
 

 

 

 

 

MODEL: LIDYA& LIDYA COMPACT 

 

OPERATING MANUAL 

Διαβάςτε αυτό το εγχειρίδιο πριν ενεργοποιιςετε τθν ςυςκευι 
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ΑΓΑΡΘΤΟΛ ΡΕΛΑΤΕΣ, 
Σασ ευχαριςτοφμε που επιλζξατε τα προϊόντα KOZLUSAN, ελπίηουμε να είςτε ικανοποιθμζνοι με 
τα προϊόντα μασ. 
 
Αυτό το εγχειρίδιο προορίηεται να ενθμερϊςει τουσ πελάτεσ μασ. Οι πλθροφορίεσ ςτο εγχειρίδιο 
προορίηονται να επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να χρθςιμοποιοφν ςωςτά το προϊόν και να εκτελοφν 
τισ κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ όταν είναι απαραίτθτο. 
 
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για όλθ τθ διάρκεια ηωισ του προϊόντοσ. 
 
Το προϊόν πρζπει να χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ 
κατά τθν περίοδο χριςθσ από τθν πρϊτθ εκκίνθςθ του προϊόντοσ. 
 
Εκτόσ από αυτό το εγχειρίδιο, μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ ςε εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ 
KOZLUSAN ι ςτα εξουςιοδοτθμζνα άτομα ςτο FACTORY ςχετικά με τα ηθτιματα που κα κζλατε να 
ηθτιςετε και να μάκετε. 
 
Θ πρϊτθ λειτουργία του προϊόντοσ κα πρζπει να γίνεται από τθν AUTHORIZED SERVICE τθσ 
KOZLUSAN. 
Μετά τθν πρϊτθ ζναρξθ λειτουργίασ του προϊόντοσ, θ εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία κα ςασ 
ενθμερϊςει λεπτομερϊσ ςχετικά με τον τρόπο χριςθσ του προϊόντοσ. Είναι προσ όφελόσ ςασ να 
ρωτάτε κζματα που δεν είναι κατανοθτά. 
 
Οι εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ υποχρεοφνται να παραδϊςουν ςε εςάσ το πιςτοποιθτικό 
εγγφθςθσ και το ζντυπο παραγγελίασ μετά τθν εκτζλεςθ τθσ αρχικισ λειτουργίασ του προϊόντοσ. 
 
Μπορείτε να επικοινωνιςετε με το τθλεφωνικό κζντρο ςτο τθλζφωνο 00 90 (236) 427 2313. 
Για λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προϊόντα μασ και τθν εταιρεία μασ, μπορείτε να 
επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ www.kozlusan.com. 
 
Για να επικοινωνιςετε μαηί μασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, μπορείτε να επικοινωνιςετε 
με το service@kozlusan.com και το export@kozlusan.com 

 

 

 

 

http://www.kozlusan.com/


 

 

 

 

 

 

1. ΓΕΝΚΚΕ ΠΡΟΕΚΔΟΠΟΚΗΕΚ 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οδθγίεσ χριςθσ και ςυντιρθςθσ κα πρζπει να κοινοποιοφνται απολφτωσ ςτα άτομα που είναι 

υπεφκυνα για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του LIDYA και κα πρζπει να διαβάηονται από τον 

χριςτθ (χειριςτι). Εάν δεν διαβάςετε αυτό το ζγγραφο, ενδζχεται να προκλθκεί ηθμιά ςε 

χριςτεσ, κατοίκουσ και τρίτουσ. Θ ακατάλλθλθ χριςθ κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςόμπωςι ςασ να 

μθν καλφπτεται από εγγφθςθ. 

ΔΚΑΝΟΜΗ 

Πταν θ LIDYA φτάςει ςε εςάσ, ελζγξτε πρϊτα οπτικά. Εάν διαπιςτϊςετε ηθμιζσ κατά τθν 

παράδοςθ του προϊόντοσ, κα πρζπει να ειδοποιιςετε τθ ναυτιλιακι εταιρεία για τθ ηθμία, για να 

διορκϊςετε τθ ηθμιά και να τθριςετε τθν καταγραφι τθσ ηθμίασ ι μθν λάβετε τθν παράδοςθ του 

προϊόντοσ. Αν παραλάβατε το προϊόν ςε κατάςταςθ βλάβθσ, κεωρείτε ότι ζχετε αποδεχτεί το 

προϊόν ςε αυτι τθν κατάςταςθ. 

ΠΡΟΣΑΚΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΣΗ 

Τα θλεκτρικά καλϊδια ΡΕΡΕΛ να προςτατεφονται από τθν επαφι υγρϊν. Τα καλϊδια που 

ζρχονται ςε επαφι με το υγρό ενδζχεται να προκαλζςουν θλεκτροπλθξία και φωτιά Θ πρίηα ςτθν 

οποία κα ςυνδεκεί θ LIDYA ΡΕΡΕΛ να είναι γειωμζνθ. Θ γειωμζνθ εγκατάςταςθ κα ςασ 

προςτατεφςει από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ. Τα καλφμματα ΔΕΝ πρζπει ποτζ να ανοίγουν ενϊ 

λειτουργεί το LİYDA. Ο καπνόσ, οι φλόγεσ και τα αζρια που βρίςκονται ςτο κάλαμο καφςθσ τθσ 

ςόμπασ μποροφν να βλάψουν το ςαλόνι και το κτίριο. Το προϊόν ΔΕΝ πρζπει να τοποκετθκεί ςτο 

υπνοδωμάτιο. Υπάρχει πικανότθτα βλάβθσ ςε οποιαδιποτε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Θ 

ςυντιρθςθ του προϊόντοσ πρζπει να εκτελείται τακτικά ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εγχειριδίου 

λειτουργίασ. 

 

ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΚ ΚΑΙΑΡΚΜΟ 

Θ ςυντιρθςθ και ο κακαριςμόσ πρζπει να εκτελοφνται από τον χριςτθ ι τθν εξουςιοδοτθμζνθ 

υπθρεςία όπωσ κακορίηεται ςτο εγχειρίδιο / οδθγίεσ λειτουργίασ. Αν θ ςυντιρθςθ δεν γίνει 

εγκαίρωσ, θ απόδοςθ του προϊόντοσ πζφτει, θ ηωι του μειϊνεται, θ κατανάλωςθ καυςίμου 

αυξάνεται και προκαλεί πολλζσ βλάβεσ που μποροφν να αποςυρκοφν από τθν εγγφθςθ. 



ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΚ ΤΠΗΡΕΚΑ 

Θ μθ ανάγνωςθ του εγχειριδίου λειτουργίασ του προϊόντοσ, θ χριςθ ανταλλακτικϊν που 

παρζχονται εκτόσ τθσ εταιρείασ μασ και οι αςτοχίεσ που προκφπτουν από αυτό, θ ςυντιρθςθ που 

δεν γίνεται ςωςτά και ζγκαιρα, κακϊσ και οι μθ εξουςιοδοτθμζνεσ παρεμβάςεισ προςωπικοφ με 

τθ ςόμπα ςφαιριδίων, το προϊόν δεν είναι εγγυθμζνο και Θ KOZLUSAN δεν φζρει καμία ευκφνθ 

για τυχόν ηθμιζσ ι ατυχιματα που ενδζχεται να προκφψουν. Μθν επεμβαίνετε ςτθ ςόμπα ςασ 

χωρίσ καμία εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία. Για λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ τθσ 

ςόμπασ πρζπει να ηθτιςετε από τθν εξουςιοδοτθμζνθ υπθρεςία. 

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΕΚΣΑΚ ΑΠΟ ΕΚΠΑΚΔΕΤΜΕΝΟ ΠΡΟΩΠΚΚΟ Θ ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΠΡΟΩΠΟ ΠΟΤ ΕΧΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΙΕΚ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΚΚΟ ΓΚΑ ΣΗ ΧΡΗΗ. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΑΝΟΚΓΕΣΕ ΣΑ ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ. 

Βεβαιωκείτε ότι τα καλφμματα είναι πλιρωσ κλειςτά κάκε φορά. 

ΜΗΝ ΧΡΗΚΜΟΠΟΚΗΕΣΕ ΠΟΣΕ ΜΚΑ ΠΤΡΚΑΓΚΑ Θ ΠΕΣΡΕΛΑΚΟ. Ο ΙΕΚΟ ΚΑΚ Η ΤΓΡΑΚΑ ΣΗΝ 

ΠΕΛΛΗΣΑ ΜΠΟΡΕΚ ΝΑ ΔΗΜΚΟΤΡΓΟΤΝΣΑΚ ΣΟ ΙΕΚΚΚΟ ΟΞΤ Ω ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙΑΡΚΜΟΤ ΚΑΚ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΗ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ. 

ΣΟ ΦΟΡΣΚΟ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΚΕΚΣΑΚ ΑΠΟ ΣΟ ΜΠΡΟΣΚΝΟ ΚΑΛΤΜΜΑ ΣΚ ΚΑΣΑΚΕΤΕ. 

Η ΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟ ΣΟ ΜΠΡΟΣΚΝΗ ΜΠΟΡΕΚ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΕΚ ΣΗ ΖΗΜΚΑ Α ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΛΟΓΩ 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΛΗΚΣΚΚΗ ΚΑΠΝΚΜΑ ΚΑΚ ΣΗ ΦΡΑΓΜΑ. 

Πταν παρεμβάλλεται το προϊόν, θ ςυςκευι πρζπει να είναι απροςτάτευτθ. Πταν θ παρεμβολι 

ςτο προϊόν ολοκλθρωκεί, πρζπει να επαναςυνδεκεί και πρζπει να ελεγχκεί αν είναι κλειςτόσ ι 

ανοιχτόσ ςτθν θλεκτρονικι μονάδα ελζγχου. 

ΕΛΑΧΚΣΕ ΠΑΡΑΒΑΕΚ ΚΑΡΣΑ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΚ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΣΡΚΜΟΤ Θ ΣΗΝ 

ΕΛΕΓΧΟΠΟΚΗΗ ΣΗ ΣΑΗ ΕΧΟΤΝ ΕΓΓΤΗΗ. ΓΚΑ ΝΑ ΑΠΟΦΤΓΕΣΕ ΑΤΣΗ ΣΗΝ ΑΚΟΛΟΤΙΗ 

ΠΕΡΚΠΣΩΗ, Α ΤΝΚΣΟΤΜΕ ΝΑ ΠΑΡΕΣΕ ΠΡΟΛΗΠΣΚΚΑ ΜΕΣΡΑ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Α. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΚ ΝΑ ΕΚΝΑΚ ΟΠΟΚΑΔΗΠΟΣΕ ΞΕΝΗ ΟΤΚΑ ΣΟ ΚΑΤΚΜΟ Α. ΟΚ ΞΕΝΕ ΟΤΚΕ 

ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΟΤΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΚΑΤΚΜΟΤ. 

ΕΛΑΧΚΣΕ ΛΑΜΒΑΝΕΚΕ ΣΚ ΞΕΝΕ ΟΤΚΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΒΕΒΑΚΩΙΗΚΑΝ ΣΟ ΚΑΤΚΜΟ 

ΠΟΤ ΙΑ ΠΕΡΚΕΧΟΤΝ ΠΕΣΡΕ, ΧΑΜΗΛΕ, ΚΔΗΡΟΤ ΕΚΝΑΚ ΕΓΓΤΗΗ. 

 

  



 
2. ΠΡΟΫΠΟΙΕΕΚ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΚ ΤΠΗΡΕΚΩΝ 
 
Τα προϊόντα τθσ KOZLUSAN ΕΓΓΥΟΝΤΑΛ για 2 (ΔΥΟ) ΧΟΝΛΑ ςε περίπτωςθ αςτοχιϊν από τθν 
παραγωγι που αρχίηει από τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ ι τθν ζναρξθ λειτουργίασ. 
Οι υπθρεςίεσ μασ είναι υποχρεωμζνεσ να υπογράψουν το ζγγραφο εγγφθςθσ και τθ φόρμα 
παραγγελίασ, να τισ υπογράψουν από τον πελάτθ που παραλαμβάνει το προϊόν ςε καλι 
κατάςταςθ και να παραδϊςουν αντίγραφο ςτον πελάτθ. Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ παροχισ 
υπθρεςιϊν, παρακαλοφμε να λάβετε τα ζγγραφά ςασ από το προςωπικό ςζρβισ. 
Τα αρχικά μζρθ του προϊόντοσ που αλλάχκθκαν ζναντι αμοιβισ είναι κάτω από 6 (SIX) MONTH 
υλικό και εγγφθςθ καταςκευισ. 
Εάν δεν λάβετε το προϊόν ςασ εντόσ 90 θμερϊν από τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του προϊόντοσ 
ςτο εργοςτάςιο, δεν μπορείτε να προβείτε ςε αξίωςθ για το προϊόν. 
Τα ανταλλακτικά εγγφθςθσ κα εμφανίηονται κατόπιν αιτιματοσ, αλλά δεν κα παραδοκοφν. Τα 
ανταλλακτικά κα ςασ επιςτραφοφν αν θ υπθρεςία εκτελείται εκτόσ τθσ εγγφθςθσ. 
Εάν υπογράψετε τθ φόρμα υπθρεςίασ, κεωρείτε ότι αποδζχεςτε τθ ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
που αποςτζλλεται ςε ςυνθμμζνο. 
Ο νόμιμοσ χρόνοσ ηωισ του προϊόντοσ μασ είναι 10 (ΔΕΔ) χρόνια. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ 
περιόδου, κα διατίκενται ανταλλακτικά KOZLUSAN και κα ςασ παραςχεκεί υπθρεςία. 
 
Θ ςυςκευι ςασ κα πρζπει να ανατεκεί από τισ εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ KOZLUSAN. Μετά 
τθ κζςθ ςε λειτουργία, οι εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ πρζπει να εγκρίνουν το ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ 
ΕΓΓΥΘΣΘΣ και το ΕΝΤΥΡΟ ΕΛΣΦΟΑΣ και να ςασ παραδϊςουν. Δϊςτε προςοχι ςε αυτό όταν 
χρθςιμοποιείτε το προϊόν για πρϊτθ φορά. ΔΕΝ ΜΡΟΕΛΤΕ ΝΑ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΕΤΕ ΤΘΝ ΕΓΓΥΘΣΘ 
ΡΟΥ ΣΧΕΤΛΗΕΤΑΛ ΜΕ ΤΑ ΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΔΕΝ ΕΡΛΤΥΧΛΗΕΤΑΛ ΤΟ ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΟ ΕΓΓΥΘΣΘΣ. 
 
ΕΑΝ Θ ΡΩΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΕΛΤΑΛ ΕΞΩ ΑΡΟ ΤΘΝ ΕΓΚΕΚΛΜΕΝΘ 
ΥΡΘΕΣΛΑ, ΤΟ ΡΟΪΟΝ ΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΛ ΕΓΓΥΘΣΘ. Θ KOZLUSAN ΔΕΝ ΑΡΟΔΕΧΕΛ ΟΡΟΛΑΔΘΡΟΤΕ 
ΕΥΚΥΝΘ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΡΕΛΡΤΩΣΘ. 
 
Κατά τθ χριςθ πρζπει να τθροφνται ςθμαντικζσ φράςεισ / προειδοποιιςεισ ςχετικά με το προϊόν. 
Σθμειϊςτε τον αρικμό ςειράσ του προϊόντοσ ςασ ςε κατάλλθλο μζροσ του εγχειριδίου για κάκε 
περίπτωςθ. Ο αρικμόσ ςειράσ κα ςασ ηθτθκεί κατά τθ διάρκεια των καταγγελιϊν ςασ. 
 
3. ΑΡΧΕ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ LİDYA  
 
Χάρθ ςτον ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβαξθσ, ο φρζςκοσ αζρασ που ειςζρχεται ςτο δοχείο 
ςτθν άκρθ του δοχείου καφςθσ φτάνει ςτο καφςιμο και ςχθματίηει τθ διαδικαςία καφςθσ. Το 
προϊόν καφςθσ, ο καπνόσ, ρίχνεται ζξω από τον ανεμιςτιρα ςτθ ςτοίβα των ςόμπων. 
 
Αυτι θ λειτουργία αποτρζπει τθν ζξοδο του καπνοφ από το ςϊμα τθσ ςόμπασ και τθν εξάπλωςθ 
ςτο περιβάλλον. Ανάλογα με τθν εςωτερικι κερμοκραςία του ςπιτιοφ που πρόκειται να 
κερμανκεί και τθν ταχφτθτα κζρμανςθσ, θ ταχφτθτα του ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ρυκμίηεται 
αυτόματα από τον πίνακα ελζγχου παράλλθλα με τθν ιςχφ καφςθσ τθσ ςόμπασ. 
Θ κερμότθτα που διαςκορπίηεται από το καφςιμο κερμαίνει το νερό ςτο LİDYA και ςτο ςϊμα του, 
χάρθ ςτο γυαλί ςτο ςϊμα, το ηεςτό νερό και θ αντλία ςτο ςϊμα αφινουν τουσ άλλουσ χϊρουσ να 
κερμαίνονται. 
 
 



 
 
Υπάρχει ζνασ αυτόματοσ πίνακασ ελζγχου TPX ςτθ ςόμπα ςφαιριδίων. Ο πίνακασ ελζγχου 
προγραμματίηεται ανάλογα με τθν ιςχφ τθσ ςόμπασ και ελζγχει τισ λειτουργίεσ τθσ φόρτωςθσ 
καυςίμου και του χρόνου αναμονισ - τθν ταχφτθτα του ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβασ - τθν 
λειτουργία του ανεμιςτιρα του φυςθτιρα - τθν αναμονι του ςόμπα - τθ διατιρθςθ του 
περιβάλλοντοσ που πρζπει να κερμανκεί ςτακερά ςτο ρυκμίςτε τθ κερμοκραςία. 
 
Το ςφςτθμα ζλικασ χρθςιμοποιείται ςτθ μονάδα τροφοδοςίασ καυςίμου τθσ ςόμπασ τθ χριςθ 
ςασ και το καφςιμο τροφοδοτείται από τθν κορυφι τθσ καφςθσ φλόγασ. Στο ςφςτθμα, θ φλόγα 
επιςτροφισ πίςω ςτθ δεξαμενι προςτατεφεται από τον αιςκθτιρα προςταςίασ από τθν καφςθ. 
 
Μια άλλθ λειτουργία που κάνει το ςφςτθμα αςφαλζςτερο είναι ο αιςκθτιρασ που ανιχνεφει τισ 
πιζςεισ που ςυμβαίνουν ωσ αποτζλεςμα τθσ ανάςτροφθσ ροισ του αζρα ι του καπνοφ μζςα ςτο 
ςωλινα ςτοίβασ. Εάν θ ςόμπα ςτοιβάηει μια αποπλάνθςθ ςτο κάλαμο καφςθσ ι αν ο 
ανεμιςτιρασ αναρρόφθςθσ ςτοίβασ δεν μπορεί να δθμιουργιςει τθν απαραίτθτθ αρνθτικι πίεςθ, 
ο αιςκθτιρασ ςταματά τθ ςόμπα και προςτατεφει το ςφςτθμα. 
 
Θ ςτοίβα Lidya διακζτει αιςκθτιρα ςτοίβασ. Ο αιςκθτιρασ ςτοίβασ ανιχνεφει τθ κερμοκραςία 
καπνοφ κατά τθν αρχικι διαδικαςία ανάφλεξθσ τθσ LIDYA και ελζγχει τθν αποςφνδεςθ του 
ςυςτιματοσ ανάφλεξθσ που καίει τθ ςόμπα. Επιπλζον, ο αιςκθτιρασ ςτοίβασ ρυκμίηει αυτόματα 
τθν ταχφτθτα του ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβασ ανάλογα με τθ κερμοκραςία καπνοφ από τθ 
ςτοίβα. Σε αυτό το ςθμείο, θ απόδοςθ καφςθσ τθσ ςόμπασ διατθρείται ςτο βζλτιςτο επίπεδο. 
 
LİDYA μθχανιςμόσ: 
Ο μθχανιςμόσ του φοφρνου είναι καταςκευαςμζνοσ από χρϊμιο. Υπάρχουν τρφπεσ ειςόδου αζρα 
γφρω από το δοχείο χρωμίου, μζςω του οποίου θ ειςαγωγι αζρα παρζχεται από τον ανεμιςτιρα 
αναρρόφθςθσ ςτοίβα. 
Θ τζφρα που προκφπτει από τθν καφςθ ςτο δοχείο μπορεί να χυκεί μζςα ςτο βαρζλι. 3 - Θ 
κατςαρόλα πρζπει να αφαιρεκεί από τθ κζςθ τθσ κάκε 3-4 θμζρεσ, θ τζφρα ςτο βαρζλι πρζπει να 
κακαριςτεί. 
 
Αιςκθτιρεσ ςτθ ςόμπα: 
Στο πίςω μζροσ τθσ ςόμπασ υπάρχει θ είςοδοσ για τθ ςφνδεςθ του κερμοςτάτθ χϊρου. Πταν 
αυτόσ ο κερμοςτάτθσ ανιχνεφςει τθ κερμοκραςία μζςα ςτο δωμάτιο, φτάνει ςτθ ρυκμιςμζνθ 
κερμοκραςία ςτον πίνακα ελζγχου του περιβάλλοντοσ χϊρου και θ ςόμπα τίκεται ςε κατάςταςθ 
αναμονισ. 
 
Δεδομζνου ότι θ ςόμπα μοντζλο LIDYA λειτουργεί με τθν αρχι του βυκίςματοσ από τθ ςτοίβα, θ 
ςόμπα καλφπτει και τα καλφμματα και ο κάλαμοσ τθσ ςόμπασ πρζπει να κλείνονται με υγιεινό 
τρόπο. Κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι δεν υπάρχει είςοδοσ αζρα ςτο κάτω μζροσ του καλάμου, 
εκτόσ από τα μζρθ που τροφοδοτοφν τον αζρα. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ΠΡΟΕΣΟΚΜΑΚΑ 

 
Κζςθ τοποκζτθςθσ και τοποκζτθςθ: Είναι απαραίτθτο να αφινετε χϊρο ανάμεςα ςτθ ςόμπα και 
τουσ τοίχουσ (τουλάχιςτον 50 cm ςτισ πλευρζσ, μπροςτά και πίςω), για να καταςτιςετε τθν 
εργαςία ςζρβισ εφκολθ και να εξομαλφνετε τισ ςυνδζςεισ ςτοίβασ. Το ζδαφοσ ςτο οποίο πρζπει 
να τοποκετθκεί θ ςόμπα πρζπει να είναι μια μθ καφςιμθ πλατφόρμα που μπορεί να 
καταςκευαςτεί από μζταλλο ι μάρμαρο και πρζπει να λαμβάνονται μζτρα κατά του κινδφνου 
διαρροισ τζφρασ από το κάλυμμα τθσ ςόμπασ. Ρρζπει να παρζχεται ζνα κατάλλθλο παράκυρο 
εξαεριςμοφ (εξαεριςμόσ) για τθν είςοδο φρζςκου αζρα και τον αεριςμό του χϊρου ςτον οποίο 
είναι εγκατεςτθμζνθ θ ςόμπα ταυτόχρονα. Το παράκυρο εξαεριςμοφ κα ςασ παρζχει κακαρό 
αζρα για τον τόπο εγκατάςταςθσ του ςόβεϊ και κα ςασ εξοικονομιςει καφςιμο. 
 
φνδεςθ ςτοίβασ: 
Θ ςφνδεςθ ςτοίβασ πρζπει να γίνεται από εξουςιοδοτθμζνο ειδικό. Κατά τθν καφςθ του καυςίμου 
ενδζχεται να προκφψουν επικίνδυνα αζρια. Για το λόγο αυτό πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ 
ςτεγανοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ ςτοίβασ. Οι ςυνδζςεισ ςτοίβασ δεν πρζπει να περνοφν από το 
κρεβάτι και τα δωμάτια των παιδιϊν. Θ διάμετροσ τθσ ςτοίβασ πρζπει να είναι ίδια με αυτι τθσ 
εξόδου τθσ ςτοίβασ. Το τμιμα ςτοίβασ δεν πρζπει ποτζ να ςτενεφει. Κα πρζπει να αποφεφγετε τισ 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ ςτισ ςυνδζςεισ ςτοίβασ και να χρθςιμοποιείτε τουσ λιγότερουσ ςωλινεσ 
και βραχίονεσ. Ο ςωλινασ ςτοίβασ δεν πρζπει να είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικό που κα 
υποςτεί διάβρωςθ. Ο ςωλινασ ςφνδεςθσ ςτοίβασ πρζπει να ςυνδεκεί ςτθ ςόμπα με κλίςθ φψουσ 
3-4 °. Θ οριηόντια απόςταςθ τθσ ςυςκευισ από τθ ςτοίβα δεν πρζπει να υπερβαίνει τα 100 cm. Οι 
ςυνδζςεισ καμινάδων δεν πρζπει να διζρχονται από χϊρουσ όπου υπάρχουν εφφλεκτα ι 
εκρθκτικά υλικά. Ο ςωλινασ ςφνδεςθσ ςτοίβασ πρζπει να διατθρείται μακριά από τα εξαρτιματα 
που μπορεί να παραμορφωκοφν από τθ κερμότθτα. Εάν υπάρχει ανάγκθ να εγκαταςτιςετε τθ 
ςφνδεςθ ςτοίβασ με τζτοιο τρόπο ϊςτε τα ανκρϊπινα και οικιακά ηϊα να φτάςουν και να 
υποςτοφν ηθμιά από τθ κερμότθτα, κα πρζπει να γίνει απολφτωσ κερμομόνωςθ. Θ ςτοίβα πρζπει 
να ανυψωκεί δφο μζτρα πάνω από τθν κορυφι τθσ οροφισ. Επιπλζον, θ ςτοίβα πρζπει να 
αφαιρεκεί τουλάχιςτον 1 μζτρο από τα γειτονικά κτίρια. Στο κάτω μζροσ τθσ ςτοίβασ κα πρζπει 
να είναι το κάλυμμα κακαριςμοφ τθσ αικάλθσ, ζτςι ϊςτε όταν το κάλυμμα είναι κλειςτό, δεν 
παίρνει αζρα από το κάτω μζροσ και κα πρζπει να εμποδίηει με τον ίδιο τρόπο τον εςωτερικό 
καπνό να βγει ζξω. 

 

 



 

REPRESENTATIVE DRAWING OF STACK CONNECTION 

Χριςθ κοπόσ: Θ ςόμπα ςφαιριδίων LİDYA είναι ςχεδιαςμζνθ για χϊρουσ κζρμανςθσ όπωσ ςπίτι, 
χϊρο εργαςίασ κλπ. Και πρζπει να εγκακίςταται ςε χϊρουσ κατάλλθλουσ για τθν χωρθτικότθτά 
του. 

Καφςιμα: Pellet που ζχουν διάμετρο 6 mm, το οποίο ζχει καταςκευαςτεί με ξφλο 
αποφλοιωμζνου ξφλου 5 mm-30 mm, με μζγιςτθ υγραςία 10-12% και δεν χρθςιμοποιοφνται 
χθμικά και πρόςκετα ςτθν παραγωγι και το ςφαιρίο που χρθςιμοποιείται πρζπει να είναι 
ςφμφωνο με το πρότυπο DIN-PLUS ι Ö-Norm M 7135. Θ εταιρεία μασ δεν είναι υπεφκυνθ για τθν 
αναποτελεςματικότθτα ι οποιαδιποτε δυςλειτουργία που προκαλείται από τθ χριςθ ςτερεϊν 
καυςίμων εκτόσ από αυτά τα καφςιμα. Θ εταιρεία μασ δεν αποδζχεται τθν ευκφνθ για τυχόν 
δυςλειτουργίεσ που προκαλοφνται από ξζνα αντικείμενα που βρίςκονται ςτα καφςιμα. 

Σο καφςιμο που χρθςιμοποιείτε ςτθ ςόμπα ςασ δεν πρζπει να περιζχει υγραςία και υψθλι 
ποςότθτα κείου. Σο κείο και θ υγραςία μποροφν να ςχθματίςουν κειικό οξφ ωσ προϊόν καφςθσ, 
προκαλϊντασ τθν αποςφνκεςθ του ςϊματοσ των ςόμπων. 

 

 

FUEL TANK LOADING 

 

Ηλεκτρικζσ ςυνδζςεισ: Οι θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ των ςόμπων κα πρζπει να εκτελοφνται από 
εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό ςυντιρθςθσ. Θ θλεκτρικι ςφνδεςθ πρζπει να είναι γειωμζνθ και τα 
θλεκτρικά καλϊδια να προςτατεφονται από τθν επαφι υγρϊν. Οι εξουςιοδοτθμζνεσ υπθρεςίεσ 
δεν κα προβοφν ςε ακατάλλθλεσ θλεκτρικζσ ςυνδζςεισ. Από αυτι τθν άποψθ, κα πρζπει να 
διορκϊςετε ςίγουρα τισ γραμμζσ ςασ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ εξουςιοδοτθμζνθσ υπθρεςίασ. 
Ροτζ μθν παρεμβαίνετε ςτισ ςυνδζςεισ του θλεκτρικοφ δικτφου. Θ ςυςκευι δεν πρζπει να 
εκτίκεται ςε διακυμάνςεισ τάςθσ. Συνιςτοφμε μια ςφνδεςθ ρυκμιςτι ςτο θλεκτρικό ςασ ςφςτθμα 
για να αποφφγετε αυτιν τθν κατάςταςθ. Διαφορετικά, το προϊόν ςασ κα είναι εκτόσ εγγφθςθσ ςε 
περίπτωςθ βλαβϊν λόγω ανιςορροπίασ τάςθσ. 



 
Μετακινοφμενα εξαρτιματα: Θ υπθρεςία κα εξαςφαλίςει ότι τα κινοφμενα μζρθ κα 
λειτουργιςουν ςωςτά μετά τθν εγκατάςταςθ. Τα κινοφμενα μζρθ λειτουργοφν ςε κλειςτζσ 
περιπτϊςεισ. Μθν κλείνετε τα άκρα με τα κινοφμενα εξαρτιματα κατά τθ λειτουργία, ανοίγοντασ 
τα καλφμματα ι τισ κικεσ. Διαφορετικά, μπορεί να τραυματιςτείτε. Θ KOZLUSAN δεν 
αναλαμβάνει καμία ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που προκλικθκαν ςε άτομα λόγω ακατάλλθλων 
παρεμβάςεων κατά τθ λειτουργία των κινοφμενων εξαρτθμάτων. 
 
 
5.ΠΕΡΚΟΔΚΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 
Θ ςυντιρθςθ τθσ ςόμπασ πρζπει να γίνει όταν θ ςόμπα είναι κρφα. Είναι ςθμαντικό για τθν 
αςφάλεια του ατόμου να μθν είναι ςυνδεδεμζνθ θ πρίηα, προκειμζνου να αποφευχκεί πικανι 
θλεκτροπλθξία κατά τθ ςυντιρθςθ. Αφοφ ολοκλθρωκεί θ ςυντιρθςθ, θ πρίηα τθσ ςόμπασ πρζπει 
να ςυνδεκεί ξανά. 
Κακαριςμόσ του φοφρνου: Ο κακαριςμόσ του εςωτερικοφ του κλιβάνου πρζπει να γίνεται μία 
φορά τθν θμζρα για να αποφευχκεί θ ςτερεοποίθςθ και θ ςυγκόλλθςθ του καυςίμου ςτον 
κλίβανο. Θ ςτάχτθ ςτο φοφρνο κα πρζπει να αποςτραγγιςτεί και το ςτερεοποιθμζνο καφςιμο ςτο 
κάτω μζροσ κα πρζπει να κακαριςτεί. Επιπλζον, το δοχείο χρωμίου πρζπει να αφαιρεκεί από τθ 
κζςθ του και το εςωτερικό του δοχείου πρζπει να κακαριςτεί με τθ βοικεια μιασ ςυρμάτινθσ 
βοφρτςασ ζτςι ϊςτε ο αγωγόσ αζρα του κλιβάνου να μπορεί να εκπλθρϊςει τισ λειτουργίεσ του 
ςωςτά. Οι αεραγωγοί ςτον κλίβανο πρζπει να κακαρίηονται κάκε δφο εβδομάδεσ με τθ βοικεια 
οποιωνδιποτε καρφιϊν ι ςυρμάτων. 
 
 

 

FURNACE POT CLEANING 

Συντιρθςθ του κινθτιρα ανεμιςτιρα ςτοίβασ: Κακϊσ ο ανεμιςτιρασ αναρρόφθςθσ ςτοίβασ 

εκτίκεται ςτον καπνό που προζρχεται από το καφςιμο, τα πτερφγια του ανεμιςτιρα μποροφν να 

καλφπτονται με ζνα ςτρϊμα ςτθν εμφάνιςθ του βιματοσ με τθν πάροδο του χρόνου. Αυτό το 

ςτρϊμα μπορεί να προκαλζςει αποςτακεροποίθςθ του ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβασ και 

τελικά αποτυχία. 

 



Εάν ακοφγεται ζνασ μθ φυςιολογικόσ ιχοσ από τον ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβαξθσ και όταν 

αιςκάνεςτε μια δόνθςθ, επικοινωνιςτε με τθν KOZLUSAN. 

Θ ςτοίβα του ςκεφουσ πρζπει να κακαρίηεται μία φορά το χρόνο και θ ςτοίβα πρζπει να ελζγχεται 

αν υπάρχει κάποιο πρόβλθμα ςτθ ςτοίβαξθ. Σε κακαριςμό πρζπει να χρθςιμοποιείτε απόλυτα 

μάςκα ςκόνθσ, γυαλιά και γάντια. 

Θ ςόμπα καλφπτει τθ ςυντιρθςθ: Το κάλυμμα ςτο μπροςτινό μζροσ τθσ ςόμπασ κα πρζπει να 

ελζγχεται κάκε δφο εβδομάδεσ για να διαπιςτωκεί εάν υπάρχει παραμόρφωςθ τθσ πυροςτεγοφσ 

ςφραγίδασ που παρζχει ςφράγιςθ καπνοφ μζςα ςτο κάλυμμα. Σε περίπτωςθ παραμόρφωςθσ τθσ 

πυροςτεγοφσ ςφραγίδασ, ο καπνόσ μζςα ςτθ ςόμπα μπορεί να βγει. 

Αυτό μπορεί να προκαλζςει ηθμιά ςε χριςτεσ, κατοίκουσ, τρίτουσ και το κτίριο. Αν τα καλφμματα 

παραμείνουν ανοιχτά κατά τθ διάρκεια τθσ καφςθσ τθσ εςτίασ ι αν το κάλυμμα δεν είναι καλά 

κλειςμζνο, αυτό κα προκαλζςει βλάβθ ςτθ ςφράγιςθ λόγω φωτιάσ. Θ ςτεγανότθτα των 

καλυμμάτων πρζπει να ελζγχεται μετά από κάκε λειτουργία καφςθσ τθσ ςόμπασ. Πταν 

εντοπιςτοφν φκαρμζνεσ φϊκιεσ, ηθτιςτε τισ νζεσ από τθν KOZLUSAN. 

Λόγω του ανεμιςτιρα αναρρόφθςθσ ςτοίβασ, τα καλφμματα τθσ ςόμπασ εργαςίασ πρζπει να 

είναι καλά κλειςμζνα. Διαφορετικά, κα υπάρχει είςοδοσ αζρα ζξω από τα προφίλ που 

τροφοδοτοφν το δοχείο και το καφςιμο δεν κα καεί πλιρωσ. 

6.ΔΚΑΣΑΕΚ 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΚΚΣΚΚΑ ΜΟΝΑΔΑ  

ΤΨΟ mm 1210 

ΠΛΑΣΟ mm 730 

ΒΑΙΟ mm 560 

ΒΑΡΟ Kg 196 

ΜΕΓΚΣΗ ΕΛΑΧΚΣΗ ΚΧΤ kW/h 5-25 

ΗΛΕΚΣΡΚΚΗ ΣΡΟΦΟΔΟΚΑ V-Hz 230-50 

ΧΩΡΗΣΚΚΟΣΗΣΑ ΙΑΛΑΜΟΤ Kg 25 

ΜΕΓΚΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Kg 5.4 

ΕΛΑΧΚΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ Kg 1.1 

ΒΑΙΜΟ ΑΠΟΔΟΗ % 93 

 

 



 

ΟΔΗΓΚΕ ΑΦΑΛΕΚΑ 
 

Διαβάςτε προςεκτικά το εγχειρίδιο ιδιοκτιτθ πριν χρθςιμοποιιςετε τθ ςόμπα / λζβθτα ςφαιριδίων. 

 

 

 

Προςοχι!  

Κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ που μπορεί να προκαλζςει ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ 

ι κάνατο. Παρακαλοφμε αποςυνδζςτε το θλεκτρικό δίκτυο πριν από τθ 

ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. 

 

 

 

Προςοχι! Ζεςτζσ επιφάνειεσ! 

Σο ςυγκρότθμα του λζβθτα / ςόμπα και / ι οι αιςκθτιρεσ κερμοκραςίασ μπορεί 

να είναι πολφ ηεςτόσ! 

 

 

 

Προςοχι! Κινοφμενα μζρθ! 

Παρακολουκιςτε τα χζρια ςασ κατά τθ ςυντιρθςθ των κινοφμενων 

εξαρτθμάτων όπωσ του ανεμιςτιρασ και / ι το περιςτροφικό ςφςτθμα 

τροφοδοςίασ καυςίμου, το οποίο μπορεί να προκαλζςει ςοβαροφσ 

τραυματιςμοφσ. 

 

 

 

Προςοχι! 

Αυτι θ ςυςκευι προορίηεται για επαγγελματικι εγκατάςταςθ. Οι εςφαλμζνεσ 

ρυκμίςεισ εγκατάςταςθσ και / ι λειτουργίασ ενδζχεται να προκαλζςουν 

επικίνδυνεσ ςυνκικεσ. 

 

  



 

Ειςαγωγι 

Σασ ευχαριςτοφμε που αγοράςατε τον πιο εξελιγμζνο ελεγκτι ςόμπασ ςτον κόςμο. Θ Smartpell κα κάνει 

τον χειμϊνα πιο άνετο με όλα τα οφζλθ τθσ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ, χάρθ ςτθν προθγμζνθ τεχνολογία 

λογιςμικοφ. 

Πίνακασ Ελζγχου (TPS) 

 

Σθλεχειριςτιριο 

 

 

  

Ο ελεγκτισ Smartpel διακζτει ζνα τθλεχειριςτιριο υπερφκρων για βαςικζσ ρυκμίςεισ. 

 

  

1. Οθόνη LCD: Το Smartpel ζχει γραφική απεικόνιςη 128 ζωσ 

64 pixel 

2. Command Dial: Αντί για περίπλοκα κουμπιά, swtiches και 

ligts Ο ελεγκτήσ Smartpel διαθζτει ζναν εφκολο ςτη χρήςη 

επιλογζα εντολών push & rotate ακριβώσ όπωσ το 

ςτερεοφωνικό του αυτοκινήτου 

3. Αιςθητήρασ τηλεχειριςμοφ 



 

Εφκολθ εκκίνθςθ 

Ενεργοποιιςτε και απενεργοποιιςτε εφκολα. 

 

Ριζςτε και κρατιςτε πατθμζνο τον επιλογζα εντολϊν μζχρι να ολοκλθρωκεί θ αντίςτροφθ μζτρθςθ. Εάν 

αφιςετε το κουμπί ςε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, θ κατάςταςθ ιςχφοσ δεν κα αλλάξει. 

Ρφκμιςθ Ιερμοκραςίασ 

 Ρατιςτε το κουμπί επιλογϊν και περιςτρζψτε μζχρι να φτάςετε ςτθν ζνδειξθ κερμοκραςία. 

 Ρατιςτε ξανά τον επιλογζα για να ειςζλκετε ςτθν επιλογι. 

 Δεξιόςτροφα αυξάνουμε τθν ρφκμιςθ ενϊ αριςτερόςτροφα μειϊνουμε.  

 Ρατιςτε τον επιλογζα για να επιςτρζψετε. 

  

  



Μενοφ Κεντρικισ οκόνθσ 
 

 

 

 

 

 

Σο Λογιςμικό 

Το λογιςμικό ελεγκτι Smartpel ζχει δφο ομάδεσ μενοφ για χριςτεσ και μια ομάδα μενοφ για τουσ 

επαγγελματίεσ των υπθρεςιϊν. 

Ριζςτε τον επιλογζα εντολϊν για να ξεκινιςει το Κφριο μενοφ. Ρεριςτρζψτε τον επιλογζα εντολϊν 

δεξιόςτροφα ι αριςτερόςτροφα για να περιθγθκείτε ςτθν ομάδα μενοφ. 

Κυρίωσ Μενοφ 

 

 

 

 

Επιςτροφι

Κερμοκραςία

ΑνεμιςτιρασΕβδομαδιαίο

υκμίςεισ

Κατάςταςθ 

 

Επικυμθτι 

Κερμοκραςία 

 

Ρραγματικι 

Κερμοκραςία 

 

Κατάςταςθ 

λειτουργίασ 

 

Λςχφσ 

 

Κερμοκραςία 

καυςαερίων 

 



 

Κερμοκραςία 

υκμίηει τθν επικυμθτι κερμοκραςία νεροφ του κυκλϊματοσ κζρμανςθσ. 

 

Εβδομαδιαίο Ρρόγραμμα 

 

Ο χρονοδιακόπτθσ εβδομάδασ ςασ επιτρζπει να ορίςετε τρία προγράμματα 

για κάκε θμζρα τθσ εβδομάδασ για να ενεργοποιιςετε ι να 

απενεργοποιιςετε τον λζβθτα. 

 

Για να ρυκμίςετε τον χρονομετρθτι τθσ εβδομάδασ, επιλζξτε πρϊτα τθν επικυμθτι θμζρα τθσ εβδομάδασ.  

 

 

 

 

 

 

 

Μετά ενεργοποιιςτε το από τθν επιλογι ενεργό: Than highlight the Active switch: 

    (OFF) Χρονοπρόγραμμα απενεργοποιιμενο.  

Push to toggle   (ON) Χρονοπρόγραμμα ενεργοποιθμζνο. 

Μετά ρυκμίςτε τουσ χρόνουσ λειτουργίασ και παφςθσ.  

 

 

 

 

Για να επιςτρζψτε, περιςτρζψτε τον επιλογζα μζχρι να φτάςει ςτθν επιλογι επιςτροφι.  

  

Day:Sun Ρατιςτε τον 

επιλογζα 
Day:Sun 

Φωτιςμζνθ Φωτιςμζνθ 

Ρεριςτρζψτε τον 

επιλογζα για να 

επιλζξετε.  

 

Ρατιςτε τον 

επιλογζα 

 

Ενεργό:  

Χρόνοσ 

λειτουργίασ 

Χρόνοσ 

Ραφςθσ 



 

Μενοφ Ρυκμίςεων 

 

 

Θμερομθνία και Ώρα 

υκμίηει τθν θμερομθνία και τθν ϊρα του ςυςτιματοσ. 

Θμζρα τθσ εβδομάδασ κα υπολογιςτεί αυτόματα.  

 

Σχετικά με τθν εφεδρικι μπαταρία: Αντί για κάδμιο και / ι μπαταρίεσ που περιζχονται ςε υδράργυρο, ο 

ελεγκτισ Smartpel ζχει ζναν υπερςυμπιεςτι φιλικό προσ το περιβάλλον, χωρίσ μόλυβδο και χωρίσ 

υδράργυρο. Ο εφεδρικόσ ςοφπερ πυκνωτισ μπορεί να λειτουργιςει το ενςωματωμζνο ρολόι / θμερολόγιο 

τουλάχιςτον 3 μινεσ χωρίσ επαναφόρτιςθ.  

Επιςτροφι

Θμερομθνία 
- Ωρα

ΙχοιΓλϊςςα

Service



 

Ιχοι 

Φωτεινότθτα: υκμίηει τθ φωτεινότθτα οπίςκιου φωτιςμοφ τθσ οκόνθσ LCD. 

Οκόνθ Dim: υκμίηει ζνα χρονοδιακόπτθ για να αμβλυνκεί ο φωτιςμόσ 

οκόνθσ. Μπορεί να απενεργοποιθκεί με προςαρμογι ςτο "Ροτζ". 

Φωτιςμόσ: Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί τον φωτιςμό τθσ επιλογισ. 

Ζνταςθ ιχου: υκμίηει τον ιχο ειδοποίθςθσ.Illumination: Enables/disables the command dial illumination. 

 

Γλϊςςα 

Επιλζγει τθ γλϊςςα διεπαφισ χριςτθ. 

Οριςμζνεσ γλϊςςεσ ενδζχεται να μθν είναι διακζςιμεσ για όλεσ τισ εκδόςεισ.  

 

 

Service 

Εκκινεί το Service Menu. 

Σθμειϊςτε ότι το μενοφ υπθρεςιϊν είναι μόνο για επαγγελματίεσ ςυντιρθςθσ και είναι προςτατευμζνο με 

κωδικό πρόςβαςθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

THE SMARTEST WAY OF ECONOMICAL HEATING 
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