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Κύρια χαρακτηριστικά: 

Υψηλής απόδοσης 
Με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών 
συστημάτων και εξαιρετικού συστήματος 
ανταλλαγής θερμότητας, επιτυγχάνεται 

υψηλή απόδοση. 
 

Έξυπνη θέρμανση 
Ο εξαερισμός της σόμπας δεν ξεκινάει εάν 

ο θάλαμος καύσης δεν είναι ζεστός. 
 

Αυτόματο χρονόμετρο On/Off 
Προγραμματιζόμενη για 4 αναφλέξεις και 

4 τερματισμούς ανά ημέρα - 7/7 ημέρες. 
 

Περίμενε 
Όταν φτάσετε στη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία, ο θερμαντήρας σβήνει. 
Ενεργοποιείται πάλι μόνο όταν η 
θερμοκρασία πέσει κάτω από το 

καθορισμένο επίπεδο. 
 

Πολύ εξαερισμός 
Υπάρχουν 5 επίπεδα ισχύος και 

ρυθμιζόμενος αερισμός.  
 

Σιωπηλός 
Οι καινοτόμες τεχνολογίες επιτρέπουν 

ένα πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου. 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας 
Ο εσωτερικός θερμοστάτης ανιχνεύει το 
περιβάλλον θερμοκρασίας και το διατηρεί 
σταθερό σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που 

έχουν εισαχθεί. 

 
Έλεγχος οθόνης 
Η οθόνη ελέγχου επιτρέπει τη ρύθμιση και 

τον προγραμματισμό της σόμπας. 
 

Εξοικονόμηση πελλετών 
Αναφορικά με τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία, το εσωτερικό λογισμικό 
ρυθμίζει τη φλόγα ώστε να μειωθεί η 

κατανάλωση καυσίμου. 
 

Πολλαπλή έξοδος καυσαερίων 
Τα προ-εγχάρακτα ανοίγματα 
βελτιστοποιούν την εκφόρτωση των 

αναθυμιάσεων πίσω, αριστερά ή δεξιά. 
 

Σειριακή σύνδεση 
Χρήσιμο για τεχνικό προσωπικό και 

προγραμματισμού παραμέτρων. 
 

Αυτοκαθαριζόμενη μπρασελέ 
Ένας εξαναγκασμένος εξαερισμός στη 

λεκάνη ξεκινάει περιοδικά. 
 

Αυτόματη απενεργοποίηση 
Ο θερμαντήρας σβήνει αυτόματα σε 
περίπτωση έλλειψης ισχύος ή υπέρβασης 
του ορίου ασφαλείας της θερμοκρασίας 

καυσαερίων. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENA 100 
10 kW 

ATENA 80 
8 kW 
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Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας με υλικά υψηλής ποιότητας και με μεγάλη εμπειρία στις διαδικασίες 
μετασχηματισμού. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου για να επιτύχετε 
τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας. 
Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα σημαντικό κομμάτι του προϊόντος: βεβαιωθείτε ότι το φυλάτε πάντα με τη συσκευή, 
ακόμα κι αν δίνετε τη συσκευή μακριά σε άλλο άτομο. Εάν το χάσετε, ζητήστε αντίγραφο στο πλησιέστερο 
κέντρο εξυπηρέτησης. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
Οι σόμπες που είναι κατασκευασμένες στο εργοστάσιο κατασκευάζονται με μεγάλη προσοχή, επίσης για 
μεμονωμένα εξαρτήματα, προκειμένου να προστατεύεται τόσο ο χρήστης όσο και ο εγκαταστάτης από το 
ενδεχόμενο ατυχήματος. Συνεπώς, συμβουλεύουμε το εξειδικευμένο προσωπικό, μετά από οποιαδήποτε 
εργασία που διεξάγεται πάνω στο προϊόν, να προσέχει ιδιαίτερα τις ηλεκτρικές συνδέσεις, ιδιαίτερα το γυμνό 
τμήμα των αγωγών, το οποίο δεν πρέπει να βγαίνει από τον πίνακα τερματικών με κανέναν τρόπο, πιθανή επαφή 
με τα ενεργά μέρη του αγωγού. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους 
τοπικούς κανονισμούς και τους τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στην 
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη 
ευθύνη για την τελική εγκατάσταση και την επακόλουθη σωστή λειτουργία του εγκατεστημένου προϊόντος. Ο 
παραγωγός δεν θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των οδηγιών.  
Αυτή η σόμπα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε. 
Ο κατασκευαστής αποκλείεται από οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική ευθύνη για ζημίες που προκλήθηκαν 
σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα, λόγω σφαλμάτων κατά την εγκατάσταση, ρύθμιση ή συντήρηση και λόγω 
ακατάλληλης χρήσης. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα είναι πλήρη και άθικτα. 
Αν όχι, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου αγοράσατε τη συσκευή. Η σόμπα θα πρέπει να 
συντηρείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πραγματοποιώντας εγκαίρως ραντεβού με τις υπηρεσίες τεχνικής 
βοήθειας. 
 
Για λόγους ασφαλείας, να έχετε πάντα υπόψη σας: 
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανθρώπους (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με φυσικούς, 
αισθητηριακούς ή διανοητικούς περιορισμούς ή από άτομα με μικρή εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται 
ή λαμβάνουν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην 
αγγίζετε τη σόμπα εάν είναι ξυπόλητος ή εάν τα μέρη του σώματος είναι υγρά ή υγρά. Ποτέ μην αλλάζετε τις 
συσκευές ασφαλείας ή τις διατάξεις ρύθμισης χωρίς προηγούμενη έγκριση και οδηγίες από τον κατασκευαστή.  
Μην τραβάτε, αποσυνδέετε ή στρίβετε τα ηλεκτρικά καλώδια που βγαίνουν από τη σόμπα, ακόμη και αν 
αποσυνδεθούν από το τροφοδοτικό. Μην εμποδίζετε ή μειώνετε το μέγεθος των ανοιγμάτων για τον αερισμό 
στις εγκαταστάσεις όπου ήταν εγκατεστημένη η σόμπα. Τα ανοίγματα αερισμού είναι απαραίτητα για τη σωστή 
καύση.  
Φυλάσσετε τη συσκευασία μακριά από παιδιά και άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντέξουν. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως αποτεφρωτήρα ή με άλλο τρόπο από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί. Όταν 
η συσκευή τρέχει το εξωτερικό της, ειδικότερα, θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες επαφής. χειριστείτε με 
προσοχή στα εγκαύματα. 
Μην κάνετε καμία μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Συσκευασία 
 

Η συσκευασία περιλαμβάνει κιβώτιο από χαρτόνι, το οποίο είναι ανακυκλώσιμο σύμφωνα με τις οδηγίες 
RESY, μερικά ανακυκλώσιμα ένθετα από διογκωμένο EPS και ξύλινη παλέτα. Όλα τα υλικά 
συσκευασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για παρόμοια χρήση ή να αφαιρεθούν ως στερεά 
αστικά απόβλητα σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 
Αφού αφαιρέσετε το πακέτο, σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε τέλειες συνθήκες. 
 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! 
Συνιστούμε να μεταφέρετε τη συσκευή με τα κατάλληλα μέσα, προσέχοντας τον κανονισμό 
ασφαλείας. Μην γυρίζετε τη συσκευασία ανάποδα και χειρίζεστε με προσοχή τα στοιχεία της 
κεραμικής. 
 
 

 ΚΑΠΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
 

Εισαγωγή 
 

Αυτό το κεφάλαιο σας δίνει κάποιες οδηγίες για μια καλή και σωστή εκπλήρωση του καπναγωγού 
καμινάδας αλλά δεν αντικαθιστά τους ισχύοντες κανονισμούς που πρέπει να γνωρίζει ένας 
ειδικευμένος ρυθμιστής καπνοδόχων. 
Η εταιρεία αποκλείει κάθε ευθύνη για την κακή λειτουργία της σόμπας, αν αυτό οφείλεται σε 
καπνοειδή καπνοδόχο που δεν έχει συμμορφωθεί με τον ισχύοντα κανονισμό UNI10683. 
                     

Καπνοδόχος καπνοδόχου 
 

Ο καπναγωγός ή καμινάδα καπνοδόχου έχει μεγάλη σημασία για μια συσκευή θέρμανσης η οποία 
χρησιμοποιεί στερεά εύφλεκτα υλικά τύπου b με εξαναγκασμένο βύθισμα. καθώς οι σύγχρονες 
συσκευές θέρμανσης είναι υψηλής απόδοσης με ψυχρότερους καπνούς και συνεπώς χαμηλότερο 
ρεύμα είναι πολύ σημαντικό να κατασκευάζεται σωστά ο καπναγωγός και να διατηρείται πάντα 
απόλυτα αποδοτικός. Ο καπναγωγός πρέπει να είναι μονός (κανονισμός UNI7129/92) ή να βγαίνει έξω 
(κανονισμός UNI7129/92) (βλέπε εικόνα 1 α και β) που δεν επιτρέπεται σε κτίρια με διάφορους 
ορόφους και διαμερίσματα. Δεν είναι δυνατή η σύνδεση περισσότερων από μιας συσκευών σφαιριδίων 
στον ίδιο καπναγωγό. 
 

 

 

 
 

Εικ. 1 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Ο καπναγωγός πρέπει να είναι στεγνός (η διήθηση αέρα μέσω ρωγμών ή η πόρτα επιθεώρησης που 
δεν είναι σφιγμένη θα μειώσει σημαντικά το ρεύμα της καπνοδόχου). Πρέπει να είναι κατακόρυφη 
χωρίς εμπόδια, κατασκευασμένα από υλικά αδιαπέραστα στους καπνούς και το συμπύκνωμα, 
θερμομονωμένα και επαρκή για να αντέχουν μακροπρόθεσμα έναντι κανονικής μηχανικής 
καταπόνησης (συνιστούμε καμινάδες κατασκευασμένες από / 316 ή πυρίμαχο υλικό με διπλό μονωμένο 

a) Άμεσα έξω 

Πόρτα επιθεώρησης 

b) Ενιαίος καπναγωγός 

Πόρτα επιθεώρησης 
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θάλαμο στρογγυλό τμήμα). Πρέπει να μονώνεται από το εξωτερικό για να αποφεύγεται το φαινόμενο 
συμπύκνωσης και να μειώνεται η επίδραση της ψύξης των καπνών. Πρέπει να διαχωρίζεται από υλικά 
που είναι εύφλεκτα ή εύφλεκτα με αέρα ή με μονωτικά υλικά. Ο λαιμός του τζακιού καμινάδας πρέπει 
να βρίσκεται στον ίδιο χώρο όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή ή τουλάχιστον στο επόμενο δωμάτιο 
και κάτω από αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένας θάλαμος για τη συλλογή στερεών υπολειμμάτων και 
συμπυκνωμάτων με ύψος όχι μικρότερο από 50 cm και προσβάσιμο μέσω αεροστεγούς μεταλλική 
πόρτα. Ένας εξειδικευμένος κατασκευαστής σόμπων πρέπει να επαληθεύει την απόδοση του 
καπναγωγού καπνοδόχου και, εάν είναι απαραίτητο, ο καπναγωγός πρέπει να διοχετεύεται με υλικά 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Οι βοηθητικοί ανεμιστήρες εξαγωγής δεν μπορούν να 
εγκατασταθούν κατά μήκος της καπνοδόχου ή στο δοχείο καμινάδας. 
 

Ύψος - σχέδιο καμινάδας 
 

Το ρεύμα καπνοδόχου εξαρτάται επίσης από το ύψος του. Το σχέδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για 
τα διάφορα μοντέλα σόμπες με σφαιρίδια, είναι 8ρa έως 14ρa (0,08 έως 0,14mbar). 
 

Διαστάσεις 
 

Το τμήμα μπορεί να είναι στρογγυλό (το καλύτερο σχήμα), τετράγωνο ή ορθογώνιο (ο λόγος μεταξύ 
των εσωτερικών πλευρών πρέπει να είναι ≤1,5) και οι συνδεδεμένες πλευρές πρέπει να έχουν ελάχιστη 
ακτίνα 20 mm. Οι διαστάσεις του τμήματος πρέπει να είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τη διάμετρο του 
σωλήνα αποχέτευσης καπνών (8cm). Παρακάτω μπορείτε να δείτε τον πίνακα διαστάσεων (δείτε την 
εικόνα 2). 
 

Τύπος συστήματος Διάμετρος σωλήνα 8 cm Διάμετρος σωλήνα 10 cm 

Ελάχιστο μήκος 1.5 2 

Μέγιστο κατακόρυφο μήκος (με 1 tee σωλήνα) 6.5 10 

Μέγιστο μήκος (με 3 δίοδοι σωλήνων) 4.5 8 

Μέγιστος αριθμός στροφών ή τμημάτων σωλήνων 3 4 

Οριζόντια τμήματα (ελάχιστη κλίση 5%) 2 2 

Εγκατάσταση σε υψόμετρα πάνω από 1200 μέτρα 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 

ΟΧΙ Υποχρεωτικός 

 
Εικ. 2 

Καμινάδα 
 

Το δοχείο καμινάδας είναι πραγματικά σημαντικό για την καλή λειτουργία μιας συσκευής θέρμανσης, 
συνιστούμε ένα δοχείο καμινάδας, το οποίο είναι ανθεκτικό στον άνεμο με προφίλ πτέρυγας (βλ. 
Εικόνα 3). 
 

   
 

Εικ. 3 

Βιομηχανικό δοχείο 
καμινάδας με αρθρωτά 

στοιχεία έναντι του ανέμου 

Καμινάδα από ανοξείδωτο 
ατσάλι με εσωτερικό κώνο 

διαφράγματος καπνού 

Τα σκάφη έκαναν καμινάδα 
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Πρέπει να παρουσιάζει ένα τμήμα εξόδου όχι κατώτερο από ένα διπλό του τμήματος καπνοδόχου και 
πρέπει να διαμορφώνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζει την έξοδο των καπνών σε περίπτωση που ο άνεμος 
έρχεται από όλες τις κατευθύνσεις και κλίσεις. Πρέπει να σταματήσει η βροχή, το χιόνι και τα ζώα από 
το να μπαίνουν μέσα. Το ύψος της εξαγωγής καπνού στην ατμόσφαιρα πρέπει να απέχει πολύ από την 
περιοχή αναρροής που προκαλείται από το σχήμα της στέγης ή από την ύπαρξη κοντινών εμποδίων 
(βλ. Εικόνα 4). 
 

Συντήρηση  
 

Ο καπναγωγός πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρός: οι εναποθέσεις αιθάλης ή μη καύσιμων ελαίων 
μειώνουν το μέγεθος του τμήματος που παρεμποδίζει το ρεύμα του, διακυβεύοντας την καλή 
λειτουργία της σόμπας και αν τα υπολείμματα είναι μεγάλα μπορούν να πάρουν φωτιά. Ο αγωγός 
καπνοδόχου και η κατσαρόλα πρέπει να καθαρίζονται και να ελέγχονται από έναν εμπειρογνώμονα 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Η ασφάλεια μπορεί να επηρεαστεί από το μη καθαρισμό. 
 

 
 

 Εικ. 4 
 

Εξωτερική εισαγωγή αέρα 
 

Συνιστούμε να ρυθμίσετε μια εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό για να έχετε ένα υγιές εσωτερικό 
περιβάλλον. Η ροή αέρα μεταξύ του εξωτερικού χώρου και του δωματίου μπορεί να εξαερώνεται 
απευθείας από έναν αγωγό στον εξωτερικό τοίχο του δωματίου (βέλτιστη λύση, βλέπε εικόνα 5-A) ή 
έμμεσα από τα παρακείμενα δωμάτια (βλ. Εικόνα 5-Β) δεν είναι υπνοδωμάτια, γκαράζ, αποθήκες, 
δωμάτια που παρουσιάζουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή με αντίθετο ρεύμα λόγω συστήματος αναρρόφησης 
χωρίς εισαγωγή αέρα. 
 
Ο αγωγός εισαγωγής αέρα πρέπει να έχει μια εσωτερική διατομή τουλάχιστον 20 cm2, αλλά αυτή η 
παράμετρος πρέπει να αυξηθεί αν υπάρχει σύστημα ηλεκτρικού εξαερισμού για τον αερισμό του 
χώρου (π.χ. κουκούλα κουζίνας) (βλέπε εικόνα 7). Ο αγωγός εισαγωγής αέρα πρέπει να βρίσκεται 
κοντά στο δάπεδο και να ασφαλίζεται από κάθε τυχαίο εμπόδιο. 
 

c) 30° οροφή 

b) 15° οροφή 

d) 60° οροφή 

e) 45° οροφή 
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Ενταση 
ΗΧΟΥ 

a) Ταράτσα 
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Εικ. 5 
 
 

Μέγιστη χωρητικότητα ηλεκτρικού εξαερισμού (m3/h) Καθαρό πρόσθετο τμήμα (cm2) 

Έως 50 140 

Πάνω από 50 και έως 100 280 

Πάνω από 100 και μέχρι 150 420 

 
Εικ. 6 

 

Απαιτούμενος αέρας για καύση 
 

Όλοι οι τύποι καύσης χρειάζονται αέρα (οξυγόνο). Ως εκ τούτου, κάθε σόμπα εξάγει αέρα από το 
δωμάτιο στο οποίο είναι εγκατεστημένο και έπειτα ο αέρας πρέπει να επιστραφεί. Η κακή καύση μπορεί 
να προκληθεί από την κακή κυκλοφορία του αέρα μέσα στο σπίτι και αυτό συμβαίνει συχνά σε 
σύγχρονα σπίτια, τα οποία διαθέτουν ερμητικά κλειστές πόρτες και παράθυρα. Η κατάσταση μπορεί 
επίσης να είναι προβληματική όταν, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ρεύματα μέσα στο δωμάτιο (που 
παράγονται από τους οπαδούς στην κουζίνα ή το μπάνιο για παράδειγμα).  
Για να αποφύγετε αυτό το είδος προβλήματος συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μόνιμο πλέγμα 
εξαερισμού σε ένα παράθυρο ή κοντά στη σόμπα. Η είσοδος αέρα απευθείας από το εξωτερικό είναι 
υποχρεωτική.  
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση μόνο πιστοποιημένους σωλήνες και χάλυβα. Σωλήνες από συνθετικό 
υλικό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται αλουμίνιο.  
 

Συνδυασμός αγωγού αέρα 
 

Συνιστούμε να εξαερώσετε τη ροή του αέρα για σκοπούς καύσης κατευθείαν από έξω μέσω σωλήνα 
διαμέτρου 40 mm, που βρίσκεται πίσω από τη σόμπα (βλ. Σελ. 20) που επιτρέπει την καλύτερη καύση 
χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια. 
Όταν πραγματοποιείται η εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να επαληθεύονται οι ελάχιστες αποστάσεις 
του αεραγωγού αέρος συνδυασμού που λαμβάνονται απευθείας από το εξωτερικό, όπως π.χ. ένα 
παράθυρο ή μια ανοιχτή πόρτα μπορεί να αφαιρέσει τον αέριο comburent που απαιτείται για τη σόμπα 
(βλ. Παρακάτω πίνακα). Η έξοδος του αγωγού πρέπει να καλύπτεται με φίλτρο πλέγματος έναντι 
πτηνών. Εάν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρες εξαγωγής στο ίδιο δωμάτιο ή χώρο όπου είναι 
εγκατεστημένη η συσκευή, αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. 
 
 
 
 
 

δωμάτιο για 
αερισμό 

Δίπλα στο 
δωμάτιο 

δωμάτιο για 
αερισμό 

Αύξηση του σκάφους 
της πόρτας 

a) Απευθείας προς τα έξω b) Έμμεσα από το παρακείμενο δωμάτιο 



Σομπα pellet 

 

 
Εικ. 7 

 

Η πρόσληψη αέρα 
πρέπει να είναι σε απόσταση: 

  

1.5 m Παρακάτω 
Πόρτες, παράθυρα, εξάτμιση 

καυσαερίων, αέρας κλπ. 

1.5 m Επίπεδο με 
Πόρτες, παράθυρα, εξάτμιση 

καυσαερίων, αέρας κλπ. 

0.3 m Πάνω από 
Πόρτες, παράθυρα, εξάτμιση 

καυσαερίων, αέρας κλπ. 

1.5 m Μακριά Έξοδος καπνού 

 
Εικ. 8 

Σύνδεση με τον καπναγωγό 
 

Μια σόμπα σφαιριδίων λειτουργεί με βύθισμα καπνού που αναγκάζεται από έναν αναπνευστήρα, 
επομένως πρέπει να είστε σίγουροι ότι όλες οι σωληνώσεις είναι σωστά κατασκευασμένες όπως 
εξηγείται σε αυτό το κεφάλαιο από εξειδικευμένο προσωπικό. Οι σωληνώσεις μεταξύ της σόμπας και 
του καπναγωγού πρέπει να είναι σύντομες ώστε να υποστηρίζουν το ρεύμα και να αποφεύγεται ο 
σχηματισμός συμπυκνώματος μέσα στους σωλήνες. Η διάμετρος του αγωγού καυσαερίων πρέπει να 
είναι ίση ή μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα καυσαερίων (διάμετρος 80 mm). 
Για το σωλήνα καυσαερίων πρέπει να χρησιμοποιείτε σωλήνα από πλάκα για τη σόμπα, τύπος B22 με 
λωρίδες σιλικόνης, σωλήνες από βαμμένο χαλυβουργείο (ελάχιστο πάχος 1,5 mm) ή από ανοξείδωτο 
χάλυβα A316 ή πορσελάνη zed (ελάχιστο πάχος 0,5 mm) με διάμετρο 80 mm ή 100 mm ανάλογα με 
τον τύπο της εγκατάστασης (βλέπε εικόνα 2 σελ. 6), δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωλήνες από 
αμιαντοτσιμέντο ή εύκαμπτο μέταλλο. Οι σωλήνες πρέπει να σφραγίζονται με σιλικόνη υψηλής 
θερμοκρασίας (τουλάχιστον 250 °) και να στερεώνονται μαζί με βίδα με αυτοκόλλητη βίδα με διάμετρο 
3.9. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε ένα εξάρτημα σωλήνα T (βλ. Εικόνα 8) με βύσμα ελέγχου, το 
οποίο επιτρέπει τον εύκολο περιοδικό καθαρισμό των σωλήνων χωρίς να χρειάζεται να τα 
αποσυναρμολογήσετε. 
 
Βεβαιωθείτε ότι μετά τον καθαρισμό τα βύσματα ελέγχου κλείνονται ερμητικά με καλή ταινία. Για 
αλλαγές κατεύθυνσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το σωλήνα 3 T και το μήκος του σωλήνα 
καπνού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μέτρα οριζόντιας προβολής με ελάχιστη κλίση 5% (βλ. Εικόνα 
2 σελ.6). Δεν μπορείτε να συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές με τον ίδιο σωλήνα καυσαερίων, 
δεν μπορείτε να κατευθύνετε τους καπνούς που προέρχονται από τις παραπάνω κουκούλες στον ίδιο 
σωλήνα καυσαερίων, δεν μπορείτε να εκκενώσετε τα προϊόντα καύσης μέσω του τοίχου απευθείας 
προς τα έξω ή κοντά στα ανοικτά. Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές (ξύλινες σόμπες, 
κουκούλες, λέβητες κ.λπ.). Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε βαλβίδες πεταλούδας ή οτιδήποτε μπορεί 
να μπλοκάρει τη δίοδο των αναθυμιάσεων ούτως ή άλλως. 



Σομπα pellet 

 

Παραδείγματα σωστής εγκατάστασης 
 

1. Εγκατάσταση με οπή στην οροφή για τη διέλευση του σωλήνα χρησιμοποιώντας επαρκή μεταλλικό 
μονωτήρα (πετροβάμβακα, κεραμικές ίνες με πυκνότητα μεγαλύτερη από 80 kg/m3). Η διάμετρος 
των οπών κυμαίνεται από 300 mm, αν η τρύπα έρθει σε επαφή με εύφλεκτα υλικά (ξύλο κ.λπ.), σε 
200 mm σε περίπτωση επαφής με μη εύφλεκτα υλικά (τσιμέντο, τούβλα κ.λπ.). Αυτός ο κανόνας 
ισχύει και για τρύπες στον τοίχο.  

2. Παλαιός καπναγωγός, που οδηγείται με μια εξωτερική πόρτα για τον καθαρισμό. 
3. Mξωτερικός σωλήνας καπνοδόχου από μονωμένους σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα με διπλό 

τοίχο, διαμέτρου 8-10 cm, καλά τοποθετημένος στον τοίχο. 
4. Σύστημα σωλήνων των εξαρτημάτων σωληνώσεων Τ για εύκολο καθαρισμό χωρίς 

αποσυναρμολόγηση των σωλήνων.  
 

   
  

Εικ. 9 
 

 ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

Εύφλεκτο υλικό 
 

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά. Τα σφαιρίδια ξύλου είναι το μόνο εύφλεκτο υλικό που μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να βρείτε διαφορετικά είδη σφαιριδίων με διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και ποιότητα σε πώληση. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σφαιρίδια καλής ποιότητας, καθώς αυτό έχει 
μεγάλη επίδραση στην ικανότητα θέρμανσης και στα υπολείμματα τέφρας. Τα χαρακτηριστικά των 
σφαιριδίων είναι: διάμετρος 6-7 mm, μέγιστο μήκος 30 mm, πρέπει να είναι καλά πιεσμένα και ελάχιστα 
εύθρυπτα, χωρίς υπολείμματα κόλλας, ρητίνης ή πρόσθετης ύλης. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
Δεν επαρκούν τα σφαιρίδια μπορούν να προκαλέσουν κακή καύση, συχνή απόφραξη του φούρνου, 
απόφραξη σωλήνων αποβλήτων, αύξηση της κατανάλωσης και μείωση της θερμικής ισχύος, ρύπανση 
του γυαλιού, αύξηση της ποσότητας τέφρας ή άκαυστοι κόκκοι. Οποιοδήποτε υγρό σφαιρίδιο προκαλεί 
κακή καύση και κακή λειτουργία της συσκευής, επομένως βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει τα σφαιρίδια 
σε ξηρούς χώρους, αλλά τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από τη σόμπα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή 
θέρμανσης. 
Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε διαφορετικά σφαιρίδια και στη συνέχεια να επιλέξετε εκείνα με την 
καλύτερη απόδοση. Η χρήση σφαιριδίων χαμηλής ποιότητας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σόμπα, 
καθιστώντας την εγγύηση ανεπίτρεπτη και ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τη ζημιά. 

Διεύθυνση 
τοποθέτησης 
σωλήνα 

Απομονωτήρας 

Πιθανή μείωση από 
100 mm σε 80 mm 

Δοχείο ελέγχου 

Απομονωτήρας 

Δοχείο 
ελέγχου 

Απομονωτήρας 
Δοχείο ελέγχου 

Δοχείο ελέγχου 
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Πόρτα 
επιθεώρησ
ης 

T με σωλήνα 
ελέγχου 
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

Εισαγωγή 
 

Η θέση της σόμπας πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με το περιβάλλον, τον αγωγό αποχέτευσης και τον 
καπναγωγό. Επαληθεύστε με την τοπική αρχή εάν υπάρχουν περιοριστικοί κανόνες σχετικά με την 
εισαγωγή αέρα για σκοπούς καύσης και τον αερισμό του οικιακού περιβάλλοντος και για τη μονάδα 
αγωγών καυσαερίων με καπναγωγό καπνοδόχου και καμινάδα καμινάδας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει 
καμία ευθύνη σε περίπτωση εγκατάστασης που δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, με ένα 
μη σωστό σύστημα εξαερισμού, ηλεκτρική σύνδεση που δεν συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα 
ή σε περίπτωση κακής χρήσης της συσκευής. 
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό που θα υπογράψει δήλωση συμμόρφωσης 
του συστήματος και θα αναλάβει κάθε ευθύνη για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία της 
συσκευής. Ένα φυλλάδιο δοκιμών και περιοδικής συντήρησης που θα εκτελεστεί από τον εγκαταστάτη 
εκδίδεται στον πελάτη μαζί με τη σόμπα. 
 

Εγκατάσταση 
 

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε δάπεδο με επαρκή 
χωρητικότητα. Εάν η υπάρχουσα δομή δεν πληροί αυτή 
την απαίτηση, είναι απαραίτητο να ληφθούν τα 
κατάλληλα μέτρα (π.χ. να τοποθετηθεί μια πλάκα 
κατανομής φορτίου). Τοποθετήστε και προσαρμόστε τα 
4 πόδια που παρέχονται ή ρυθμίστε τα εάν είναι ήδη 
εγκατεστημένα, έτσι ώστε η βάση της σόμπας να 
αποκολληθεί από το πάτωμα. Όταν είναι εγκατεστημένη 
η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει 
εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό της ίδιας της 
σόμπας, των αγωγών καυσαερίων και του καπναγωγού 
καπνοδόχου. 
 Η σόμπα των σφαιριδίων πρέπει να εγκατασταθεί 
μεμονωμένα, με ελάχιστο χώρο αέρα 15 cm για να 
επιτρέψει την επαρκή ψύξη της συσκευής και καλή 
κατανομή της θερμότητας στο οικιακό περιβάλλον. 
Σύμφωνα με τις μεθόδους πρόληψης της πυρκαγιάς 
πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 20 
cm από εύφλεκτα αντικείμενα (καναπέδες, έπιπλα, 
ξύλινα καλύμματα) στην πλάτη και στην πλευρά της σόμπας και 80 cm μπροστά όπου υπάρχει η πόρτα 
πυρκαγιάς. Εάν το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από εύφλεκτο υλικό, πρέπει να προετοιμάσετε μια 
κάλυψη από μη εύφλεκτο υλικό (πλάκα από χάλυβα, μάρμαρο, πυρίμαχο υλικό), το οποίο ξεβιδώνει 50 
cm από το μπροστινό μέρος της σόμπας όπου βρίσκεται η πόρτα πυρκαγιάς και 20 cm από οι άλλες 
πλευρές (βλέπε εικόνα 10). Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε τη σόμπα σε υπνοδωμάτια ή μπάνια.  
 

Ηλεκτρική σύνδεση 
 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Η ηλεκτρική σύνδεση 
πρέπει να πραγματοποιείται με το παρεχόμενο καλώδιο, προσθέτοντας ένα κατάλληλο φις σε μια πρίζα 
η οποία μπορεί να πάρει τον συντελεστή φορτίου και την ειδική τάση για κάθε μοντέλο όπως 
υποδεικνύεται στον πίνακα τεχνικών δεδομένων (βλέπε σελίδα 20), το βύσμα πρέπει να είναι 
προσβάσιμο όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη. Είναι απαραίτητο το σταθερό ηλεκτρικό δίκτυο να 
προστατεύεται με ένα μόνο πόλο διακόπτη για να εξασφαλιστεί πλήρης αποσύνδεση με ένα ελάχιστο 
άνοιγμα μεταξύ των επαφών των 3 mm. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αποτελεσματική γείωση, εάν δεν 
υπάρχει κάποια ή δεν είναι αποτελεσματική πρέπει να παρέχετε για να έχετε εγκατεστημένη γείωση 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 
 
Π.Σ. Το σύστημα θέρμανσης σόμπας προστατεύεται με ασφάλεια που βρίσκεται μέσα στον κεντρικό 
διακόπτη πίσω από τη σόμπα. Πάντα να θυμάστε να αποσυνδέετε την τροφοδοσία πριν 
πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή / και ελέγχους! 
 

Εικ.10 
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Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη 
 

Η σόμπα ξεκινά χάρη σε έναν θερμοστάτη τοποθετημένο στην πλάτη της, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
επαληθεύσει τη θέση της και ότι δεν την τοποθετείτε κοντά σε καμία θέρμανση. Εάν επιθυμείτε, 
μπορείτε να συνδέσετε τη σόμπα σε οποιοδήποτε είδος θερμοστάτη εξωτερικού περιβάλλοντος. Σε 
αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο 2x0,5 mm2, να το περάσετε από την 
προκαθορισμένη οπή κάτω από τη δεξαμενή και να την συνδέσετε με την ηλεκτρονική κάρτα (δείτε το 
διάγραμμα καλωδίωσης σελ. 21). Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, μετά την εγκατάσταση του απομακρυσμένου θερμοστάτη, 
ρυθμίστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από την ελάχιστη τιμή των 6 ° C με το πλήκτρο (P1) 
στην οθόνη. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "t-E" στην οθόνη, η λειτουργία θα είναι ενεργή: από αυτή τη 
στιγμή η θερμοκρασία χώρου πρέπει να ρυθμιστεί από τον εξωτερικό θερμοστάτη. 
 

Αερισμός 
 

Ο αέρας που αερίζεται από τους ανεμιστήρες moto διατηρεί τη θερμοκρασία της σόμπας χαμηλή, 
εμποδίζοντας τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένη η σόμπα από υπερβολική πίεση και θέρμανση του 
οικιακού περιβάλλοντος πιο ομοιογενώς. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε περιοδικά εάν ο αναπνευστήρας 
λειτουργεί σωστά. 
 
 

 ΧΡΗΣΗ 
 

Βασικές οδηγίες 
 

Η σόμπα που αγοράσατε χρησιμοποιεί καύσιμο pellets. Αυτός ο τύπος υλικού κατασκευάζεται από 
φυσικά ξύλα από τη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου. Μια ειδική διαδικασία που δεν απαιτεί ούτε 
συνδετικά ούτε πρόσθετα χρησιμοποιείται για να συμπιέσει τα τσιπ σε βιομηχανικά μηχανήματα υπό 
υψηλή πίεση έτσι ώστε να γίνει μασίφ ξύλο pellets. Χρήση πρώτων υλών που δεν έχουν κατασκευαστεί 
pellets απαγορεύεται απολύτως στη σόμπα μας.  
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις και μπορεί να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην ασφάλεια της συσκευής.  
Για τις πρώτες δύο ή τρεις φορές όταν ανάβετε τη σόμπα, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συμβουλές:  
- Τα παιδιά δεν πρέπει να είναι παρόντα, επειδή οι ατμοί που εκπέμπονται από τη σόμπα μπορεί να είναι 
επιβλαβείς για την υγεία. Οι ενήλικες πρέπει επίσης να αποφύγουν να παραμείνουν για πολύ καιρό 
κοντά στη σόμπα.  
- Μην αγγίζετε τις επιφάνειες, καθώς ενδέχεται να είναι ακόμα ασταθείς. 
- Αέρα το δωμάτιο καλά αρκετές φορές.  
- Οι επιφάνειες θα σκληρυνθούν πλήρως μετά από αρκετές διαδικασίες θέρμανσης. 
- Λειτουργήστε τη σόμπα με μέτρια ισχύ για 2-3 ημέρες (στην οθόνη Α θα εμφανιστεί ο αριθμός 3) 
έτσι ώστε τα μηχανικά μέρη να μπορούν να εγκατασταθούν σε ομαλή λειτουργία.  
 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! Η συνεχής λειτουργία της σόμπας στη μέγιστη ισχύ μπορεί να συντομεύσει την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, επομένως συμβουλεύουμε να την 
αποφύγετε. Προτείνουμε τη χρήση της σόμπας στη μέγιστη ισχύ μόνο στην αρχή, για να φτάσετε 
γρήγορα το δωμάτιο στην επιθυμητή θερμοκρασία (για μια ώρα και μισή για παράδειγμα).  
Η σόμπα έχει σχεδιαστεί για τη χρήση σφαιριδίων με διάμετρο 6-7 mm. Αν χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσετε σφαιρίδια με διαφορετικές διαμέτρους, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός πρέπει πρώτα 
να το αφαιρέσει για την προσαρμογή. 
 

Εισαγωγή 
 

Συνιστάται να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για την καλύτερη λειτουργία και τη λιγότερη 
κατανάλωση. Εάν η εγκατάσταση πραγματοποιηθεί σωστά και ο αγωγός καυσαερίων είναι 
αποτελεσματικός ο αστραπής των σφαιριδίων θα είναι πολύ εύκολος. Η διαδικασία είναι ως 
ακολούθως: αδειάστε και καθαρίστε τη λεκάνη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετά σφαιρίδια στη 
δεξαμενή. Αν ξεκινήσετε τη σόμπα για πρώτη φορά θα πρέπει να περιμένετε να γεμίσει ο κοχλία με 
σφαιρίδια και αυτό απαιτεί τουλάχιστον τρεις προσπάθειες εκκίνησης, καθώς το μπρεζέ είναι άδειο. 
Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι πολύ κοντά. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε καυσόξυλα κατά τη διάρκεια του κεραυνού (αλκοόλ, βενζίνη, βενζίνη 
κ.λπ.). Κατά την πρώτη εκκίνηση θα πρέπει να κρατάτε φωτιά αργά για τουλάχιστον 24 ώρες για να 
επιτρέψετε στα υλικά που φτιάχνουν η σόμπα και ο φούρνος να καθιζάνουν το εσωτερικό ελαστικό 
άγχος αποφεύγοντας μόνιμες βλάβες. Ορισμένα λιπαρά υπολείμματα εργασίας και χρώματα μπορούν 
να προκαλέσουν μυρωδιά και καπνό κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, σας συνιστούμε να αερίσετε 
το δωμάτιο καθώς μπορεί να είναι επιβλαβές για τους ανθρώπους και τα κατοικίδια ζώα. 

 

 
Εικ. 11 

 

Πίνακας Ελέγχου 
 

Τα πλήκτρα (Ρ1) και (Ρ2): Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση ρυθμισμένης θερμοκρασίας, αυξάνει ή 
μειώνει την τιμή του θερμοστάτη από min 06 ° C έως 41 ° C max. Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση 
λειτουργίας σετ, αυξάνει ή μειώνει την απόδοση θερμότητας από 1 έως 5. Και τα δύο πλήκτρα έχουν 
προγραμματισμό λειτουργίες. 
(P1) κλειδί: πρόσβαση στη ρυθμισμένη θερμοκρασία και στο μενού του χρήστη και τεχνικές 
παραμέτρους. 
(P2) κλειδί: πρόσβαση στη ρυθμισμένη ισχύ. 
(P3) κλειδί: (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, επιβεβαίωση και 
έξοδος από τον προγραμματισμό. 
Led 1: θερμοκρασία προγραμματισμού. 
Led 2: Προγραμματισμένη ισχύς. 
Led 3: προγραμματισμένος θερμοστάτης ενεργοποιημένος. 
Led 4: Τρομάζω. 
Led 5: κοχλία σε λειτουργία. 
Led 6: Αντλία εναλλαγής είναι ενεργοποιημένη. 
Led 7: μπουζί. 
Led 8: Κατάσταση σόμ (φωτισμός \ αναμονή \ εκτός). 
Απεικόνιση: κατά την εκκίνηση εμφανίζεται η ένδειξη "Έναρξη" με το LED 8 να αναβοσβήνει. Κατά τη 
λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη "On flame" με το LED 8 ενεργοποιημένο. Κατά την επεξεργασία 
παραμέτρων εμφανίζεται η τιμή της παραμέτρου που επεξεργάζεται. Κατά τη διάρκεια της αλλαγής 
παραμέτρων της ισχύος θέρμανσης, εμφανίζεται στην οθόνη για παράδειγμα. "Pot3" η τιμή είναι 
μεταξύ 1 και 5. Αν αλλάξετε τη θερμοκρασία εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή. 
 

Εκκίνηση 
 

Για να ξεκινήσετε τη σόμπα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (P3) για λίγα δευτερόλεπτα και στη 
συνέχεια το κιβώτιο ταχυτήτων θα θέσει τη σόμπα σε κατάσταση προ-αερισμού, εμφανίζοντας το 
"Start" και ενεργοποιώντας το Led7, ξεκινώντας τον ανεμιστήρα εξαγωγής με ελάχιστο ρυθμό και την 
προθέρμανση της αντίστασης εκκίνησης. Μετά από αυτή τη φάση που διαρκεί 1 λεπτό, θα εμφανιστεί 
το μήνυμα "Load Pellet" και το Led 5 θα ανάψει, ο κοχλία θα ρίξει σφαιρίδια και η αντίσταση θα 
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συνεχίσει να θερμαίνεται. Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή, χάρη στον ανιχνευτή καυσαερίων, 
το ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων (μετά από 7-10 λεπτά) θα εξετάσει την αρχική φάση που έληξε και 
θα ξεκινήσει την επόμενη φάση της σταθεροποίησης της φλόγας με την ένδειξη "Flame light" και την 
εκκίνηση του εφαπτόμενου αναπνευστήρα Αν η φλόγα φλόγας τελειώσει, η θήκη του κιβωτίου 
ταχυτήτων θα ρυθμίσει την κατάσταση λειτουργίας, εμφανίζοντας την ένδειξη "On flame" και 
ανάβοντας Led 5, 6 και 8. Από αυτή τη στιγμή, η θερμοκρασία και η ισχύς θέρμανσης (από το 1 έως 
το 5) μπορεί να τροποποιηθεί με τα πλήκτρα (P1) και (P2). Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβεί 
την οριακή τιμή που έχει καθοριστεί στο πληκτρολόγιο κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της 
θερμοκρασίας, η ισχύς θέρμανσης θα μειωθεί στο ελάχιστο ρυθμό μέχρι η παράμετρος να επανέλθει 
στο προκαθορισμένο όριο. 
 

Μη εκκίνηση 
 

Αν τα σφαιρίδια δεν ανάψουν, η μη εκκίνηση θα υποδεικνύεται με ένα συναγερμό "Al 5 alar al 5 No 
lightning". Η έναρξη της κουζίνας διαρκεί περίπου 7/10 λεπτά με σφαιρίδια καλής ποιότητας και 
θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 10 ° C. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη, το 
βύσμα εκκίνησης δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει τη σόμπα. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να 
βοηθήσετε να τοποθετήσετε ένα αναμμένο αναφλεκτήρα στο μπρελόκ. 
 

Ενεργειακή αποτυχία 
 

Μετά από διακοπή ρεύματος, όταν η σόμπα έχει αποκατασταθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη "On flame" 
σε περίπτωση μαύρου από λίγα λεπτά. Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, η σόμπα 
εμφανίζει το μήνυμα "Al 1 alar al 1 Blac-out" και ο εξαγνιστής καυσαερίων θα εκφορτώσει τα 
υπολείμματα καπνών για 20 λεπτά ξεκινώντας τη φάση απενεργοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η φάση 
ψύξης, αδειάστε τη λεκάνη από τα υπερβολικά σφαιρίδια και ξεκινήστε ξανά τη σόμπα. 
 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
 

Για να τροποποιήσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο 
ώρας (P1) μαζί με (P1) ή (P2) για να το ρυθμίσετε. Θα εμφανιστεί η επιλεγμένη θερμοκρασία και η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
 

Θερμοκρασία αερίου καπνού 
 

Για να ελέγξετε την κατάσταση της σόμπας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (P1) για 2 δευτερόλεπτα 
και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (P1) (-) και (P2) (+). Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστούν 
στην οθόνη οι τιμές 3.1 "(σβώλοι ζωοτροφής κοχλίας), 52 '(Time Out), Toff (Θερμοστάτης 
κατάστασης), 106 ° C (θερμοκρασία καπνού) και 1490 (ταχύτητα εκχύλισης καπνού). παράδειγμα και 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική κατάσταση της σόμπας. 
 

Απενεργοποίηση 
 

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της κουζίνας (P3), πατήστε το πλήκτρο "Clean-final" στην 
οθόνη a. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης διακόπτεται η τροφοδοσία των σφαιριδίων, ο 
εφαπτόμενος ανεμιστήρας σβήνει και μετά από 20 λεπτά ο απορροφητήρας καυσαερίων σβήνει 
(πράγμα που συμβαίνει ούτως ή άλλως εάν η σόμπα είναι ζεστή ή κρύα). 
 

Για να απενεργοποιήσετε τη φωτιά 
 

Αν συμβεί ξαφνικά πρέπει να αναχαιτίσετε τη φωτιά από τη σόμπα ή τον καπνοθάλαμο, χρησιμοποιήστε 
πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή ζητήστε την επέμβαση της πυροσβεστικής. Μη 
χρησιμοποιείτε νερό για να απενεργοποιήσετε τη φωτιά στο φούρνο. 
 

Σφαιρίδια προετοιμασμένα 
 

Αν πρέπει να ανακινήσετε τη σόμπα με σφαιρίδια ενώ λειτουργεί, βεβαιωθείτε ότι ο σάκος των 
σφαιριδίων δεν έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε θερμή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή 
σφαιριδίων είναι πάντα κλειστή με το καπάκι της. Μην τοποθετείτε τα υπολείμματα εύφλεκτων υλικών 
(άκαυτων πυρκαγιών) του φούρνου στη δεξαμενή σφαιριδίων. 
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Ρύθμιση ρολογιού 
 

Για να ρυθμίσετε το ρολόι πατήστε το πλήκτρο (P1) για 2 δευτερόλεπτα. Πατώντας τα πλήκτρα (P1) 
(-) και (P2) (+) επιλέξτε το στοιχείο μενού M1, εμφανίζεται στην οθόνη με το "M1 set clock". Επιλέξτε 
την επιθυμητή ημέρα και επιβεβαιώστε πάντα πατώντας (P3), στην οθόνη θα εμφανιστούν οι 
παράμετροι: ημέρα της εβδομάδας, ώρες, λεπτά, ημέρα του μήνα, μήνα, έτος. 
 

Εβδομαδιαίος προγραμματισμός 
 

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη σόμπα για 4 αναφλέξεις και 4 ανεξάρτητες τερματισμούς καθημερινά 
για επτά ημέρες. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου, πρέπει να έχετε πρόσβαση στο 
"M2 set chrono" (κρατώντας πατημένο το πλήκτρο (P1), κατόπιν επιλέγοντας αυτό το μενού με το 
πλήκτρο (P1) και ρυθμίζετε την τιμή με τα πλήκτρα (P1) και (P2) "Για να αλλάξετε τις παραμέτρους του 
προγραμματιζόμενου θερμοστάτη, μεταβείτε στο πρόγραμμα" M2-2 day", μετακινηθείτε και 
επιβεβαιώστε τις παραμέτρους με το πλήκτρο (P3). 
 

Πρόγραμμα ημέρας 

Επίπεδο μενού Επιλογή Εννοια Πιθανές τιμές 

M2-2-01 Day Chrono Enable Daily Chrono On-Off 

M2-2-02 Start 1 Day Activation time Off-0/23:50 

M2-2-03 Stop 1 Day Deactivation time Off-0/23:50 

M2-2-04 Start 2 Day Activation time Off-0/23:50 

M2-2-05 Stop 2 Day Deactivation time Off-0/23:50 

 

Ενεργοποίηση του εβδομαδιαίου χρόνου 

Επίπεδο μενού Επιλογή Εννοια Πιθανές τιμές 

M2-3-01 Weekly Chrono Enable Weekly Chrono On-Off 

 

Πρόγραμμα 1 

Επίπεδο μενού Επιλογή Εννοια Πιθανές τιμές 

M2-3-02 Start PRG 1 Χρόνος ενεργοποίησης Off-0/23:50 

M2-3-03 Stop PRG 1 Χρόνος απενεργοποίησης Off-0/23:50 

M2-3-04 Monday PRG 1 

Ημερομηνία αναφοράς 

On-Off 

M2-3-05 Tuesday PRG 1 On-Off 

M2-3-06 Wednesday PRG 1 On-Off 

M2-3-07 Thursday PRG 1 On-Off 

M2-3-08 Friday PRG 1 On-Off 

M2-3-09 Saturday PRG 1 On-Off 

M2-3-010 Sunday PRG 1 On-Off 

 
Οι ίδιες λειτουργίες μπορούν να εκτελεστούν για τα υπόλοιπα 3 ημερήσια προγράμματα (όλα έχουν την ίδια 
διαμόρφωση με τον παραπάνω πίνακα), οι περιοχές του μενού των επιμέρους προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: 
Το πρόγραμμα 2 κυμαίνεται από το μενού M2-3-11 έως M2-3-19 (οι επιλογές τελειώνουν με PRG 2). 
Το πρόγραμμα 3 κυμαίνεται από το μενού M2-3-20 έως M2-3-28 (οι επιλογές τελειώνουν με PRG 3). 
Το πρόγραμμα 4 κυμαίνεται από το μενού M2-3-29 έως M2-3-37 (οι επιλογές ολοκληρώνονται με PRG 4). 

 

Weekend Program 

Επίπεδο μενού Επιλογή Εννοια Πιθανές τιμές 

M2-4-01 Weekend Chrono 
Ενεργοποίηση του 

εβδομαδιαίου χρόνου 
On-Off 

M2-4-02 Start 1 Week-end (Saturday) Χρόνος ενεργοποίησης Off-0/23:50 

M2-4-03 Stop 1 Week-end (Saturday) Χρόνος απενεργοποίησης Off-0/23:50 

M2-4-04 Start 2 Week-end (Sunday) Χρόνος ενεργοποίησης Off-0/23:50 

M2-4-05 Stop 2 Week-end (Sunday) Deactivation time Off-0/23:50 
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Περίμενε 
 

Η σόμπα περιλαμβάνει τη δυνατότητα εισόδου στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία stand-by, επιλέξτε "M4 Stand-by" και με τα πλήκτρα (P1) και (P2) επιλέξτε την τιμή μεταξύ 
On/Off και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο (P3). Ο θερμαντήρας λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο: εάν η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία του θερμαντήρα είναι 20°C με Delta T 01°C, μόλις φθάσει στους 21°C (στη 
συνέχεια 20°C + 01°C Delta T) και μετά από 20 δευτερόλεπτα το χρόνο η σόμπα θα σβήσει και θα 
συνεχίσει τη λειτουργία μόλις η θερμοκρασία πέσει στους 19°C (20°C - 01°C δέλτα Τ). 
 

Επιλογή γλώσσας  
 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιλογή της γλώσσας εμφάνισης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
(P1), επιλέξτε το μενού M3 πατώντας το πλήκτρο (P2), επιβεβαιώστε με το πλήκτρο (P3). Για να 
μεταβείτε στην παρακάτω γλώσσα πατήστε (P2). Για να επιστρέψετε πατήστε (P1). Για να 
επιβεβαιώσετε τη γλώσσα πατήστε (P3). 
 

Προαιρετικό τηλεχειριστήριο 
 

Με το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ θέρμανσης, την 
επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος και να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή αυτόματα. 
 
Για να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τα κουμπιά (P3) για 3 
δευτερόλεπτα, η συσκευή θα εισέλθει αυτόματα στο στάδιο ανάφλεξης. 
Μετά το στάδιο ανάφλεξης θα τεθεί σε λειτουργία κανονικής 
λειτουργίας και τα κουμπιά (P5) και (P6) μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη ρύθμιση της ισχύος θέρμανσης. Πατώντας (P1) ή (P2) ρυθμίζετε 
την επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το πλήκτρο (P4) δεν είναι 
προγραμματισμένο (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί). Για να 
απενεργοποιήσετε τα κουμπιά (P3), πατήστε για 3 δευτερόλεπτα, στην 
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Off". 
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μπαταρία τύπου 3 V CR2025. 
 
Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή πριν από τη 
διάθεσή της και πρέπει να απομακρύνονται με ασφάλεια. 
 
Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες για να αλλάξετε τις μπαταρίες: 
- χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να χαλαρώσετε τη βίδα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου; 
- βγάλτε το κάλυμμα και αντικαταστήστε τις μπαταρίες, φροντίζοντας να κατευθύνετε σωστά τις 
πολικότητες; 
- κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε τη βίδα. 
 

 Μεταφερόμενα μοντέλα 
 

Η σειρά Delta και Alfa παρέχεται με 4 περιστρεφόμενους 
τροχούς εκ των οποίων 2 (μπροστά) με αυτόματο κλείδωμα 
φρένων, προκειμένου να διατηρηθεί μια σταθερή θέση της 
σόμπας. Να τοποθετείται αντί των σταθερών ποδιών (Εικόνα 
13). Για την εφαρμογή, αρκεί να αφαιρέσετε τους πείρους με 
ένα κοινό κλειδί και να βιδώσετε τους τροχούς στη θέση τους. 
 
 

 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Εισαγωγή  
 

Οι συσκευές ασφαλείας είναι χρήσιμες για την αποφυγή και αποφυγή κινδύνων ζημιών σε ανθρώπους, 
κατοικίδια ζώα ή ακίνητα. Θα πρέπει να αποφύγετε να τα παραβιάσετε ή να μην έχετε 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό για να τα επισκευάσετε, καθιστώντας την εγγύηση μη έγκυρη και δεν 
είναι υπεύθυνη για τον κατασκευαστή. 

Εικ.13 

Εικ.12 
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Συναγερμός εξάντλησης ενέργειας 
 

Αφού αναβοσβήσει η ένδειξη "Al 1 alar al 1 Blac-out", εμφανίζεται στην οθόνη. Ο απορροφητήρας 
καπνών θα καθαρίσει τα υπολείμματα καπνών για 20 λεπτά ξεκινώντας τη φάση απενεργοποίησης. 
Όταν κρυώσετε, επαληθεύστε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Μετά την επίλυση του 
προβλήματος, καθαρίστε το μπλέντερ και ξεκινήστε τη σόμπα με το (P3) ON/OFF. 
 

Συναγερμός θερμοηλεκτρικών καυσαερίων 
 

Ένας αισθητήρας, ο οποίος ελέγχει συνεχώς τη θερμοκρασία, συνδέεται με τον αγωγό αποβλήτων 
καπνών. Όταν ο αισθητήρας είναι κατεστραμμένος ή αποσυνδεθεί, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 
"Al 2 alar al 2 Probe Exhaust". Η ηλεκτρονική κάρτα σταματά την ηλεκτρική είσοδο στον κοχλία να 
εμποδίζει τα σφαιρίδια να φράσσονται στο βραστήρα και να ξεκινά τη φάση απενεργοποίησης. 
 
Η ηλεκτρονική κάρτα κρατάει τον εκκενωτή καπνών 20 λεπτά για να ψύξει τη σόμπα. Αφήστε τη σόμπα 
να κρυώσει και στη συνέχεια να την απενεργοποιήσετε με το ON/OFF. Επιβεβαιώστε το πρόβλημα 
που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Μετά την επίλυση του προβλήματος, καθαρίστε το μπλέντερ και 
ξεκινήστε τη σόμπα με το κουμπί (P3) ON/OFF. 
 

Προειδοποίηση υπερθέρμανσης 
 

Αν ο ανιχνευτής καπνών ανιχνεύσει μια θερμοκρασία υψηλότερη από το μέγιστο όριο στον αγωγό 
αποβλήτων καυσαερίων, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Al 3 alar al 3 Hot Εξάτμιση", η στρώση 
των σφαιριδίων μειώνεται και η κάρτα κάνει τον εκτονωτή καπνών να λειτουργεί με την ελάχιστη 
ταχύτητα η θερμοκρασία να επιστρέψει στα καθορισμένα όρια. 
Εάν η θερμοκρασία δεν πρέπει να μειωθεί, αλλά η αύξηση της σόμπας ξεκινά τη φάση 
απενεργοποίησης. Επιβεβαιώστε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Μετά την επίλυση του 
προβλήματος, καθαρίστε το μπλέντερ και ξεκινήστε τη σόμπα με το κουμπί (P3) ON/OFF. 
 

Ανεμιστήρας ανεμιστήρα 
 

Αυτός ο συναγερμός είναι ενεργός μόνο αν υπάρχει θέρμανση με τον κωδικοποιητή. Όταν στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη "Al 4 alar al 4 Ανεπάρκεια ανεμιστήρα" σημαίνει ότι ο κωδικοποιητής ή ο 
εσωτερικός ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τη σόμπα πιέζοντας το ON/OFF και 
αερίζοντας το δωμάτιο εάν διαρρεύσει ο καπνός από το θάλαμο καύσης. Ελέγξτε τον τύπο αστοχίας 
από τη σελίδα 23. Αφού αφαιρέσετε την αιτία, καθαρίστε τη σχάρα και επανεκκινήστε τη σόμπα 
πιέζοντας το κουμπί (P3) ON/OFF. 
 

Συναγερμός μη εκκίνησης 
 

Το θερμοζεύγος καυσαερίων ελέγχει τη σόμπα σε περίπτωση μη εκκίνησης όταν η θερμοκρασία δεν 
είναι αρκετά υψηλή για να επιτρέψει την εκκίνηση. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Al 5 alar al 
5 No Lightin-", ο αισθητήρας μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας ξεκινά τη φάση απενεργοποίησης μετά 
από 20 λεπτά. Επιβεβαιώστε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Μετά την επίλυση του 
προβλήματος, καθαρίστε το μπλέντερ και ξεκινήστε τη σόμπα με το κουμπί (P3) ON/OFF. 
 

Απενεργοποίηση συναγερμού 
 

Αν ο αισθητήρας καπνού ανιχνεύσει θερμοκρασία χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο, στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη "Al 6 alar al 6 No Pellet". Αυτό σημαίνει ότι η φωτιά έληξε και η ηλεκτρονική 
κάρτα ξεκίνησε τη φάση απενεργοποίησης. Επιβεβαιώστε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη σελίδα 
23. Μετά την επίλυση του προβλήματος, καθαρίστε το μπλέντερ και ξεκινήστε τη σόμπα με το κουμπί 
(P3) ON/OFF. 
 

Συναγερμός ασφαλείας δεξαμενής 
 

Υπάρχει ένας χειροκίνητος θερμοστάτης περιελίξεως κοντά στη δεξαμενή, ο οποίος ελέγχει αν η 
θερμοκρασία υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια, αποτρέποντας κατ 'αυτόν τον τρόπο τα σφαιρίδια από 
το να πιάσουν φωτιά εξαιτίας της υπερθέρμανσης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "Al 7 alar al 7 
Safety Thermal" και ο θερμοστάτης θα σταματήσει την ηλεκτρική είσοδο στον κοχλία που θα εμποδίζει 
την προσκόλληση των σφαιριδίων του βραστήρα και την έναρξη της φάσης απενεργοποίησης. Αφήστε 
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τη σόμπα να κρυώσει και στη συνέχεια να την απενεργοποιήσετε με το κουμπί (P3) ON/OFF. 
Επιβεβαιώστε το πρόβλημα που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Μετά την επίλυση του προβλήματος, 
καθαρίστε το μπλέντερ και ξεκινήστε τη σόμπα με το κουμπί (P3) ON/OFF. 
 

Συναγερμός διακόπτη πίεσης 
 

Ένας διακόπτης πίεσης συνδέεται με τον αγωγό του λέβητα για να ελέγξει την κατάθλιψη. Αν 
εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "Al 8 alar al 8 Depression Depress", ο διακόπτης πίεσης σταματά την 
ηλεκτρική είσοδο στον κοχλία, εμποδίζοντας τα σφαιρίδια να φτάσουν στο μπαστούνι και να ξεκινήσει 
η φάση απενεργοποίησης. Η ηλεκτρονική κάρτα κάνει τον εξαερωτήρα να λειτουργεί με τη μέγιστη 
ταχύτητα και στη συνέχεια το απενεργοποιεί μέσα σε 20 λεπτά. Απενεργοποιήστε τη σόμπα με το 
πλήκτρο ON/OFF. Επαληθεύστε το σφάλμα που εμφανίζεται στη σελίδα 23. Αφού εντοπίσετε την αιτία 
του σφάλματος, καθαρίστε το φούρνο και επανεκκινήστε τη σόμπα με το πλήκτρο (P3) ON/OFF. 
 

Έκτακτη συναγερμός καθαρισμού 
 

Αν η οθόνη δείχνει εναλλασσόμενη λειτουργία "σέρβις" της σόμπας, σημαίνει ότι έχετε φτάσει τις 
προκαθορισμένες μέγιστες ώρες εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". 
 
 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Εισαγωγή 
 

Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της σόμπας, είναι σημαντικό να καθαρίζετε την κουζίνα σας 
περιοδικά όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Είναι επίσης απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μία έκτακτη 
παρέμβαση συντήρησης στη σόμπα και την καμινάδα μία φορά το χρόνο καλώντας εγκαίρως την 
υπηρεσία βοήθειας. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα από χάλυβα, μαλλί ή οξύ ή διαβρωτικά προϊόντα για 
να καθαρίσετε τα εσωτερικά και εξωτερικά μέρη. Σε περίπτωση ζημιών, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια 
ανταλλακτικά που ζητάτε σε εξουσιοδοτημένα καταστήματα ή στον κατασκευαστή. 
 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ!  πριν καθαρίσετε ή εκτελέσετε συντήρηση, αφήστε τη φωτιά να σβήσει τελείως και η 
σόμπα να κρυώσει και να την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
 

Βαφή καθαρισμού μετάλλων 
 

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα ζωγραφισμένα μεταλλικά μέρη. Μην 
χρησιμοποιείτε ουσίες απολίπανσης, αλκοόλη, αραιωτικό, ακετόνη, βενζίνη που μπορεί να βλάψει 
ανεπανόρθωτα τη βαφή. 
 

Γυαλί καθαρισμού 
 

Το pyroceram πυρίμαχο πόρτα αντέχει στους 700 ° C αλλά όχι σε ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας. 
Ως εκ τούτου, μπορείτε να καθαρίσετε το γυαλί με κανονικά προϊόντα γυαλιού, αλλά πρέπει να 
περιμένετε να κρυώσει το ποτήρι για να αποφύγετε την έκρηξή του. Εάν σπάσετε το γυαλί πρέπει να 
το αντικαταστήσετε πριν χρησιμοποιήσετε τη σόμπα. 
 

Καθαρισμός αγωγών καπνών 
 

Χρησιμοποιώντας βούρτσες καθαρίστε την αιθάλη από: τον αγωγό καπνοδόχου, τον καπνοθάλαμο 
καπνοδόχου και το δοχείο καμινάδας. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός πρέπει να πραγματοποιήσει 
αυτόν τον καθαρισμό και να ελέγξει την αποτελεσματικότητά του. 
 

Καθαρισμός θαλάμου καπνού 
 

Κάθε δύο εβδομάδες συνιστάται ο καθαρισμός του θαλάμου καπνού. 
Ανοίξτε την πόρτα μόνο όταν η σόμπα είναι σβηστή. Καθαρίστε το να πιείτε την τέφρα που έχει απομείνει 
στο εσωτερικό. Μετά τον καθαρισμό, επαναλάβετε την αντίθετη λειτουργία για να βεβαιωθείτε για τις 
καλές συνθήκες και την αποτελεσματικότητα της ταινίας και, αν είναι απαραίτητο, να την 
αντικαταστήσετε. 
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Καθαρισμός καυστήρα 
 

Κάθε δύο εβδομάδες θα πρέπει να καθαρίσετε την εστία (βλ. 
Εικόνα 14). Ανοίξτε την πόρτα μόνο όταν η σόμπα είναι 
σβηστή. Αφαιρέστε το δοχείο πυρκαγιάς, μόνο για τη σειρά Χ 
αφαιρέστε το εσωτερικό διάφραγμα ανυψώνοντάς το και 
τραβώντας το προς το άνοιγμα της πόρτας. Καθαρίστε το να 
πιείτε την τέφρα που έχει μείνει μέσα στην εστία. Μετά τον 
καθαρισμό επαναλάβετε την αντίθετη λειτουργία. 
 

Πικρότερο καθάρισμα 
 

Συνιστάται να καθαρίζετε το μπρεϊτς κάθε δύο ημέρες (βλέπε 
εικόνα 14). 
A) Ανοίξτε την πόρτα μόνο όταν η σόμπα είναι σβηστή. 
B) Αφαιρέστε το φούρνο από το κάθισμά του ανυψώνοντάς 
το, αδειάστε το από την τέφρα και, εάν χρειάζεται, 
χρησιμοποιήστε ένα μυτερό εργαλείο για να καθαρίσετε τις 
φραγμένες οπές. 
C) Καθαρίστε επίσης το δωμάτιο μπλέντερ από την τέφρα 
αριστερά μέσα. 
Η συχνότητα του καθαρισμού εξαρτάται από τον τύπο των 
σφαιριδίων. Δώστε προσοχή στο χρώμα της φλόγας, αν είναι 
κόκκινη που σημαίνει ότι είναι αδύναμη, εάν υπάρχει μαύρος 
καπνός που σημαίνει ότι η λεκάνη είναι βρώμικη και πρέπει να 
καθαριστεί. 
 

Καθαρισμός της τέφρας 
 

Πρέπει να αδειάσετε την κλήρωση τέφρας όταν γεμίσετε. Η τέφρα πρέπει να τοποθετηθεί σε 
μεταλλικό δοχείο με αεροστεγές καπάκι και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με καύσιμο υλικό (π.χ.: 
αφήνεται σε ξύλινο δάπεδο) καθώς η τέφρα κρατά τον ενεργό άνθρακα φωτισμένο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Καθαρίστε επίσης την αίθουσα αναμονής από ενδεχόμενα υπολείμματα (βλ. Εικόνα 14).  
 

Καθαρισμός αγωγών καυσαερίων και 
τοποθέτηση σωλήνων T 
 

Συνιστάται να καθαρίζετε τους σωλήνες 
καυσαερίων μία φορά το μήνα. 
Αφαιρέστε τον αγωγό αναθυμιάσεων και το 
βύσμα ελέγχου του εξαρτήματος σωλήνων T (βλ. 
Εικόνα 15). Καθαρίστε το από την τέφρα που 
έχει μείνει μέσα. Μετά τον καθαρισμό, 
επαναλάβετε την αντίθετη λειτουργία, 
επαληθεύοντας τις καλές συνθήκες και την 
αποτελεσματικότητα της ταινίας και, εάν 
χρειάζεται, την αντικαταστήσετε. 
 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ! κλείστε ερμητικά το βύσμα, διαφορετικά το αέριο καπνού θα εξαπλωθεί στο δωμάτιο.  
 

Αντικατάσταση λωρίδας 
 

Όταν η λωρίδα της πόρτας της φωτιάς ή της θύρας του θαλάμου καπνού έχει υποστεί ζημιά, είναι 
απαραίτητο να την αντικαταστήσετε για να λειτουργήσει σωστά η σόμπα. Αφαιρέστε τη ταινία και 
αντικαταστήστε την με γνήσια ανταλλακτικά. Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να το 
αντικαταστήσετε. 
 
 
 
 
 

Εικ.15 

Εικ.14 
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 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ATENA 80 - ATENA 100 
 
Χαρακτηριστικά 
 

Περιγραφή ATENA 80 ATENA 100 

Πλάτος 42,5 cm 42,5 cm 

Βάθος 43,5 cm 43,5 cm 

Υψος 90 cm 90 cm 

Βάρος 70 kg 72 kg 

Κατηγορία αποτελεσματικότητας A+ A+ 

Παγκόσμια ισχύς 7,6 kW 9,0 kW 

Ονομαστική ισχύς 3-6,7 kW 3-7,7 kW 

Καθημερινή κατανάλωση 0,6-1,5 kg/h 0,6-1,8 kg/h 

Αποδοτικότητα 88-91,5 % 85,5-91,5 % 

Κατάθλιψη καμινάδων 0,08 mbar 0,08 mbar 

Εκπομπές CO στο 13% του Ο2 75-228 ppm 132-228 ppm 

Σκόνη στο 13% του O2 20 mg/Nm3 19,4 mg/Nm3 

Μέσα καυσαερίων 92,5-167 °C 92,5-217 °C 

Αέρια μαζικής ροής 2,9-5,5 g/s 2,9-5,6 g/s 

Χωρητικότητα δεξαμενής ̴ 15 kg ̴ 15 kg 

Όγκος για θέρμανση 150-240 m3 150-265 m3 

Ροή αέρα (μέγιστο) 190 m3/h 230 m3/h 

Αυτονομία 10-26 h 9-26 h 

Αγωγός αέρα / καπναγωγού 40/80 mm 40/80 mm 

Ηλεκτρική είσοδος 230V-50Hz 230V-50Hz 

Μέγιστη πρόσληψη ισχύος 280 W 280 W 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 65 W 65 W 

 

Διαστάσεις σωληνώσεων 
 

 
 

Εικ. 16 
 

Τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να αλλάξουν. Η κατασκευαστική εταιρεία μπορεί να τροποποιήσει 
οποιοδήποτε από αυτά, εάν είναι απαραίτητο, για να βελτιώσει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η 
βαθμολογία απόδοσης αναφέρεται σε εγκαταστάσεις με μόνωση σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα. 
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας N100 
 

Για τη σωστή λειτουργία της θερμάστρας, τηρείτε την πολικότητα του θερμοζεύγους. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

* 

* 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

Θα το κάνετε αυτό για την καλή λειτουργία της σόμπας 

 
 

1. Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο σφαιρίδιο ποιότητας; 
2. Πριν από οποιαδήποτε βλάβη ανάφλεξης ή ανάφλεξης θα καθαρίσετε τη σχάρα, 

αφαιρέστε την, σκουπίστε το χώρο κάτω και στη συνέχεια τοποθετήστε την στην 
κατάλληλη θήκη; 

3. Μια φορά το μήνα θα ανοίξετε το T-fitting, κενούτε τη σκόνη από την επιφάνεια 
έχοντας τότε την foresight για να την κλείσετε σωστά; 

4. Καθαρίστε και αδειάστε τη λεκάνη τέφρας προτού γεμίσει πλήρως; 
5. Ελέγξτε ότι η χοάνη σφαιριδίων έχει φορτιστεί και τελικά γεμίσει. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Θυμάμαι: μία φορά το χρόνο, πρέπει να κάνετε έναν απόλυτο καθαρισμό του 
καπναγωγού και της σόμπας για καλή λειτουργία και ασφάλεια του περιβάλλοντος. 
Για την έκτακτη συντήρηση, καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις που βρίσκεται πιο 
κοντά σας. 
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 ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
 

Πρόβλημα Αιτία Λύση 

 Ο πίνακας ελέγχου δεν 
ξεκινά 

 Η σόμπα δεν έχει ηλεκτρική είσοδο 
 

 Η ασφάλεια ασφάλισης κάρτας 
καίγεται 

 Ο πίνακας ελέγχου είναι 
ελαττωματικός 

 

 Το επίπεδο καλώδιο είναι 
ελαττωματικό 

 Η ηλεκτρονική κάρτα είναι 
ελαττωματική 

 Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα είναι 
συνδεδεμένο. 

 Αντικαταστήστε την ασφάλεια. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Επανατοποθετήστε τον πίνακα 
ελέγχου. Καλέστε έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε το επίπεδο καλώδιο. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική 
κάρτα. Καλέστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Τα πελέτες δεν 
φτάνουν στο τζάκι 

 Η δεξαμενή είναι άδεια 

 Το Cochlea εμποδίζεται από ένα 
παράξενο αντικείμενο (π.χ. Νύχια) 

 
 
 

 Ο μηχανισμός μετάδοσης Cochlea 
είναι κατεστραμμένος 

 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
ενεργοποιημένη συναγερμός στην 
οθόνη (π.χ. Αφύπνιση Al 8, Al 7 
Ασφάλεια Θερμότητας ...) 

 Γεμίστε τη δεξαμενή. 

 Αποσυνδέστε το βύσμα, μετακινήστε 
την εσωτερική προστασία χεριού της 
δεξαμενής, αδειάστε τη δεξαμενή, 
καθαρίστε την κοχλία και ξεκινήστε 
ξανά. 

 Αντικαταστήστε το μοτέρ 
ταχυτήτων. Καλέστε έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
για να ελέγξετε τη σόμπα και να 
εντοπίσετε το πρόβλημα. 

 Η φωτιά έχει μια 
αδύναμη και πορτοκαλί 
φλόγα, τα σφαιρίδια 
δεν καίγονται σωστά 
και το ποτήρι γίνεται 
μαύρο 

 Ο αέρας για καύση δεν είναι αρκετός 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ο σωλήνας αποβλήτων έχει 
μπλοκαριστεί 

 
 
 
 

 Η σόμπα εμποδίζεται 
 

 Ο απορροφητήρας καπνών είναι 
κατεστραμμένος 

 Ελέγξτε τα ακόλουθα: πιθανά 
εμπόδια στην είσοδο αέρα στο πίσω 
μέρος της σόμπας: οι οπές σχισμών 
στο φράγμα έχουν φράξει ή / και το 
κουτί με πολύ χαλίκια: οι σωλήνες 
του εναλλάκτη είναι πολύ βρώμικοι. 
καθαρίστε τις λεπίδες του 
μηχανήματος εξαγωγής και το 
κύλινδρο (βλ. Συντήρηση). 

 Η καμινάδα εξάτμισης 
παρεμποδίζεται εν μέρει ή τελείως 
(καλέστε έναν ειδικευτή σόμπα για 
να ελέγξετε την καμινάδα από την 
έξοδο της σόμπας στο δοχείο 
καμινάδας). Καθαρίστε αμέσως. 

 Καθαρίστε τη σόμπα μέσα (δείτε 
Συντήρηση). 

 Τα πελέτες μπορούν να καούν χάρη 
στην κατάψυξη του καπναγωγού 
χωρίς τον αναρροφητήρα. 
Αντικαταστήστε το αμέσως, καθώς 
μπορεί να είναι κακό για την υγεία 
σας. Καλέστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Ο ανεμιστήρας 
εναλλάκτη συνεχίζει να 
λειτουργεί όταν η 
σόμπα είναι κρύα 

 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καπνού 
είναι ελαττωματικός 

 

 Η ηλεκτρονική κάρτα είναι 
ελαττωματική 

 Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
καπνού. Καλέστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε την κάρτα. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 
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 Περπατήστε γύρω από 
τη σόμπα 

 Λανθασμένες ή χαλασμένες λωρίδες 
πόρτας 

 Οι σωλήνες καυσαερίων δεν είναι 
αεροστεγείς 

 Αντικαταστήστε το λουρίδα γάδου. 

 Σφραγίστε αμέσως το εξάρτημα 
σωλήνα (με σιλικόνη υψηλής 
θερμοκρασίας) ή / και 
αντικαταστήστε τους σωλήνες με 
καινούργιους. Οι αγωγοί καπνού που 
δεν είναι αεροστεγείς μπορεί να είναι 
επικίνδυνοι για την υγεία σας. 
Καλέστε έναν τεχνικό σόμπα 
εμπειρογνώμονα. 

 Κατά την κανονική 
λειτουργία της οθόνης 
σόμπα εμφανίζεται η 
ένδειξη "Clean-brazier" 

 Καθαρισμός σχάρας  Η σόμπα πηγαίνει στον ελάχιστο 
εξαερισμό και εξαερισμό στο 
μέγιστο: δεν υπάρχει πρόβλημα. 

 Η σόμπα σβήνει. 
Εμφανίζεται 
συναγερμός "Al1 alar 
al1 Black-out" 

 Συνδέστε το βύσμα κατά λάθος χωρίς 
σύνδεση 

 Προσωρινή διακοπή ρεύματος 
 

 Ελαττωματική ηλεκτρονική κάρτα 

 Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι 
συνδεδεμένο. 

 Ελέγξτε την διακοπή ρεύματος και 
ξεκινήστε ξανά τη σόμπα. 

 Αντικαταστήστε την κάρτα. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Η σόμπα είναι σε 
σταθερή κατάσταση, η 
οθόνη δείχνει: "Al 3 alar 
al 3 Hot Exhaust" 

 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
επιτεύχθηκε 

 Η θερμοκρασία εξόδου καπνού έφτασε 

 Η σόμπα λειτουργεί με ελάχιστο 
ρυθμό: κανένα πρόβλημα. 

 Η σόμπα λειτουργεί με ελάχιστο 
ρυθμό: κανένα πρόβλημα. 

 Η σόμπα σβήνει. 
Εμφανίζεται 
συναγερμός "Al 4 alar 
al 4 Ανεπάρκεια 
ανεμιστήρα" 

 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καπνού 
αποσυνδέθηκε 

 
 
 

 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας καπνού 
είναι ελαττωματικός 

 Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος με την κάρτα και / ή 
τοποθετείται και μπλοκάρεται στο 
κάθισμα του απορροφητήρα. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε τον αισθητήρα. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Η σόμπα δεν ξεκινά. 
Ένδειξη συναγερμού: 
"Al 5 alar al 5 No Lights-
" 

 Η δεξαμενή είναι άδεια 

 Η λεκάνη δεν καθαρίζεται 
 

 Ο αισθητήρας δεν ανίχνευσε το 
ελάχιστο όριο για να ξεκινήσει 

 

 Το βύσμα εκκίνησης είναι 
ελαττωματικό 

 Η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ 
κρύα 

 Τα σφαιρίδια είναι υγρά 
 

 Ο θερμικός αισθητήρας είναι 
μπλοκαρισμένος 

 Η ηλεκτρονική κάρτα είναι 
ελαττωματική 

 Γεμίστε τη δεξαμενή. 

 Καθαρίστε τη λεκάνη (βλ. 
Συντήρηση). 

 Αδειάστε τη λεκάνη και ξεκινήστε 
πάλι, εάν συνεχίσει το πρόβλημα, 
καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε το φις. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Επανεκκινήστε τη σόμπα. 

 Τα σφαιρίδια πρέπει να 
αποθηκεύονται σε ξηρό χώρο. 
Επαληθεύω. 

 Αντικαταστήστε τον αισθητήρα. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε την κάρτα. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Η φωτιά σβήνει και η 
σόμπα σταματά "Al 6 
alal al 6 No Pellet" 

 Η δεξαμενή είναι άδεια 

 Το Cochlea εμποδίζεται από ένα 
παράξενο αντικείμενο (π.χ. Νύχια) 

 
 
 

 Τα σφαιρίδια δεν είναι καλής 
ποιότητας 

 Η παράμετρος φάσης 1 που έχει 
οριστεί στην ηλεκτρονική κάρτα είναι 
πολύ χαμηλή 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
ενεργοποιημένη συναγερμός στην 
οθόνη (π.χ. Αφύπνιση Al 8, Al 7 
Ασφάλεια Θερμότητας ...) 

 Γεμίστε τη δεξαμενή. 

 Αποσυνδέστε το βύσμα, μετακινήστε 
την εσωτερική προστασία χεριού της 
δεξαμενής, αδειάστε τη δεξαμενή, 
καθαρίστε την κοχλία και ξεκινήστε 
ξανά. 

 Δοκιμάστε διαφορετικούς τύπους 
σφαιριδίων. 

 Η τροφοδοσία των σφαιριδίων πρέπει 
να ρυθμίζεται από εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό 
για να ελέγξετε τη σόμπα και να 
εντοπίσετε το πρόβλημα. 
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 Η σόμπα 
απενεργοποιείται. 
Εμφανίζεται η 
ειδοποίηση "Al 7 alar al 
7 Thermal Safety" 

 Σόμπα υπερθέρμανση 
 
 
 

 Ο ανεμιστήρας εναλλάκτη δεν 
λειτουργεί 

 Προσωρινή διακοπή ρεύματος 
 
 
 
 
 

 Λανθασμένος θερμοστάτης 
 

 Το φίλτρο αέρα εμποδίζεται 
 

 Ελαττωματική ηλεκτρονική κάρτα 

 Αφήστε τη σόμπα να κρυώσει και να 
την ανακινήσετε ξανά, αν συνεχίσει 
το πρόβλημα, καλέστε έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Η διακοπή τάσης κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας της σόμπας 
προκαλεί υπερθέρμανση του λέβητα 
και είναι απαραίτητο να 
ξαναγυρίσετε και να ξεκινήσετε τη 
σόμπα. 

 Αντικαταστήστε τον θερμοστάτη. 
Καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε 
Συντήρηση). 

 Αντικαταστήστε την κάρτα. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Η σόμπα σβήνει. 
Εμφανίζεται 
συναγερμός: "Al 8 alar 
al 8 Σφάλμα Πατήστε" 

 Η πόρτα δεν είναι κλειστή 
 
 
 

 Η έξοδος αποβλήτων εμποδίζεται 
 
 
 
 
 
 

 Ο απορροφητήρας καπνών είναι 
κατεστραμμένος 

 
 
 
 
 

 Η σύνδεση με καουτσούκ 
παρεμποδίζεται 

 
 
 

 Ο διακόπτης πίεσης είναι 
ελαττωματικός 

 

 Η ηλεκτρονική κάρτα είναι 
ελαττωματική 

 Υπερβολικό μήκος καμινάδας 
 
 
 

 Κακές καιρικές συνθήκες 

 Κλείστε την πόρτα σωστά και 
ελέγξτε ότι οι λωρίδες των θυρών 
είναι σε καλές συνθήκες, 
διαφορετικά τις αντικαταστήστε. 

 Η καπνοδόχος απορριμμάτων 
καπνών έχει παρεμποδιστεί εν μέρει 
ή τελείως (καλέστε έναν ειδικευτή 
σόμπα για να ελέγξετε την καμινάδα 
από την έξοδο της σόμπας στο 
δοχείο καμινάδας). Καθαρίστε 
αμέσως. 

 Τα πελέτες μπορούν να καούν χάρη 
στην κατάψυξη του καπναγωγού 
χωρίς τον αναρροφητήρα. 
Αντικαταστήστε το αμέσως, καθώς 
μπορεί να είναι κακό για την υγεία 
σας. Καλέστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Αφαιρέστε το σωλήνα σιλικόνης και 
με τη βοήθεια ενός μυτερού 
εργαλείου καθαρίστε την οπή 
στερέωσης. Αν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε τον αγωγό. 

 Αντικαταστήστε τον διακόπτη 
πίεσης. Καλέστε έναν εξειδικευμένο 
τεχνικό. 

 Αντικαταστήστε την κάρτα. Καλέστε 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 

 Καλέστε έναν ειδικευτή σόμπα για να 
ελέγξετε αν η καμινάδα είναι 
σύμφωνα με το νόμο (βλ. Παράγραφο 
2). 

 Όταν υπάρχει πολύ ισχυρός άνεμος 
μπορεί να συμβεί αρνητική 
κατάθλιψη στην καμινάδα. 
Επαληθεύστε και ξεκινήστε ξανά τη 
σόμπα. 
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 ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Η Fair srl εγγυάται την ποιότητα κατασκευής και των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
Η εγγύηση ισχύει για χρονικό διάστημα 2 ετών και ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης εκκίνησης που 
εκτελείται εντός 20 ημερών από την αγορά από προσωπικό πιστοποιημένο από το Fair Service Center, εφόσον 
δεν έχουν παρέλθει 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς . Σε αυτή την περίπτωση, η εγγύηση θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται από τον πωλητή. 
Η πρώτη εκκίνηση είναι κατ 'αποκοπή για έξοδα του χρήστη. 
Το πιστοποιητικό πρέπει να επισημαίνεται με τη σφραγίδα του προσωπικού που πραγματοποίησε την 
εγκατάσταση. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο έμπορος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκευάσει ή / και να 
αντικαταστήσει δωρεάν τα τμήματα τα οποία με δική του αποκλειστική κρίση αποδειχθούν ελαττωματικά. 
Οι επισκευές αυτές δεν μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 
 
Η εγγύηση ισχύει μόνο υπό τους ακόλουθους όρους: 
1 - Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με στάνταρ καπνοδόχους για σόμπες με σφαιρίδια μέγιστου μήκους 3/5 

μέτρων συμπεριλαμβανομένων των αγκώνων (για διαφορετικές εφαρμογές, επικοινωνήστε με την 
εξυπηρέτηση πελατών). 

2 - Μην εγκαταστήσετε μόνοι σας. 
3 - Η έκτακτη συντήρηση πρέπει να εκτελείται μία φορά το χρόνο από δίκτυα δίκαιων εξουσιοδοτημένων 

υπηρεσιών. 
4 – Όλες οι διαδικασίες στο κεφάλαιο "Συντήρηση" πρέπει να τηρούνται προσεκτικά. 
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει: 
1 - Ζημιές που προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση του εξοπλισμού ή από ακατάλληλη χρήση του 

συστήματος. 
2 - Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια, έλλειψη προσοχής, ανικανότητα χρήσης ή επισκευές που 

πραγματοποιούνται από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. 
3 - Ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά. 
4 - Εργαστείτε για να τροποποιήσετε τις παραμέτρους ή τον καπναγωγό. 
5 - Μέρη που υπόκεινται κανονικά σε φθορά ή που διαρκούν λιγότερο από την προαναφερόμενη περίοδο 

εγγύησης. Για παράδειγμα: η λάμπα, οι φλάντζες, η φούρνος, η επένδυση της εστίας, το κεραμικό γυαλί, 
τα βαμμένα κεραμικά κτλ.. 

 
Η εγγύηση ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνία της πρώτης εκκίνησης όπως αναφέρεται στο παρόν 
πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σωστά και να συνοδεύεται από την παραλαβή της αγοράς ως 
απόδειξη. Η συσκευή δεν είναι εγγυημένη με οποιονδήποτε τρόπο για μη οικιακή χρήση.  
 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που το προσωπικό του Κέντρου Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή της εταιρίας Fair 
srl ανακαλύψει ενώ κάνει επισκευές ότι η ημερομηνία εγκατάστασης / πρώτης εκκίνησης δεν είναι η πραγματική 
(που μπορεί να ανιχνευθεί από την αναγνώριση στοιχείων και άλλων στοιχείων του εξοπλισμού). 
Το παρόν πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίζεται στο προσωπικό του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου 
Εξυπηρέτησης Πελατών, μαζί με έγγραφο απόδειξης αγοράς (τιμολόγιο ή δελτίο), κάθε φορά που ο πελάτης 
ζητά παρέμβαση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 
Η Fair srl δεν θα ευθύνεται για απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε σε πρόσωπα ή αντικείμενα που προκύπτουν 
από βλάβη, αναγκαστική αναστολή χρήσης του εξοπλισμού ή ακατάλληλη χρήση. 
 
Η εγγύηση ισχύει μόνο υπό τους ακόλουθους όρους: 
1 - Ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί από ειδικευμένο προσωπικό. 
2 - Η δόση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην περιοχή και σύμφωνα με τις οδηγίες 

που δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. 
3 - Οποιεσδήποτε επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από το προσωπικό των εξουσιοδοτημένων 

κέντρων εξυπηρέτησης. 
4 - Το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να συμπληρώνεται σε όλα του τα μέρη με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο. 
5 - Εάν η συνήθης συντήρηση εκτελείται τακτικά. 
6 - Εάν η συσκευή είναι γειωμένη. 
 
Η Fair srl δεν παρέχει άλλες εγγυήσεις εκτός από τα παραπάνω. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, το Δικαστήριο της Βιτσέντζα θα έχει δικαιοδοσία. 
ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ: η πρώτη εκκίνηση είναι τα έξοδα του πελάτη. 
 
Ευρωπαϊκή εγγύηση: 24 μήνες για ανταλλακτικά και εργασία. 
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Τεχνικές υπηρεσίες - Γνήσια ανταλλακτικά 
 
Πριν φύγει από το εργοστάσιο, η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και τεθεί σε λειτουργία από εξειδικευμένο 
εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα λειτουργίας. 
Οποιεσδήποτε επισκευές ή εργασίες που μπορεί να γίνουν απαραίτητες πρέπει να διεξάγονται με τη μέγιστη 
προσοχή και προσοχή; σας συνιστούμε να ανατρέχετε πάντα στον αντιπρόσωπο που πώλησε τη συσκευή σε 
εσάς ή στο πλησιέστερο Τεχνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης, αναφέροντας το μοντέλο και τον αριθμό σειράς και 
περιγράφοντας το πρόβλημα. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι τα αυθεντικά ανταλλακτικά μπορούν να ληφθούν μόνο 
και αποκλειστικά από τα Τεχνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης και τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης 
 

Εταιρία 

Κύριος/κυρία. 

Δρόμος Αρι. 

Ταχυδρομικοσ 
κωδικοσ 

Πόλη κατάσταση 

Τηλ. Φαξ Κινητό 

1ο ΑΝΆΦΛΕΞΗ 

Μοντέλο 

Σειριακός αριθμός 

Δοκιμές πραγματοποιήθηκαν: 

Αυτόματη ανάφλεξη  Κινητήρας αέρα καύσης  

Κινητήρας αέρα μεταφοράς  Εμφάνιση  

Συσκευασία  Ετικέτα τεχνικών δεδομένων  

Ημερομηνία της 1ο ανάφλεξη 

Τεχνικός δοκιμής 

Υπογραφή 
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Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης 

 
Η εργασία έγινε:         /          /         / 

 

Υλικό που χρησιμοποιείται: Εγγύηση 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Υπογραφή χρήστη Υπογραφή του TSC 

  

 
 

 

Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης 

 
Η εργασία έγινε:         /          /         / 

 

Υλικό που χρησιμοποιείται: Εγγύηση 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Υπογραφή χρήστη Υπογραφή του TSC 

  

 
 

 

Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης 

 
Η εργασία έγινε:         /          /         / 

 

Υλικό που χρησιμοποιείται: Εγγύηση 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Υπογραφή χρήστη Υπογραφή του TSC 
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Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης 

 
Η εργασία έγινε:         /          /         / 

 

Υλικό που χρησιμοποιείται: Εγγύηση 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 

  ΝΑΙ  ΟΧΙ 
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