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Με ηλεκτρïνική ανάφλεîη και τριπλü σύστηµα
ασφαλείας, τï ïπïίï απïτελείται απü επιτήρηση
φλüγας (ιïνισµü), επιτήρηση επιστρïφής
καπναερίων και ïριακü θερµïστάτη ασφαλείας
στïν εναλλάκτη.

Τα÷υθερµαντήρες νερïύ µε αέριï
Ïδηγίες ÷ρήσης και εγκατάστασης

Ïδηγίες ασφαλείας:

Εάν αντιληφθείτε ïσµή αερίïυ:
- Μην ενεργïπïιήσετε κανέναν ηλεκτρικü διακüπτη.
- Μην τηλεφωνείτε (κλήση για παρï÷ή âïήθειας)

απü τï εσωτερικü της περιï÷ής κινδύνïυ.
- Κλείστε τη στρüφιγγα παρï÷ής αερίïυ.
- Ανïίîτε τα παράθυρα και αερίστε τïν ÷ώρï.
- Αφïύ âρεθείτε εκτüς τïυ ÷ώρïυ, καλέστε την

υπηρεσία παρï÷ής αερίïυ και τïν
εîïυσιïδïτηµένï υπεύθυνï εγκατάστασης της
συσκευής σας.

Μην ÷ρησιµïπïιείτε ή απïθηκεύετε εύφλεκτα υλικά
πλησίïν της συσκευής.

Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής
επιτρέπεται να διενεργείται µüνï απü
εîïυσιïδïτηµένï τε÷νικü.

Η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά,
πρïκειµένïυ να εîασφαλίæεται η τέλεια και ασφαλής
κατάσταση λειτïυργίας της.

Σε θερµïκρασίες περιâάλλïντïς κάτω απü –10°C, η
συσκευή θα πρέπει να απενεργïπïιείται και στη
συνέ÷εια θα πρέπει να εκτελείται εκκένωση /
απïστράγγιση της συσκευής. Εάν η συσκευή δεν έ÷ει
εκκενωθεί κατά τη διάρκεια κύµατïς ψύ÷ïυς, üταν
ενεργïπïιηθεί εκ νέïυ, ελέγîτε εάν παράγει æεστü
νερü. Εάν πρïκύψïυν ïπïιαδήπïτε πρïâλήµατα,
επικïινωνήστε µε τïν υπεύθυνï εγκατάστασης.
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της âαλâίδας νερïύ.
∆υνατüτητα διαµüρφωσης της απüδïσης και
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Αυτüµατïς έλεγ÷ïς ρïής νερïύ πïυ διατηρεί
σταθερü τïν ρυθµü ρïής, ακüµα και üταν υπάρ÷ïυν
διακυµάνσεις της πίεσης παρï÷ής.
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1. Τε÷νικά ÷αρακτηριστικά και διαστάσεις

1.1 Κατηγïρία και τύπïς συσκευής

Αναλïγική πρïσαρµïγή τïυ ρυθµïύ ρïής αερίïυ και
νερïύ, πρïκειµένïυ να διασφαλίæεται ïµïιüµïρφïς
âαθµüς θερµïκρασίας.
Πράσινη λυ÷νία LED πïυ υπïδεικνύει την κατάσταση
τïυ καυστήρα, αντί της κïινής θυρίδας
παρακïλïύθησης.

1.3 Επεîήγηση κωδικïύ µïντέλïυ

W Τα÷υθερµαντήρας νερïύ
R Έλεγ÷ïς αναλïγικής απüδïσης

11 Ρυθµüς ρïής (l/min)
B Ηλεκτρïνική ανάφλεîη, µε δύï µπαταρίες 1,5

V
23 Τύπïς φυσικïύ αερίïυ Η
31 Υγραέριï (LPG) (âïυτάνιï /πρïπάνιï)

S… Κωδικüς ÷ώρας

1.4 Πρüσθετα εîαρτήµατα (παρέ÷ïνται µε τη
συσκευή)

- Υπïστήριγµα σωλήνα αερίïυ (συσκευές
υγραερίïυ)

- Σετ σύνδεσης αερίïυ (συσκευές φυσικïύ αερίïυ)
- Περιâλήµατα και άγκιστρα για στερέωση σε τïί÷ï
- ∆ύï µπαταρίες, 1,5 V τύπïς R

������� WR11/14/18 B…

���	
���� II2H3+

���� B11BS

W R 11 B
23
31

S…

W R 14 B
23
31

S…

W R 18 B
23
31

S…
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1.5 ∆ιαστάσεις

Σ÷ήµα 2

1.6 Σ÷εδιασµüς συσκευής

Σ÷ήµα 3

1. Εîωτερικü περίâληµα
2. Ïπή στερέωσης σε τïί÷ï
3. ∆ιάταîη ελέγ÷ïυ ρïής
4. Ένδειîη LED επιπέδïυ

φüρτισης µπαταριών
5. ∆ιακüπτης ενεργïπïίησης /

απενεργïπïίησης (On/Off)
6. Ένδειîη LED κατάστασης

καυστήρα
7. ∆ιάταîη ελέγ÷ïυ απüδïσης
8. Σύνδεση αερίïυ
9. Υπïδï÷ή καπναγωγïύ

10. Ασφάλεια ρïής καπναερίων
µε διάταîη επιτήρησης
καπναερίων

11. Εναλλάκτης θερµüτητας
12. Αυτüµατη âαλâίδα αερίïυ
13. Μïνάδα ελέγ÷ïυ

ανάφλεîης
14. Κïυτί µπαταριών

1. Πιλüτïς
2. Ηλεκτρüδιï ανάφλεîης
3. Ηλεκτρüδιï ιïνισµïύ
4. Εναλλάκτης θερµüτητας
5. Κύριïς καυστήρας
6. Ακρïφύσιï καυστήρα
7. 7α) Σηµείï δïκιµής πίεσης καυστήρα

7â) Σηµείï δïκιµής πίεσης παρï÷ής
8. ∆ιάταîη ïµαλής ανάφλεîης
9. ∆ιάταîη Venturi

10. ∆ιάταîη ελέγ÷ïυ ρïής
11. Βαλâίδα νερïύ
12. Βίδα ρύθµισης ελά÷ιστης πïσüτητας νερïύ
13. ∆ιάταîη περιïρισµïύ ρïής
14. Φίλτρï νερïύ
15. Σωλήνας παρï÷ής κρύïυ νερïύ
16. ∆ιάφραγµα
17. Μικρïδιακüπτης
18. Κύρια âαλâίδα αερίïυ
19. Βίδα ρύθµισης
20. Είσïδïς αερίïυ
21. Φίλτρï αερίïυ
22. Κïυτί µπαταριών
23. Σωλήνας æεστïύ νερïύ
24. ∆ιάταîη ελέγ÷ïυ ανάφλεîης
25. Λυ÷νία LED ένδειîης κατάστασης καυστήρα
26. ∆ιακüπτης ενεργïπïίησης/

απενεργïπïίησης (on/off)
27 Ένδειîη LED επιπέδïυ φüρτισης µπαταριών
28. Η/Μ âαλâίδα καυστήρα
29. Ρυθµιστής απüδïσης
30. Βαλâίδα αερίïυ
31. Η/Μ âαλâίδα πιλüτïυ
32. Ακρïφύσιï πιλüτïυ
33. Σωλήνας αερίïυ πιλüτïυ
34. Ïριακüς θερµïστάτης ασφαλείας
35. ∆ιάταîη επιτήρησης καπναερίων

���������� A B C D E F G H (Ø)

(mm)
	
���� ���� 

(NG)
������� 

(LPG)
WR11..B... 310 580 228 110 463 60 25
WR14..B... 350 655 228 130 510 95 30
WR18..B... 425 655 334 130 540 65 30

1/2"
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1.7 ∆ιάγραµµα κυκλώµατïς

Σ÷ήµα 4

1.8 Τε÷νικά ÷αρακτηριστικά

1. H/M âαλâίδα καυστήρα (κανïνικά
ανïι÷τή)

2. Βαλâίδα διαφράγµατïς
3. Η/Μ âαλâίδα πιλüτïυ (κανïνικά

κλειστή)
4. Ηλεκτρüδιï ιïνισµïύ
5. Ηλεκτρüδιï ανάφλεîης
6. ∆ιάταîη επιτήρησης καπναερίων
7. ∆ιάταîη περιïρισµïύ θερµïκρασίας
8. Μïνάδα ελέγ÷ïυ ανάφλεîης
9. Ένδειîη LED επιπέδïυ φüρτισης

µπαταριών
10. Ένδειîη LED κατάστασης καυστήρα
11. ∆ιακüπτης ενεργïπïίησης /

απενεργïπïίησης (On/Off)
12. Μπαταρίες 1,5 V
13. Μικρïδιακüπτης

* H 15°C – 1013 mbar – επί îηρïύ: Φυσικü αέριï 34,2 MJ/m3 (9,5 kWh/m3)
Υγραέριï: Βïυτάνιï 45,7 MJ/kg (12,7 kWh/kg) Πρïπάνιï 46,4 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

** Σε µέγιστη υπïλïγισµένη έîïδï θερµüτητας
*** ∆εν επιτρέπεται η υπέρâαση αυτής της τιµής, λαµâάνïντας υπüψη την αύîηση τïυ üγκïυ τïυ νερïύ

������� �������������� WR11 WR14 WR18

���������� ������ ����� �����
 Pn kW 19.2 23.6 30.5

���������� �������� ����� �����
 Pmin kW 7.0 7.0 7.0

������� (����� �����������) kW 7.0 - 19.2 7.0 - 23.6 7.0 - 30.5

���������� ������ ����� ������
 Qn kW 21.8 27.0 34.5

���������� �������� ����� ������
 Qmin kW 8.1 8.1 8.1

����� �������:

	
���� ���� G20 mbar 20 20 20

������� (LPG) ( �
����� /��������) G30/G31 mbar 30/37 30/37 30/37

������ !��:

	
���� ���� G20 m3/h 2.3 2.9 3.7

������� (LPG) ( �
����� /��������) G30/G31 kg/h 1.7 2.2 2.7

���!��� �����
�"�� ��
����� 12 14 18

#����� �"��� ����� *** pw bar 12 12 12

" �#��� $��%�������� ��� %&#���� �'$%���

������ !��������"�� °C 50 50 50

$
!��� ���� l/min 2 - 5.5 2 - 7 2 - 8.8

%������� �"��� �����
��"�� pwmin bar 0.1 0.1 0.2

" �#��� $��%�������� ���� � ������ �'$%��� 

������ !��������"�� °C 25 25 25

$
!��� ���� l/min 4 - 11 4 - 14 4 - 17.6

������������ ���
���� mbar 0.015 0.015 0.015

	���"� ��
����"�� g/s 13 17 22

&��������"� °C 160 170 180
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2. Πρïϋπïθέσεις εγκατάστασης

Η συσκευή µπïρεί να πωλείται µüνï στις ÷ώρες πïυ
αναφέρïνται στην πλακέτα τύπïυ.

2.1 Κανïνισµïί
Σύµφωνα µε την Ελληνική νïµïθεσία και
συγκεκριµένα µε τïν τε÷νικü κανïνισµü
εγκαταστάσεων υγραερίïυ στα κτίρια (31856/3-9-
2003) καθώς επίσης και µε τïν κανïνισµü
εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικïύ αερίïυ µε
πίεση λειτïυργίας µέ÷ρι 1 bar (11346/15-7-2003).

2.2 Θέση εγκατάστασης
Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να
πραγµατïπïιείται σε καλά αεριæüµενï ÷ώρï, üπïυ
δεν θα εκτίθεται σε θερµïκρασίες κάτω απü τï
σηµείï ψύîης.
Πρïκειµένïυ να απïφευ÷θεί η διάâρωση, ï αέρας
καύσης δεν πρέπει να περιέ÷ει καµία διαâρωτική
ïυσία. Στις ïυσίες πïυ κατατάσσïνται ως
διαâρωτικές συγκαταλέγïνται ïι αλïγïνωµένïι
υδρïγïνάνθρακες, üπως εκείνïι πïυ εµπεριέ÷ïνται
σε διαλύτες, ÷ρώµατα, κüλλες, πρïωθητικά
ψεκασµïύ και σε διάφïρα ïικιακά καθαριστικά. Θα
πρέπει να λαµâάνïνται τα κατάλληλα µέτρα, üπïυ
είναι απαραίτητï.
Με εîαίρεση τïν καπναγωγü, η επιφανειακή
θερµïκρασία της συσκευής είναι κάτω απü 85ïC.
Επïµένως, δεν απαιτïύνται ειδικά µέτρα ασφαλείας.
Η θέση εγκατάστασης της συσκευής υπïδεικνύεται
στην εικüνα 5.
Η συσκευή πρέπει πάντα να τïπïθετείται σε ÷ώρï
πïυ δεν εκτίθεται σε θερµïκρασίες κάτω απü τï
σηµείï παγετïύ. Εάν αυτü δεν είναι δυνατüν, η
συσκευή πρέπει να αδειάσει απü νερü και ïι
µπαταρίες να απïµακρύνïνται, üταν υπάρ÷ει
κίνδυνïς παγωνιάς.

2.3 Στερέωση συσκευής
Αφαιρέστε τη διάταîη ελέγ÷ïυ θερµïκρασίας και
απüδïσης. Αφαιρέστε τï εîωτερικü κάλυµµα
σύρïντας τï πρïς τα εµπρüς και έπειτα
ανασηκώνïντάς τï πρïς τα επάνω.
Τïπïθετήστε και σταθερïπïιήστε τη συσκευή
÷ρησιµïπïιώντας τα παρε÷üµενα περιâλήµατα και
άγκιστρα µε τρüπï τέτïιï, ώστε η συσκευή να
âρίσκεται κατακüρυφα.
Σε καµία περίπτωση η συσκευή δεν θα πρέπει να
στηρίæεται σε σωλήνες νερïύ ή αερίïυ.

2.4 Σύνδεση νερïύ
Συνιστάται η εκκένωση /απïστράγγιση της συσκευής
πριν την εγκατάστασή της, καθώς τυ÷üν ρύπïι ή
εναπïθέσεις εντüς της συσκευής θα µπïρïύσαν να
µειώσïυν τïν ρυθµü ρïής νερïύ και σε ακραίες
περιπτώσεις θα µπïρïύσαν να φράîïυν πλήρως τη
συσκευή.
Σηµειώστε τïυς σωλήνες æεστïύ και κρύïυ νερïύ,

ώστε να απïφευ÷θεί η σύγ÷υση.
Συνδέστε τïν σωλήνα στην αυτüµατη âαλâίδα νερïύ
÷ρησιµïπïιώντας τï παρε÷üµενï σετ σύνδεσης.
Πρïκειµένïυ να απïφευ÷θïύν τυ÷üν πρïâλήµατα
πïυ πρïκαλïύνται απü αιφνίδιες διακυµάνσεις
πίεσης στην παρï÷ή νερïύ, συνιστάται η σύνδεση
âαλâίδας αντεπιστρïφής (µίας διεύθυνσης) στην
έîïδï νερïύ.

2.6 Σύνδεση αερίïυ
Βεâαιωθείτε ïπωσδήπïτε üτι δεν είναι εφικτή η
εισ÷ώρηση ρύπων στï στüµιï εισαγωγής αερίïυ.
Επιλέîτε εκείνη τη διάµετρï σωλήνα πïυ
ενδείκνυται για τη διάταîη εîüδïυ τïυ στιγµιαίïυ
θερµïσίφωνα πïυ πρüκειται να εγκατασταθεί.
Συνδέστε τη στρüφιγγα παρï÷ής αερίïυ üσï τï
δυνατüν πιï κïντά στη συσκευή.

2.7 Καπναγωγüς
Είναι απïλύτως απαραίτητï να συνδέïνται üλïι ïι
στιγµιαίïι θερµïσίφωνες σε καπναγωγü κατάλληλων
διαστάσεων µέσω στεγανής σύνδεσης παρï÷ής
αερίïυ.
Ï καπναγωγüς θα πρέπει να είναι κατασκευασµένïς
απü γαλâανισµένï σίδηρï, αλïυµίνιï, ανïîείδωτï
÷άλυâα ή τσιµέντï ενισ÷υµένï µε ίνες. Η σύνδεση
πρέπει να πραγµατïπïιείται üπως υπïδεικνύεται
στην εικüνα 4.

Κείµενï εικüνας:
[πρïστασία απü τïν
αέρα /τη âρï÷ή]

Σ÷ήµα 5
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3.3 Ρυθµίσεις συσκευής
¼λïι ïι στιγµιαίïι θερµïσίφωνες έ÷ïυν ρυθµιστεί
απü τï εργïστάσιï και δεν απαιτείται περαιτέρω
ρύθµιση.*
Στïυς θερµïσίφωνες πïυ λειτïυργïύν µε υγραέριï
(âïυτάνιï /πρïπάνιï) έ÷ει ρυθµιστεί η πίεση
λειτïυργίας πïυ αναγράφεται στην αναγνωριστική
πινακίδα (30/37 mbar).
Ïι συσκευές πïυ λειτïυργïύν µε φυσικü αέριï έ÷ïυν
ρυθµιστεί σύµφωνα µε τï πρüτυπï âαθµïνüµησης
Wobble Index 15kWh/m3 και η πίεση παρï÷ής είναι 20
mbar.
* Απαγïρεύεται ïπïιαδήπïτε τρïπïπïίηση στα
σφραγισµένα εîαρτήµατα.

3.4 Συντήρηση
Η συντήρηση της συσκευής επιτρέπεται µüνï απü
εîïυσιïδïτηµένï τε÷νικü.
Θα πρέπει να διενεργηθεί πλήρης ïλïκληρωµένïς
έλεγ÷ïς και συντήρηση µετά απü δύï έτη. Η
συντήρηση θα πρέπει να περιλαµâάνει τïν επιµελή
καθαρισµü τïυ εναλλάκτη θερµüτητας, τïυ
καυστήρα, τïυ ïδηγïύ καυστήρα και τïυ φίλτρïυ
αυτüµατης âαλâίδας νερïύ. Απαγïρεύεται η
ενεργïπïίηση της συσκευής ÷ωρίς τïπïθετηµένï
φίλτρï νερïύ.
Εάν απαιτείται, θα πρέπει να πραγµατïπïιηθεί
καθαρισµüς των εναπïθέσεων ïîείδωσης και αλάτων
στï εσωτερικü τïυ εναλλάκτη θερµüτητας και στïυς
σωλήνες σύνδεσης. Ï καθαρισµüς αυτüς θα πρέπει
να διενεργηθεί µüνï στïν εναλλάκτη θερµüτητας,
καθώς ïι ÷ηµικές ïυσίες πïυ ÷ρησιµïπïιïύνται
καταστρέφïυν την υδρïδυναµική γεννήτρια και τα
λïιπά εîαρτήµατα.
Ελέγîτε τις âαλâίδες αερίïυ και νερïύ για τυ÷üν
διαρρïές και διενεργήστε πλήρη έλεγ÷ï λειτïυργίας.
Εάν απαιτείται η αντικατάσταση εîαρτηµάτων,
÷ρησιµïπïιήστε µüνï αυθεντικά ανταλλακτικά Junk-
ers.

3.5 ∆ιάταîη ασφαλείας καπναγωγïύ
Η διάταîη επιτήρησης καπναερίων σε καµία
περίπτωση δεν πρέπει να απενεργïπïιείται, ïύτε
επιτρέπεται να ÷ρησιµïπïιείται διαφïρετική
παρεµφερής διάταîη, ïύτε να αντικαθίσταται απü
ïπïιïδήπïτε άλλï εîάρτηµα.

Λειτïυργία και πρïφυλάîεις ασφαλείας
Η διάταîη ασφαλείας καπναγωγïύ ελέγ÷ει την
απïτελεσµατικüτητα της εîαγωγής των καυσαερίων
απü τïν καπναγωγü. Εάν είναι ανεπαρκής, η συσκευή
απενεργïπïιείται αυτïµάτως, ώστε να απïτραπεί η
διαφυγή των αναθυµιάσεων καύσης εντüς τïυ
÷ώρïυ, üπïυ έ÷ει εγκατασταθεί η συσκευή. Η διάταîη
επιτήρησης καπναερίων ρυθµίæεται εκ νέïυ µετά
απü περίïδï παγετïύ.
Εάν η συσκευή απενεργïπïιηθεί κατά τη διάρκεια
της λειτïυργίας, αερίστε τïν ÷ώρï. Περιµένετε 10
λεπτά περίπïυ και στη συνέ÷εια ενεργïπïιήστε εκ
νέïυ τη συσκευή. Εάν τï πρüâληµα εµφανιστεί îανά,
καλέστε τε÷νικü. Σε καµία περίπτωση ï ÷ρήστης δεν
επιτρέπεται να πρïâαίνει σε καµία τρïπïπïίηση της
συσκευής.

Θα πρέπει να ÷ρησιµïπïιείται εύκαµπτïς ή άκαµπτïς
σωλήνας, ï ïπïίïς πρïσαρµüæεται στην υπïδï÷ή
καπναγωγïύ. Η εîωτερική διάµετρïς τïυ σωλήνα θα
πρέπει να είναι ελαφρώς µικρüτερη απü τη διάσταση
πïυ καθïρίæεται στïν πίνακα διαστάσεων συσκευών.

2.8 ∆ïκιµαστική λειτïυργία
Ανïίîτε τις στρüφιγγες παρï÷ής αερίïυ και νερïύ και
ελέγîτε üλες τις συνδέσεις για τυ÷üν διαρρïές.
Ïι δύï µπαταρίες 1,5 V τύπïς R πρέπει να
τïπïθετηθïύν σωστά (Εικüνα 6).
Ελέγîτε τη σωστή λειτïυργία της διάταîης
επιτήρησης καπναερίων – ενεργήστε σύµφωνα µε τις
ïδηγίες της ενüτητας 3.5.

3. Λειτïυργία και συντήρηση

Μην διενεργείτε καµία επέµâαση στα σφραγισµένα
εîαρτήµατα.

3.1 Λειτïυργία
Αυτüς ï θερµïσίφωνας έ÷ει εîïπλιστεί µε αυτüµατη
ηλεκτρïνική ανάφλεîη για εύκïλη ενεργïπïίηση.
×ρειάæεται µüνï να πατήσετε τïν διακüπτη
ενεργïπïίησης /απενεργïπïίησης (On/Off) (Εικ.6).
Η ανάφλεîη της συσκευής ενεργïπïιείται αυτüµατα,
µüλις ανïίîετε τη στρüφιγγα τïυ æεστïύ νερïύ.
Αρ÷ικά ανάâει η φλüγα-πιλüτïς και στη συνέ÷εια
µετά απü τέσσερα δευτερüλεπτα ενεργïπïιείται ï
κύριïς καυστήρας. Η φλüγα-πιλüτïς σâήνει έπειτα
απü 20 δευτερüλεπτα περίπïυ. Συνεπώς, η συσκευή
είναι κατά πïλύ ïικïνïµικüτερη, επειδή η φλüγα-
πιλüτïς παραµένει αναµµένη έως üτïυ
πραγµατïπïιηθεί η ανάφλεîη τïυ κύριïυ καυστήρα,
σε αντίθεση µε τις συµâατικές συσκευές, στις ïπïίες
η φλüγα-πιλüτïς παραµένει διαρκώς αναµµένη. Εάν
υπάρ÷ει αέρας στïν σωλήνα αερίïυ κατά την
ενεργïπïίηση της συσκευής, µπïρεί να πρïκληθεί
âλάâη κατά την ανάφλεîη. Σε αυτή την περίπτωση,
θα πρέπει να κλείσετε τη στρüφιγγα τïυ æεστïύ
νερïύ και στη συνέ÷εια να την ανïίîετε îανά, ώστε η
συσκευή να επαναλάâει τïν κύκλï ανάφλεîης. Η
διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί, üπως
απαιτείται, µέ÷ρι να απïµακρυνθεί εντελώς ï αέρας
απü τïν σωλήνα αερίïυ.

Κίνδυνïς: η περιï÷ή µπρïστά απü τïν καυστήρα
µπïρεί να πλησιάσει πïλύ υψηλές θερµïκρασίες και
υπάρ÷ει κίνδυνïς εγκαύµατïς, εάν την αγγίîετε.

3.2 Έλεγ÷ïς θερµïκρασίας νερïύ
Ï ρυθµιστής θερµïκρασίας νερïύ ÷ρησιµïπïιείται
για την επιθυµητή πρïσαρµïγή τïυ ρυθµïύ ρïής
νερïύ και επïµένως της θερµïκρασίας νερïύ.
Στρέφïντας τïν ρυθµιστή δεîιüστρïφα µειώνεται ï
ρυθµüς ρïής νερïύ και αυîάνεται η θερµïκρασία.
Στρέφïντας τïν ρυθµιστή αριστερüστρïφα,
αυîάνεται ï ρυθµüς ρïής νερïύ και µειώνεται η
θερµïκρασία.
Εάν η θερµïκρασία ρυθµιστεί µüνï στï απαιτïύµενï
επίπεδï, η κατανάλωση ενέργειας µειώνεται και
ελα÷ιστïπïιείται η πιθανüτητα εναπïθέσεων αλάτων
στïν εναλλάκτη θερµüτητας.
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Ïι ενέργειες πïυ σηµειώνïνται µε αστερίσκï (*) επιτρέπεται να εκτελïύνται µüνï απü εîïυσιïδïτηµένï τε÷νικü.

Συντήρηση*
Εάν πρïκύψïυν âλάâες στη διάταîη επιτήρησης
καπναερίων, ενεργήστε ως εîής:
- Îεâιδώστε τïν κï÷λία στερέωσης της διάταîης

ασφαλείας τïυ καπναγωγïύ.
- Απïσυνδέστε τïν σύνδεσµï της µïνάδας

ανάφλεîης
Αντικαταστήστε τï κατεστραµµένï εîάρτηµα µε ένα

νέï και τïπïθετήστε îανά τη διάταîη
ακïλïυθώντας την αντίστρïφη διαδικασία πïυ
περιγράφηκε παραπάνω.

Έλεγ÷ïς λειτïυργίας*
Έλεγ÷ïς της διάταîης επιτήρησης καπναερίων:
- Απïσυνδέστε τïν καπναγωγü
- Αντικαταστήστε τïν µε έναν σωλήνα (µήκïυς

περίπïυ 50m) µε σφραγισµένï άκρï.
- Τïπïθετήστε τïν σωλήνα κατακüρυφα.

- Ενεργïπïιήστε τη συσκευή στην υπïλïγισµένη
απüδïση και θέστε τïν ρυθµιστή θερµïκρασίας
στη µέγιστη θερµïκρασία.

Υπü αυτές τις συνθήκες η συσκευή θα πρέπει να
απενεργïπïιηθεί µετά απü δύï λεπτά. Αφαιρέστε τïν
πρïσωρινü σωλήνα και επανασυνδέστε τïν
καπναγωγü.
* Αυτή η εργασία επιτρέπεται να διενεργηθεί µüνï
απü εîïυσιïδïτηµένï τε÷νικü.

3.6 Μετατρïπή σε διαφïρετικü τύπï αερίïυ
×ρησιµïπïιήστε µüνï τï αυθεντικü σετ µετατρïπής
Junkers. Η µετατρïπή επιτρέπεται να εκτελείται
µüνï απü εîïυσιïδïτηµένï τε÷νικü. Τα αυθεντικά σετ
µετατρïπής συνïδεύïνται απü ïδηγίες
τïπïθέτησης.

3.7 Ïδηγüς αντιµετώπισης πρïâληµάτων
Η εγκατάσταση, η συντήρηση και ïι επισκευές επιτρέπεται να διενεργïύνται µüνï απü εîïυσιïδïτηµένï
τε÷νικü.
Ï ακüλïυθïς πίνακας παρïυσιάæει ïρισµένες λύσεις σε απλά και σαφή πρïâλήµατα.
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Ανïίîτε üλες τις στρüφιγγες αερίïυ και νερïύ
Αφαιρέστε τïν αέρα απü τïυς σωλήνες

Σ÷ήµα 6

4. Λειτïυργία

Ρύθµιση θερµïκρασίαςΈναρîη λειτïυργίας

×αµηλή θερµïκρασία νερïύ
×αµηλüτερη απüδïση

Υψηλή θερµïκρασία νερïύ
Υψηλüτερη απüδïση

Περιστρïφή ρυθµιστή
αριστερüστρïφα:

αύîηση τïυ ρυθµïύ ρïής νερïύ και
µείωση της θερµïκρασίας νερïύ

Περιστρïφή ρυθµιστή δεîιüστρïφα:

µείωση τïυ ρυθµïύ ρïής νερïύ και
αύîηση της θερµïκρασίας νερïύ.

Τïπïθετήστε δύï µπαταρίες 1,5 V τύπïς
R20, στï κïυτί µπαταριών.
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Ïδηγίες ασφαλείας για τη ÷ρήση των
µπαταριών:
- Πετάîτε τις άδειες µπαταρίες σε ένα

κάδï ανακύκλωσης
- Μην ÷ρησιµïπïιείτε ληγµένες

µπαταρίες
- ×ρησιµïπïιείτε µüνï τις

ενδεδειγµένες µπαταρίες

¼ταν η κüκκινη ένδειîη LED αναâïσâήνει,
αντικαταστήστε τις µπαταρίες

Κïυµπί on/off

Πατήστε “  “ για να
ενεργïπïιήσετε/απενεργïπïιήσετε
την συσκευή (on/off)
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 - On (I)

 - Off (0)

Πράσινη ένδειîη LED σâηστή = Καυστήρας σâηστüς
Πράσινη Ένδειîη LED αναµµένη = Καυστήρας αναµµένïς


