
 

 

Αγαπητέ πελάτη, 
 
Προσπαθήσαμε να επιτύχουμε δύο στόχους κατά την ανάπτυξη αυτού του προϊόντος. Ο 
πρώτος ήταν να κατασκευάσουμε την καλύτερη θερμάστρα στην αγορά από άποψη 
ποιότητας. Ο δεύτερος ήταν να κατασκευάσουμε την πιο αποδοτική θερμάστρα από άποψη 
οικονομίας. Αισθανόμαστε ότι επιτύχαμε και τους δύο στόχους μας, αλλά θα μας χαροποιούσε 
να ακούσουμε και την άποψή σας. 
 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα από τα προϊόντα μας. Σας ευχόμαστε πολλές, 
ευχάριστες και ζεστές ώρες. 
 
 

MANHATTAN 
Φορητή Θερμάστρα Αερίου 3kw 

Εγχειρίδιο Χρήστη 
 

 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Η θερμάστρα αερίου Manhattan κατασκευάζεται από τη Universal Innovations.. 

Κατασκευάζεται σύμφωνα με υψηλά ποιοτικά πρότυπα και καλύπτεται από την ακόλουθη 
εγγύηση: 

 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ, ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ. 

 
Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας εκ του νόμου. 

 
ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ  

8001190600 ή στη διεύθυνση www.coralgas.gr 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
Κατά την πρώτη λειτουργία, αφήστε την να κάψει σε εξωτερικό χώρο τουλάχιστον 4 ώρες, για 
να αποξηρανθούν τα συνθετικά κάρβουνα. (Τα κάρβουνα βγάζουν μια χαρακτηριστική- οσμή 
όταν αποξηραίνονται) Η φλόγα έχει κίτρινο χρώμα όταν ανάβει για πρώτη φορά. 
Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. 
Η θερμάστρα πρέπει να τοποθετείται σε οριζόντια επιφάνεια. Να χρησιμοποιείται μόνο σε 
καλά αεριζόμενους χώρους. 
Το ελάχιστο μέγεθος δωματίου για να χρησιμοποιηθεί η συσκευή είναι 64 κυβικά μέτρα, με 
ελάχιστη επιφάνεια αερισμού 80 τετραγωνικών εκατοστών. 
 
Για να τοποθετήσετε τον ρυθμιστή μίγματος: 

Συνδέστε τον ρυθμιστή στην άκρη του εύκαμπτου σωλήνα και ασφαλίστε με το κλιπ. 
Σημείωση: για να συνδέσετε πιο εύκολα τον εύκαμπτο σωλήνα, λιπάνετε το ραβδωτό στόμιο 
του ρυθμιστή με υγρό σαπούνι. 
Για να τοποθετήσετε τη φιάλη υγραερίου:  

(Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γύρω σας εκτεθειμένα εύφλεκτα αντικείμενα ή υλικά) 
1. Η αλλαγή και σύνδεση των φιαλών LPG δεν πρέπει να πραγματοποιείται σε ατμόσφαιρα 

όπου υπάρχουν φλόγες. 
2. Προσαρμόστε τον ρυθμιστή στην καινούργια φιάλη. Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας 

δεν έχει συστραφεί και δεν έχει φθαρεί. 
3. Χρησιμοποιείτε φιάλες αερίου χωρητικότητας 5-10 κιλών. 
4. Προτού αφαιρέσετε τον ρυθμιστή, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στη θέση «off». 
Προτού ανάψετε τη θερμάστρα: 
1. Ελέγξτε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα. Αν ο σωλήνας έχει κοπεί, φαίνεται φθαρμένος 

ή παρουσιάζει διαρροή, πρέπει να τον αντικαταστήσετε προτού θέσετε τη θερμάστρα σε 
λειτουργία. 

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκονται εύφλεκτα αντικείμενα δίπλα ή πάνω από την θερμάστρα σε 
απόσταση μικρότερη των 0,6 μέτρων, οριζόντια ή κατακόρυφα. 

3. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό τζάμι είναι καλά κλεισμένο. 
 

Σχ. 1 

 
Ξεβιδώστε το κουμπί ανάφλεξης για να τοποθετήσετε μπαταρία ΑΑ 1,5V 
 

Για να ανάψετε τη θερμάστρα: 

1. Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου ΑΑ που περιέχεται στη συσκευασία στο κουμπί 
ανάφλεξης (με το «+» προς τα πάνω). Δείτε το Σχήμα 1. 

Αφαιρέστε την μπαταρία σε περιόδους που η συσκευή δεν είναι σε χρήση, για να αποφύγετε 
τυχόν ηλεκτρική διαρροή. 

2. Ανοίξτε την παροχή από τον ρυθμιστή της φιάλης αερίου. 

3. Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου και στρίψτε τον στη θέση  και ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί 
του σπινθήρα για να ανάψετε τη φλόγα-οδηγό, κρατώντας πατημένο τον διακόπτη ελέγχου. 

4. Αν δεν υπάρξει σπινθήρας, ελέγξτε αν έχει τοποθετηθεί σωστά η μπαταρία ΑΑ. (η φλόγα-
οδηγός είναι ορατή στη δεξιά πλευρά της επιφάνειας με τα κάρβουνα) 

5. Αν η φλόγα-οδηγός δεν ανάψει, στρίψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση . Περιμένετε ένα 
λεπτό και επαναλάβετε το βήμα 3. Μην συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο τον διακόπτη 
ελέγχου, γιατί ενδέχεται να μαζευτεί μεγάλη ποσότητα αερίου. 

6. Αφού ανάψει η φλόγα-οδηγός, κρατήστε πατημένο τον διακόπτη ελέγχου τουλάχιστον για 
10 δευτερόλεπτα ακόμα, μέχρι να ανάψει ο κεντρικός καυστήρας. 

Ρυθμίστε τη φωτιά μεταξύ της θέσης  και της θέσης , όπως χρειάζεται. 
7. Αν η φλόγα-οδηγός και ο κεντρικός καυστήρας δεν διατηρηθούν αναμμένοι όταν αφήσετε 

τον διακόπτη ελέγχου, στρίψτε τον στη θέση ανάφλεξης και επαναλάβετε τα βήματα 3 και 
4. 

8. Η θέση  είναι ρύθμιση μόνο για τη φλόγα-πιλότο. 
Για να σβήσετε τη θερμάστρα: 

1. Στρίψτε τον διακόπτη ελέγχου στη θέση . 
2. Κλείστε την παροχή αερίου - από τη βαλβίδα του ρυθμιστή αερίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φλόγα-πιλότος θα παραμείνει αναμμένη μέχρι να κλείσει ο ρυθμιστής της 
φιάλης αερίου. 
3. Αποσυνδέετε τον ρυθμιστή από τη φιάλη όταν δεν χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα. 
4. Να θυμάστε να αφαιρείτε την μπαταρία σε περιόδους που η συσκευή δεν είναι σε χρήση, 
για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτρική διαρροή. 
Σημαντικό: Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο με τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από άτομα με τις κατάλληλες 
δεξιότητες. 
Το προστατευτικό κάλυμμα (τζάμι) σε αυτή τη συσκευή υπάρχει για να αποφεύγεται ο 
κίνδυνος φωτιάς και εγκαυμάτων και δεν πρέπει να αφαιρείται κανένα τμήμα του. ΔΕΝ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Για την 
απόλυτη προστασία μικρών παιδιών ή αναπήρων, συνιστούμε την προσαρμογή καλύμματος 
που πληροί τις προδιαγραφές του BS 8423. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Μην: Επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη θερμάστρα σε διαμερίσματα ουρανοξύστη, 
υπόγεια, μπάνια ή υπνοδωμάτια. 
Μην: Χρησιμοποιείτε κανένα άλλο αέριο εκτός από μίγμα βουτανίου. 
Μην: Επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη θερμάστρα παρά μόνο αν είναι σβηστή και έχει κρυώσει 

τελείως. 
Μην: Χρησιμοποιείτε εκτεθειμένη φλόγα για να ανιχνεύσετε τυχόν διαρροές αερίου. 
Μην: Αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια ζώα να παίζουν κοντά στη θερμάστρα. 
Μην: Στρίβετε τον εύκαμπτο σωλήνα. 
Μην: Ακουμπάτε το γυάλινο κάλυμμα ή το μπροστινό ή πλαϊνό μέρος της θερμάστρας όταν 
είναι σε λειτουργία. 
Μην: Χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. 
Μην: Τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους, έπιπλα, κρεμαστά, κουρτίνες, 

κλινοσκεπάσματα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
Σε περίπτωση διαρροής αερίου, δηλαδή, αν μυρίσετε αέριο, κλείστε τη βαλβίδα της 
φιάλης. Αποσυνδέστε τη φιάλη, βγάλτε την σε εξωτερικό χώρο και καλέστε κάποιον 
τεχνικό. 
 
Προειδοποίηση: 
Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανάψετε τη συσκευή αν ο εύκαμπτος σωλήνας έχει χαλαρώσει ή έχει 
φθαρεί. Επίσης μην επιχειρήσετε να ανάψετε τη συσκευή αν πιστεύετε ότι υπάρχει διαρροή 
αερίου. Σε περίπτωση διαρροής, κλείστε την παροχή του αερίου από τη φιάλη και ζητήστε από 
κάποιον με τις κατάλληλες δεξιότητες να ελέγξει τη συσκευή, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
παρέχονται. Συνιστούμε να πραγματοποιείται συντήρηση στην αρχή κάθε περιόδου 
χρήσης. 

Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη φιάλη αερίου, βεβαιωθείτε ότι η παροχή αερίου είναι κλειστή και 
ότι δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης κοντά σας προτού συνεχίσετε. 
 
Να: Τοποθετείτε τη θερμάστρα πάντα σε επίπεδη, ίσια και σταθερή επιφάνεια. 
Να: Ελέγχετε τη συσκευή για τυχόν διαρροές έπειτα από περιόδους μακράς φύλαξης. 
Να: Περιμένετε 3 λεπτά προτού την ανάψετε ξανά, αν η φλόγα του καυστήρα σβήσει στη 

διάρκεια της χρήσης. 
Να: Φροντίζετε να μην υπάρχουν εκτεθειμένες φλόγες προτού αλλάξετε φιάλη αερίου. 
Να: Φυλάσσετε τις φιάλες αερίου σε εξωτερικό, υπέργειο και ασφαλή χώρο. 
Να: Φροντίζετε να κλείνετε την παροχή αερίου μετά τη χρήση της συσκευής. 
Να: Διασφαλίζετε ότι η συντήρηση πραγματοποιείται από κατάλληλο τεχνικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχονται. 
Να: Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει μία ώρα προτού ακουμπήσετε το μπροστινό ή πλαϊνό 
μέρος της. 
 
Πάντα: Να ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν τις φιάλες αερίου. 
Πάντα: Να κρατάτε τη συσκευή αρκετά μακριά από τζάμια, για να αποφύγετε τυχόν 
συσσώρευση θερμότητας και ζημιές. 
Πάντα: Να κάνετε συντήρηση μία φορά τον χρόνο ή κατόπιν παρατεταμένης μη χρήσης. 
Πάντα: Να διασφαλίζετε ότι δεν παρεμποδίζεται η ροή του αέρα. Για παράδειγμα, σκόνη, 

έντομα ή ιστοί αράχνης που εμποδίζουν την παροχή αέρα στον καυστήρα μπορεί να 
προκαλέσουν αιθάλη και ατελή καύση. 
 
Καθαρισμός: 

Να μην χρησιμοποιούνται καθαριστικά εκτριβής. Καθαρίστε τη συσκευή με υγρό πανί, όταν 
έχει κρυώσει τελείως. 
 
Φιάλες αερίου: 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση φιάλης 5kg -10kg   
 
 



 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΡΙΑ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ  
 

 
 

Βγάλτε το γυάλινο κάλυμμα από την προστατευτική χάρτινη 
συσκευασία (βρίσκεται κάτω από το σώμα της θερμάστρας) 
και τοποθετήστε τα κάρβουνα, όπως φαίνεται παραπάνω. 

Αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί. 

Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Ασφαλίστε το με τα εξαρτήματα 
στερέωσης. 

Τοποθετήστε την πίσω πόρτα στα στηρίγματα, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Προσοχή: Όταν τοποθετείτε τον ρυθμιστή στη φιάλη αερίου, βεβαιωθείτε ότι ο 

ρυθμιστής είναι στη θέση off. 
 

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ξεβιδώστε το κουμπί ανάφλεξης και βάλτε την 
μπαταρία στη θήκη. Τοποθετήστε ξανά το κουμπί ανάφλεξης. (βάλτε την 

μπαταρία με το «+» προς τα πάνω) 

Η μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογική. Αφήστε τη θερμάστρα να κάψει σε εξωτερικό χώρο 4 ώρες, για να 
αποξηρανθούν τα συνθετικά κάρβουνα. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Τεχνικές πληροφορίες & συντήρηση: 
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο, με φιάλη 
υγραερίου σε πίεση 28-30 millibar. Η συντήρησή της πρέπει να 
πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό, σύμφωνα με τις παρεχόμενες 
οδηγίες. 
Διαβάστε με προσοχή όλα τα συνοδευτικά φυλλάδια. 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές: 

Συνολικό ύψος:   680 mm περίπου 
Συνολικό πλάτος:   375 mm περίπου 
Θερμική ισχύς εισόδου:  3,0kW (μεικτή) 
Κατανάλωση αερίου:   215 gr/hr, στη μέγιστη ρύθμιση 
Κατηγορία αερίου:  I3B με αέριο μίγμα πίεσης 28-30mbar 
Είδος αερίου & πίεση παροχής: Μίγμα 28-30mbar 
Μέγεθος εγχυτήρα:   0,84 mm 
Μέγεθος φιάλης:   Φιάλη 10kg ή 5kg  
Εύκαμπτος σωλήνας:   Μήκος 40cm - LPG σωλήνας, κατά EN 
16436-1 
Χώρα Προέλευσης (κατασκευή):    Κίνα 
DESIGN                                    :    Ιρλανδία 
 
Το προϊόν διαθέτει πλήρη εγγύηση 2 ετών, που ισχύει για ορθή χρήση. 
Η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας εκ του νόμου. Για τη συντήρηση, 
καλέστε τον τοπικό σας πάροχο αερίου. Η συντήρηση να πραγματοποιείται από 
ειδικευμένο τεχνικό, πριν από την έναρξη κάθε περιόδου χρήσης. 
 

  
 
 

 

  

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙΧΜΗΡΕΣ ΑΚΜΕΣ, ΠΑΝΤΑ 

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ 

  

 


