2 MJ/m3 (9,5 kWh/m3)
Υγραέριο: Βουτάνιο 45,7 MJ/kg (12,7 kWh/kg) Προπάνιο 46,4 MJ/kg (12,9 kWh/kg)
Σε µέγιστη υπολογισµένη έξοδο θερµüτητασ
∆εν επιτρέπεται η υπέρβαση αυτήσ τησ τιµήσ, λαµβάνοντασ υπüψη την αύξηση του üγκου του νερού
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2.

Προϋποθέσεισ εγκατάστασησ

Η συσκευή µπορεί να πωλείται µüνο στισ χώρεσ που
αναφέρονται στην πλακέτα τύπου.
2.1 Κανονισµοί
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και
συγκεκριµένα µε τον τεχνικü κανονισµü
εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (31856/3-92003) καθώσ επίσησ και µε τον κανονισµü
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε
πίεση λειτουργίασ µέχρι 1 bar (11346/15-7-2003).
2.2 Θέση εγκατάστασησ
Η εγκατάσταση τησ συσκευήσ πρέπει να
πραγµατοποιείται σε καλά αεριζüµενο χώρο, üπου
δεν θα εκτίθεται σε θερµοκρασίεσ κάτω απü το
σηµείο ψύξησ.
Προκειµένου να αποφευχθεί η διάβρωση, ο αέρασ
καύσησ δεν πρέπει να περιέχει καµία διαβρωτική
ουσία. Στισ ουσίεσ που κατατάσσονται ωσ
διαβρωτικέσ συγκαταλέγονται οι αλογονωµένοι
υδρογονάνθρακεσ, üπωσ εκείνοι που εµπεριέχονται
σε διαλύτεσ, χρώµατα, κüλλεσ, προωθητικά
ψεκασµού και σε διάφορα οικιακά καθαριστικά. Θα
πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, üπου
είναι απαραίτητο.
Με εξαίρεση τον καπναγωγü, η επιφανειακή
θερµοκρασία τησ συσκευήσ είναι κάτω απü 85οC.
Εποµένωσ, δεν απαιτούνται ειδικά µέτρα ασφαλείασ.
Η θέση εγκατάστασησ τησ συσκευήσ υποδεικνύεται
στην εικüνα 5.
Η συσκευή πρέπει πάντα να τοποθετείται σε χώρο
που δεν εκτίθεται σε θερµοκρασίεσ κάτω απü το
σηµείο παγετού. Εάν αυτü δεν είναι δυνατüν, η
συσκευή πρέπει να αδειάσει απü νερü και οι
µπαταρίεσ να αποµακρύνονται, üταν υπάρχει
κίνδυνοσ παγωνιάσ.
2.3 Στερέωση συσκευήσ
Αφαιρέστε τη διάταξη ελέγχου θερµοκρασίασ και
απüδοσησ. Αφαιρέστε το εξωτερικü κάλυµµα
σύροντασ το προσ τα εµπρüσ και έπειτα
ανασηκώνοντάσ το προσ τα επάνω.
Τοποθετήστε και σταθεροποιήστε τη συσκευή
χρησιµοποιώντασ τα παρεχüµενα περιβλήµατα και
άγκιστρα µε τρüπο τέτοιο, ώστε η συσκευή να
βρίσκεται κατακüρυφα.
Σε καµία περίπτωση η συσκευή δεν θα πρέπει να
στηρίζεται σε σωλήνεσ νερού ή αερίου.

ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση.
Συνδέστε τον σωλήνα στην αυτüµατη βαλβίδα νερού
χρησιµοποιώντασ το παρεχüµενο σετ σύνδεσησ.
Προκειµένου να αποφευχθούν τυχüν προβλήµατα
που προκαλούνται απü αιφνίδιεσ διακυµάνσεισ
πίεσησ στην παροχή νερού, συνιστάται η σύνδεση
βαλβίδασ αντεπιστροφήσ (µίασ διεύθυνσησ) στην
έξοδο νερού.
2.6 Σύνδεση αερίου
Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε üτι δεν είναι εφικτή η
εισχώρηση ρύπων στο στüµιο εισαγωγήσ αερίου.
Επιλέξτε εκείνη τη διάµετρο σωλήνα που
ενδείκνυται για τη διάταξη εξüδου του στιγµιαίου
θερµοσίφωνα που πρüκειται να εγκατασταθεί.
Συνδέστε τη στρüφιγγα παροχήσ αερίου üσο το
δυνατüν πιο κοντά στη συσκευή.
2.7 Καπναγωγüσ
Είναι απολύτωσ απαραίτητο να συνδέονται üλοι οι
στιγµιαίοι θερµοσίφωνεσ σε καπναγωγü κατάλληλων
διαστάσεων µέσω στεγανήσ σύνδεσησ παροχήσ
αερίου.
Ο καπναγωγüσ θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοσ
απü γαλβανισµένο σίδηρο, αλουµίνιο, ανοξείδωτο
χάλυβα ή τσιµέντο ενισχυµένο µε ίνεσ. Η σύνδεση
πρέπει να πραγµατοποιείται üπωσ υποδεικνύεται
στην εικüνα 4.
Κείµενο εικüνασ:
[προστασία απü τον
αέρα /τη βροχή]

Σχήµα 5

2.4 Σύνδεση νερού
Συνιστάται η εκκένωση /αποστράγγιση τησ συσκευήσ
πριν την εγκατάστασή τησ, καθώσ τυχüν ρύποι ή
εναποθέσεισ εντüσ τησ συσκευήσ θα µπορούσαν να
µειώσουν τον ρυθµü ροήσ νερού και σε ακραίεσ
περιπτώσεισ θα µπορούσαν να φράξουν πλήρωσ τη
συσκευή.
Σηµειώστε τουσ σωλήνεσ ζεστού και κρύου νερού,
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Θα πρέπει να χρησιµοποιείται εύκαµπτοσ ή άκαµπτοσ
σωλήνασ, ο οποίοσ προσαρµüζεται στην υποδοχή
καπναγωγού. Η εξωτερική διάµετροσ του σωλήνα θα
πρέπει να είναι ελαφρώσ µικρüτερη απü τη διάσταση
που καθορίζεται στον πίνακα διαστάσεων συσκευών.
2.8 ∆οκιµαστική λειτουργία
Ανοίξτε τισ στρüφιγγεσ παροχήσ αερίου και νερού και
ελέγξτε üλεσ τισ συνδέσεισ για τυχüν διαρροέσ.
Οι δύο µπαταρίεσ 1,5 V τύποσ R πρέπει να
τοποθετηθούν σωστά (Εικüνα 6).
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία τησ διάταξησ
επιτήρησησ καπναερίων – ενεργήστε σύµφωνα µε τισ
οδηγίεσ τησ ενüτητασ 3.5.

3.

Λειτουργία και συντήρηση

Μην διενεργείτε καµία επέµβαση στα σφραγισµένα
εξαρτήµατα.
3.1 Λειτουργία
Αυτüσ ο θερµοσίφωνασ έχει εξοπλιστεί µε αυτüµατη
ηλεκτρονική ανάφλεξη για εύκολη ενεργοποίηση.
Χρειάζεται µüνο να πατήσετε τον διακüπτη
ενεργοποίησησ /απενεργοποίησησ (On/Off) (Εικ.6).
Η ανάφλεξη τησ συσκευήσ ενεργοποιείται αυτüµατα,
µüλισ ανοίξετε τη στρüφιγγα του ζεστού νερού.
Αρχικά ανάβει η φλüγα-πιλüτοσ και στη συνέχεια
µετά απü τέσσερα δευτερüλεπτα ενεργοποιείται ο
κύριοσ καυστήρασ. Η φλüγα-πιλüτοσ σβήνει έπειτα
απü 20 δευτερüλεπτα περίπου. Συνεπώσ, η συσκευή
είναι κατά πολύ οικονοµικüτερη, επειδή η φλüγαπιλüτοσ παραµένει αναµµένη έωσ üτου
πραγµατοποιηθεί η ανάφλεξη του κύριου καυστήρα,
σε αντίθεση µε τισ συµβατικέσ συσκευέσ, στισ οποίεσ
η φλüγα-πιλüτοσ παραµένει διαρκώσ αναµµένη. Εάν
υπάρχει αέρασ στον σωλήνα αερίου κατά την
ενεργοποίηση τησ συσκευήσ, µπορεί να προκληθεί
βλάβη κατά την ανάφλεξη. Σε αυτή την περίπτωση,
θα πρέπει να κλείσετε τη στρüφιγγα του ζεστού
νερού και στη συνέχεια να την ανοίξετε ξανά, ώστε η
συσκευή να επαναλάβει τον κύκλο ανάφλεξησ. Η
διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί, üπωσ
απαιτείται, µέχρι να αποµακρυνθεί εντελώσ ο αέρασ
απü τον σωλήνα αερίου.
Κίνδυνοσ: η περιοχή µπροστά απü τον καυστήρα
µπορεί να πλησιάσει πολύ υψηλέσ θερµοκρασίεσ και
υπάρχει κίνδυνοσ εγκαύµατοσ, εάν την αγγίξετε.
3.2 Έλεγχοσ θερµοκρασίασ νερού
Ο ρυθµιστήσ θερµοκρασίασ νερού χρησιµοποιείται
για την επιθυµητή προσαρµογή του ρυθµού ροήσ
νερού και εποµένωσ τησ θερµοκρασίασ νερού.
Στρέφοντασ τον ρυθµιστή δεξιüστροφα µειώνεται ο
ρυθµüσ ροήσ νερού και αυξάνεται η θερµοκρασία.
Στρέφοντασ τον ρυθµιστή αριστερüστροφα,
αυξάνεται ο ρυθµüσ ροήσ νερού και µειώνεται η
θερµοκρασία.
Εάν η θερµοκρασία ρυθµιστεί µüνο στο απαιτούµενο
επίπεδο, η κατανάλωση ενέργειασ µειώνεται και
ελαχιστοποιείται η πιθανüτητα εναποθέσεων αλάτων
στον εναλλάκτη θερµüτητασ.
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3.3 Ρυθµίσεισ συσκευήσ
¼λοι οι στιγµιαίοι θερµοσίφωνεσ έχουν ρυθµιστεί
απü το εργοστάσιο και δεν απαιτείται περαιτέρω
ρύθµιση.*
Στουσ θερµοσίφωνεσ που λειτουργούν µε υγραέριο
(βουτάνιο /προπάνιο) έχει ρυθµιστεί η πίεση
λειτουργίασ που αναγράφεται στην αναγνωριστική
πινακίδα (30/37 mbar).
Οι συσκευέσ που λειτουργούν µε φυσικü αέριο έχουν
ρυθµιστεί σύµφωνα µε το πρüτυπο βαθµονüµησησ
Wobble Index 15kWh/m3 και η πίεση παροχήσ είναι 20
mbar.
* Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση στα
σφραγισµένα εξαρτήµατα.
3.4 Συντήρηση
Η συντήρηση τησ συσκευήσ επιτρέπεται µüνο απü
εξουσιοδοτηµένο τεχνικü.
Θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρησ ολοκληρωµένοσ
έλεγχοσ και συντήρηση µετά απü δύο έτη. Η
συντήρηση θα πρέπει να περιλαµβάνει τον επιµελή
καθαρισµü του εναλλάκτη θερµüτητασ, του
καυστήρα, του οδηγού καυστήρα και του φίλτρου
αυτüµατησ βαλβίδασ νερού. Απαγορεύεται η
ενεργοποίηση τησ συσκευήσ χωρίσ τοποθετηµένο
φίλτρο νερού.
Εάν απαιτείται, θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
καθαρισµüσ των εναποθέσεων οξείδωσησ και αλάτων
στο εσωτερικü του εναλλάκτη θερµüτητασ και στουσ
σωλήνεσ σύνδεσησ. Ο καθαρισµüσ αυτüσ θα πρέπει
να διενεργηθεί µüνο στον εναλλάκτη θερµüτητασ,
καθώσ οι χηµικέσ ουσίεσ που χρησιµοποιούνται
καταστρέφουν την υδροδυναµική γεννήτρια και τα
λοιπά εξαρτήµατα.
Ελέγξτε τισ βαλβίδεσ αερίου και νερού για τυχüν
διαρροέσ και διενεργήστε πλήρη έλεγχο λειτουργίασ.
Εάν απαιτείται η αντικατάσταση εξαρτηµάτων,
χρησιµοποιήστε µüνο αυθεντικά ανταλλακτικά Junkers.
3.5 ∆ιάταξη ασφαλείασ καπναγωγού
Η διάταξη επιτήρησησ καπναερίων σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να απενεργοποιείται, ούτε
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται διαφορετική
παρεµφερήσ διάταξη, ούτε να αντικαθίσταται απü
οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα.
Λειτουργία και προφυλάξεισ ασφαλείασ
Η διάταξη ασφαλείασ καπναγωγού ελέγχει την
αποτελεσµατικüτητα τησ εξαγωγήσ των καυσαερίων
απü τον καπναγωγü. Εάν είναι ανεπαρκήσ, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτοµάτωσ, ώστε να αποτραπεί η
διαφυγή των αναθυµιάσεων καύσησ εντüσ του
χώρου, üπου έχει εγκατασταθεί η συσκευή. Η διάταξη
επιτήρησησ καπναερίων ρυθµίζεται εκ νέου µετά
απü περίοδο παγετού.
Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια
τησ λειτουργίασ, αερίστε τον χώρο. Περιµένετε 10
λεπτά περίπου και στη συνέχεια ενεργοποιήστε εκ
νέου τη συσκευή. Εάν το πρüβληµα εµφανιστεί ξανά,
καλέστε τεχνικü. Σε καµία περίπτωση ο χρήστησ δεν
επιτρέπεται να προβαίνει σε καµία τροποποίηση τησ
συσκευήσ.
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Συντήρηση*
Εάν προκύψουν βλάβεσ στη διάταξη επιτήρησησ
καπναερίων, ενεργήστε ωσ εξήσ:
- Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσησ τησ διάταξησ
ασφαλείασ του καπναγωγού.
- Αποσυνδέστε τον σύνδεσµο τησ µονάδασ
ανάφλεξησ
Αντικαταστήστε το κατεστραµµένο εξάρτηµα µε ένα
νέο και τοποθετήστε ξανά τη διάταξη
ακολουθώντασ την αντίστροφη διαδικασία που
περιγράφηκε παραπάνω.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή στην υπολογισµένη
απüδοση και θέστε τον ρυθµιστή θερµοκρασίασ
στη µέγιστη θερµοκρασία.
Υπü αυτέσ τισ συνθήκεσ η συσκευή θα πρέπει να
απενεργοποιηθεί µετά απü δύο λεπτά. Αφαιρέστε τον
προσωρινü σωλήνα και επανασυνδέστε τον
καπναγωγü.
* Αυτή η εργασία επιτρέπεται να διενεργηθεί µüνο
απü εξουσιοδοτηµένο τεχνικü.
3.6 Μετατροπή σε διαφορετικü τύπο αερίου
Χρησιµοποιήστε µüνο το αυθεντικü σετ µετατροπήσ
Junkers. Η µετατροπή επιτρέπεται να εκτελείται
µüνο απü εξουσιοδοτηµένο τεχνικü. Τα αυθεντικά σετ
µετατροπήσ συνοδεύονται απü οδηγίεσ
τοποθέτησησ.

Έλεγχοσ λειτουργίασ*
Έλεγχοσ τησ διάταξησ επιτήρησησ καπναερίων:
- Αποσυνδέστε τον καπναγωγü
- Αντικαταστήστε τον µε έναν σωλήνα (µήκουσ
περίπου 50m) µε σφραγισµένο άκρο.
- Τοποθετήστε τον σωλήνα κατακüρυφα.

3.7 Οδηγüσ αντιµετώπισησ προβληµάτων
Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οι επισκευέσ επιτρέπεται να διενεργούνται µüνο απü εξουσιοδοτηµένο
τεχνικü.
Ο ακüλουθοσ πίνακασ παρουσιάζει ορισµένεσ λύσεισ σε απλά και σαφή προβλήµατα.
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Οι ενέργειεσ που σηµειώνονται µε αστερίσκο (*) επιτρέπεται να εκτελούνται µüνο απü εξουσιοδοτηµένο τεχνικü.
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4.

Λειτουργία
Ανοίξτε üλεσ τισ στρüφιγγεσ αερίου και νερού
Αφαιρέστε τον αέρα απü τουσ σωλήνεσ
¼ταν η κüκκινη ένδειξη LED αναβοσβήνει,
αντικαταστήστε τισ µπαταρίεσ

Τοποθετήστε δύο µπαταρίεσ 1,5 V τύποσ
R20, στο κουτί µπαταριών.

G181_272

G667_092

Οδηγίεσ ασφαλείασ για τη χρήση των
µπαταριών:
- Πετάξτε τισ άδειεσ µπαταρίεσ σε ένα
κάδο ανακύκλωσησ
- Μην χρησιµοποιείτε ληγµένεσ
µπαταρίεσ
- Χρησιµοποιείτε µüνο τισ
ενδεδειγµένεσ µπαταρίεσ

Κουµπί on/off
Πατήστε “ “ για να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
την συσκευή (on/off)

Πράσινη ένδειξη LED σβηστή = Καυστήρασ σβηστüσ
Πράσινη Ένδειξη LED αναµµένη = Καυστήρασ αναµµένοσ
- On (I)

G181_273

- Off (0)

Έναρξη λειτουργίασ
Χαµηλή θερµοκρασία νερού
Χαµηλüτερη απüδοση

Ρύθµιση θερµοκρασίασ
Περιστροφή ρυθµιστή
αριστερüστροφα:
αύξηση του ρυθµού ροήσ νερού και
µείωση τησ θερµοκρασίασ νερού

Υψηλή θερµοκρασία νερού
Υψηλüτερη απüδοση
Περιστροφή ρυθµιστή δεξιüστροφα:
µείωση του ρυθµού ροήσ νερού και
αύξηση τησ θερµοκρασίασ νερού.
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