
INOA GREEN
ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

GRΒιβλίο χρήσης για το χρήστη
ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα



Αγαπητέ πελάτη,
σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον λέβητα της εταιρείας μας. Είμαστε 
βέβαιοι ότι σας προσφέρουμε ένα τεχνικά αξιόπιστο προϊόν.
Το παρόν εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί για να σας προσφέρει τις 
πληροφορίες, τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές για την 
εγκατάσταση και τη σωστή χρήση και συντήρηση, προκειμένου να 
εκμεταλλευθείτε όλες τις δυνατότητές του.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε μελλοντική χρήση.
Η τοπική τεχνική μας υπηρεσία παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε 
περίσταση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για να κατοχυρώσετε τα δικαιώματα εγγύησης, απευθυνθείτε 
στο τοπικό Σέρβις της CHAFFOTEAUX εντός 3 μηνών από την 

ημερομηνία εγκατάστασης του λέβητα. 
Αφού ελέγξει τη σωστή λειτουργία του λέβητα, το Σέρβις 

της CHAFFOTEAUX θα σας χορηγήσει όλες τις πληροφορίες 
για τη σωστή χρήση του και θα επικυρώσει την εγγύηση 

CHAFFOTEAUX παραδίδοντας αντίγραφο του ειδικού δελτίου. 

Σήμανση CE
Το σήμα CE εγγυάται τη συμφωνία της συσκευής με τις ακόλουθες 
οδηγίες:
- 2009/142CE   σχετική με συσκευές αερίου
- 2004/108/EC  σχετική με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- 92/42/CEE   σχετική με την ενεργειακή απόδοση
  “μόνο το άρθρο 7 (παρ.2), άρθρο 8 και το παράρτημα από III έως V”
- 2006/95/EC  σχετική με την ηλεκτρική ασφάλεια
-  2009/125/CE  Ενεργειακή Σήμανση Προϊόντων
-  813/2013  Κατ’ εξουσιοδοτηση κανονισμος (εε)

Απόρριψη και ανακύκλωση του λέβητα.
Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί τα 
περισσότερα από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο λέβητας και τα εξαρτήματά του πρέπει να απορριφθούν 
σε κατάλληλα σημεία συλλογής και τα υλικά του να 
διαχωρίζονται, όπου είναι δυνατόν.
Η συσκευασία που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του 
λέβητα πρέπει να είναι στη διάθεση σας από τον εγκαταστάτη 
/ διανομέα.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!
Η ανακύκλωση και απόρριψη του λέβητα και των 
αξεσουάρ πρέπει να γίνεται όπως απαιτείται από τους 
κανονισμούς.
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Η παρούσα συσκευή χρησιμεύει για την παραγωγή 
ζεστού νερού οικιακής χρήσης.
Πρέπει να συνδεθεί με εγκατάσταση θέρμανσης και 
δίκτυο διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης που 
θα είναι συμβατά με τις επιδόσεις και την ισχύ της. 
Απαγορεύεται η χρήση για διαφορετικούς σκοπούς. Ο 
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που 
οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και αλόγιστη 
χρήση ή στη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος 
εγχειριδίου.
Ο  ε γ κα τα σ τά τ η ς  τ ε χ ν ι κό ς  πρ έ π ε ι  ν α  ε ί ν α ι 
εξουσιοδοτημένος για την εγκατάσταση συσκευών 
θέρμανσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πρέπει να χορηγεί 
στον πελάτη τη δήλωση συμμόρφωσης.
Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε 
επέμβαση πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας, 
σβήστε τη συσκευή, κλείστε τη βάνα αερίου και μην 
επιχειρείτε να την επισκευάσετε, αλλά απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο προσωπικό.
Ενδεχόμενες επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται 
με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών και μόνο από 
εξειδικευμένους τεχνικούς. Η μη τήρηση των 
παραπάνω οδηγιών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την ασφάλεια της συσκευής και απαλλάσσει τον 
κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.
Σε περίπτωση εργασιών ή συντήρησης κατασκευών 
που βρίσκονται κοντά στους αγωγούς ή στα συστήματα 
απαγωγής καυσαερίων και τα εξαρτήματά τους, 
σβήστε τη συσκευή και μετά το τέλος των εργασιών 
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να 
ελέγξει τους αγωγούς και τις διατάξεις.

Το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο 
«Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση 
και τη συντήρηση», αποτελεί σημαντικό 
και αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. 
Αμφότερα πρέπει να φυλάσσονται 
προσεκτικά από τον χρήστη και πρέπει να 
συνοδεύουν πάντοτε τον λέβητα, ακόμη και 
σε περίπτωση μεταπώλησης ή μεταφοράς σε 
άλλη εγκατάσταση.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις 
προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου 
και του εγχειριδίου εγκατάστασης και 
συντήρησης, καθώς παρέχουν σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή 
εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση.

Σε περίπτωση που λέβητας πρόκειται μα παραμείνει 
εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα:
-  διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρνώντας τον 

εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF
-  κλείστε τις βάνες αερίου, της εγκατάστασης 

θέρμανσης και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης
-  αδειάστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού 

νερού σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος παγετού.
Σε περίπτωση που θέλετε να θέσετε οριστικά εκτός 
χρήσης τον λέβητα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο 
προσωπικό.
Για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών σβήστε 
τον λέβητα και γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη στη 
θέση OFF.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάτε εύφλεκτες ουσίες στον 
χώρο εγκατάστασης του λέβητα.
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Μην καθαρίζετε τη συσκευή χωρίς να την 
έχετε σβήσει και χωρίς να γυρίσετε τον 
εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Μην χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλύτες 
ή διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον 
καθαρισμό της συσκευής.
Φθορά των πλαστικών ή βαμμένων επιφανειών.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για κοινή 
οικιακή χρήση.
Βλάβη της συσκευής λόγω υπερφόρτωσης.
Βλάβη αντικειμένων λόγω ακατάλληλης 
χρήσης.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη έμπειρα άτομα 
να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
Βλάβη της συσκευής λόγω ακατάλληλης 
χρήσης.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή 
καμένου ή διαπιστώσετε έξοδο καπνού 
από τη συσκευή, διακόψτε την ηλεκτρική 
τροφοδοσία, κλείστε τη βάνα αερίου, ανοίξτε 
τα παράθυρα και καλέστε τον τεχνικό.
Τραυματισμοί από εγκαύματα, εισπνοή 
καυσαερίων, δηλητηρίαση.
Σε περίπτωση έντονης οσμής αερίου κλείστε 
τη βάνα αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και 
καλέστε τον τεχνικό.
Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με 
μειωμένες φυσικές , αισθητηριακές και νοητικές 
ικανότητες εάν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί  
σαφής οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της 
συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με 
τη συσκευή. Η συντήρηση και ο καθαρισμός δεν θα 
πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Κανόνες ασφαλείας

Σημασία των συμβόλων:

Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί 
κινδύνους τραυματισμού, ο οποίος σε 
συγκεκριμένες συνθήκες μπορεί να είναι 
και θανάσιμος.
Η μη τήρηση της προειδοποίησης προκαλεί 
κινδύνους για ενδεχόμενους σοβαρούς 
τραυματισμούς ή βλάβες.

Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν το 
άνοιγμα της συσκευής.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Εγκαύματα λόγω της παρουσίας υπέρθερμων 
εξαρτημάτων ή τραυματισμοί από αιχμηρά 
άκρα ή προεξοχές.
Αποφύγετε εργασίες που απαιτούν την 
αφαίρεση της συσκευής από τη θέση 
εγκατάστασης.
Ηλεκτροπληξία λόγω εξαρτημάτων υπό τάση.
Πλημμύρες λόγω διαρροής νερού από 
αποσυνδεδεμένους σωλήνες.
Εκρήξεις, πυρκαγιές ή δηλητηριάσεις λόγω 
διαρροής αερίων από αποσυνδεδεμένες 
σωληνώσεις
Αποφύγετε τη φθορά του ηλεκτρικού 
καλωδίου.
Ηλεκτροπληξία λόγω ακάλυπτων αγωγών υπό 
τάση.
Μην αφήνετε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
Τραυματισμοί λόγω πτώσης του αντικειμένου 
εξαιτίας των κραδασμών.
Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων 
λόγω πτώσης του αντικειμένου εξαιτίας των 
κραδασμών.
Μην ανεβαίνετε στη συσκευή.
Τραυματισμοί λόγω πτώσης.
Βλάβη της συσκευής ή άλλων αντικειμένων 
λόγω πτώσης της συσκευής εξαιτίας της 
αποκόλλησης από τα στηρίγματα.
Μην ανεβαίνετε σε καθίσματα, σκαμνάκια, 
σκάλες ή ασταθή στηρίγματα για να 
καθαρίσετε τη συσκευή.
Τραυματισμοί από πτώση ή κοπή (διπλές 
σκάλες).
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ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΟΘΟΝΗ

Ψηφία για υπόδειξη:
- τεθείσες θερμοκρασίες
- Ρύθμιση μενού
- Επισήμανση κωδικών σφάλματος 

Αίτημα πίεσης κουμπιού Reset (λέβητας 
σε εμπλοκή)

Αίτημα αναζήτησης τεχνικής βοήθειας

Ανίχνευση φλόγας   

Τεθείσα λειτουργία σε θέρμανση

Αίτημα θέρμανσης ενεργό 

              

              

Τεθείσα λειτουργία σε οικιακό ζεστό 
νερό χρήσης

Αίτημα ζεστού νερού ενεργό

               

               

Αντιπαγετική λειτουργία ενεργή 

INOA green

ESC

OK

1 2 4 5

Υπόμνημα:
1. Κουμπί ON/OFF και  επιλογής τρόπου λειτουργίας
 (καλοκαίρι/χειμώνας)
2. Κουμπιά +/- ρύθμισης θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
3. Οθόνη
4. Κουμπιά +/- ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης
5. Κουμπί Reset
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση, το πρώτο άναμμα και οι 
ρυθμίσεις συντήρησης πρέπει να εκτελούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες και μόνον από 
εξειδικευμένο προσωπικό.
Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να 
προκαλέσει ατυχήματα και ζημίες για τις οποίες 
ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη.

Προετοιμασία για το άναμμα
Αν ο λέβητας έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του διαμερίσματος, 
ελέγξτε αν τηρούνται οι υποδείξεις οι σχετικές με την είσοδο του αέρα 
και τον αερισμό του χώρου (σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους).
Να ελέγχετε περιοδικά την πίεση του νερού στο υδρόμετρο και 
να ελέγχετε, σε κατάσταση κρύας εγκατάστασης, αν αυτή έχει μια 
τιμή μεταξύ 0,6 και 1,5 bar. Αν η πίεση είναι κάτω από την ελάχιστη 
τιμή φροντίστε για την συμπλήρωση ανοίγοντας τον κρουνό 
που είναι κάτω από το λέβητα και κλείστε τον μόλις πετύχετε την 
προαναφερθείσα τιμή.
Αν η πτώση πίεσης είναι πολύ συχνή είναι πιθανόν να υπάρχει μια 
απώλεια νερού στην εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
η επέμβαση του υδραυλικού.

Διαδικασία ανάμματος
Πιέστε το κουμπί ON/OFF 1, η οθόνη δείχνει:

INOA green

ESC

OK

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Για την επιλογή του τρόπου λειτουργίας χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
1:

Τρόπος λειτουργίας Οθόνη

χειμερινή -
θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού

       

 

θερινή -
μόνο παραγωγή ζεστού νερού  

Η ανάφλεξη του καυστήρα επισημαίνεται στην οθόνη με το σύμβολο 

Διακοπή θέρμανσης
Για να διακόψετε τη θέρμανση πιέστε το πλήκτρο 1. Στην οθόνη 
σβήνει το σύμβολο  . Ο λέβητας παραμένει σε θερινή λειτουργία 
μόνο για παραγωγή ζεστού νερού και εμφανίζει την επιλεγμένη 
θερμοκρασία.

Ρύθμιση θέρμανσης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού της θέρμανσης 
πιέζοντας τα πλήκτρα 4 +/-. Η θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί 
ποικίλει από 20°C έως 45°C (χαμηλή θερμοκρασία) ή 40°C έως 82°C 
(υψηλή θερμοκρασία).
Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του οικιακού ζεστού νερού 
πιέζοντας τα πλήκτρα 2. Η θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί 
ποικίλει από 36°C έως 60°C.
Η τιμή της εντολής εμφανίζεται αναβοσβήνοντας κατά τη διάρκεια 
της ρύθμισης.

Διαδικασία σβησίματος
Για να σβήσετε τον λέβητα πιέστε το κουμπί ON/OFF, η οθόνη θα 
σβήσει.
Η Αντιπαγετική Λειτουργία είναι ήδη ενεργή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Σβήστε τον λέβητα εντελώς γυρίζοντας τον εξωτερικό ηλεκτρικό 
διακόπτη στην θέση OFF. Κλείστε τη βαλβίδα αερίου.

INOA green

ESC

OK

INOA green

ESC

OK

INOA green

ESC

OK
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Συνθήκες εμπλοκής του λέβητα
Ο λέβητας προστατεύεται από δυσλειτουργίες με διαγνωστικούς 
ελέγχους από την ηλεκτρονική πλακέτα η οποία επεμβαίνει σε 
περίπτωση που είναι αναγκαία η εμπλοκή ασφαλείας. Σε περίπτωση 
εμπλοκής στην οθόνη εμφανίζεται ένας κωδικός και η περιγραφή που 
αναφέρεται στον τύπο της εμπλοκής και στην αιτία που την προκάλεσε.
Υπάρχουν δύο τύποι εμπλοκής.

Εμπλοκή ασφαλείας
Το σφάλμα αυτό είναι «προσωρινό», πράγμα που σημαίνει ότι 
αποκαθίσταται αυτόματα όταν πάψει 
η αιτία που το προκάλεσε. Στην οθόνη 
εμφανίζεται ο κωδικός, που αναβοσβήνει 
σε εναλλαγή με την ένδειξη “Err” και ο 
κωδικός (πχ. Err/110) και εμφανίζεται στο 
σύμβολο   - βλέπε πίνακα σφαλμάτων.
Μόλις η αιτία που προκάλεσε την εμπλοκή 
εξαφανίζεται, ο λέβητας ξεκινά πάλι και 
συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά.
Όταν ο λέβητας βρίσκεται σε εμπλοκή για λόγους ασφαλείας, γίνεται 
προσπάθεια επαναφοράς σε κανονική λειτουργία αναβοσβήνοντας 
τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί ON/OFF στον πίνακα 
ελέγχου. Αν ο λέβητας επισημαίνει ακόμη μια εμπλοκή ασφαλείας, 
σβήστε τον. 
Σιγουρευτείτε ότι ο εξωτερικός ηλεκτρικός διακόπτης είναι σε θέση 
OFF position, κλείστε τη βάνα αερίου και επικοινωνήστε με έναν 
εξειδικευμένο τεχνικό.

Παύση ασφαλείας λόγω ανεπαρκούς πίεσης νερού. 
Αν η πίεση του νερού μέσα στον κύκλωμα 
θέρμανσης είναι ανεπαρκής, ο λέβητας 
θα κάνει εμπλοκή ασφαλείας. Στην οθόνη 
θα αναβοσβήσει  “Err” και ο κωδικός  - 
Err/108 – για ανεπαρκή πίεση νερού – 
βλέπε πίνακα σφαλμάτων.
Ελέγξτε την πίεση του νερού στο 
μανόμετρο και σιγουρευτείτε ότι είναι 
ανάμεσα στο 0.6 και 1.5 bar όταν το σύστημα είναι κρύο. Αν η 
πίεση είναι μόλις κάτω από το ελάχιστο, ξαναγεμίστε το σύστημα 
ανοίγοντας την βαλβίδα κάτω από τον λέβητα. Αν η πίεση πέφτει 
πολύ συχνά, μπορεί να υπάρχει διαρροή νερού σε κάποιο σημείο του 
συστήματος. Αν συμβαίνει αυτό πρέπει να καλέσετε υδραυλικό.

Εμπλοκή λειτουργίας
Αυτός ο τύπος σφάλματος είναι δεν είναι προσωρινός”, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν αποκαθίσταται αυτόματα. Στην οθόνη αναβοσβήνει 
το Err και ο κωδικός-οί σφάλματος. Err/501, και το σύμβολο .
Στην περίπτωση αυτή ο λέβητας δεν ξεκινά αυτόματα, εάν δεν 
πατηθεί το πλήκτρο reset .
Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται μετά από προσπάθειες 
επαναφοράς του λέβητα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό.

INOA green

ESC

OK

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Εάν η εμπλοκή επαναλαμβάνεται συχνά, απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 
Για λόγους ασφαλείας ο λέβητας επιτρέπει έως 5 προσπάθειες 
απεμπλοκής σε 15 λεπτά (πιέσεις του πλήκτρου ).
Σε περίπτωση που η εμπλοκή είναι σποραδική ή μεμονωμένο γεγονός 
δεν αποτελεί πρόβλημα.

Περιγραφή Οθόνη

Υπερθέρμανση 101

Ανεπαρκής κυκλοφορία

103

104

105

106

107

Ανεπαρκές νερό (αίτηση πλήρωσης) 108

Σφάλμα  P.C.B. 305

Σφάλμα  P.C.B. 306

Σφάλμα  P.C.B. 307

Καμία ανίχνευση φλόγας 501

Πίνακας σφαλμάτων για εμπλοκή λειτουργίας

Αντιπαγετική λειτουργία.
Εάν ο αισθητήρας NTC στην κατάθλιψη μετρήσει θερμοκρασία κάτω
των 8°C, ο κυκλοφορητής παραμένει σε λειτουργία επί 2 λεπτά και
η τρίοδη βαλβίδα εκτελεί τη μεταγωγή μεταξύ ζεστού νερού και
θέρμανσης ανά διαστήματα του ενός λεπτού. Μετά τα πρώτα δύο
λεπτά μπορούν να υπάρξουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:
Α)  Εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης υπερβεί τους 8°C ο κυκλοφορητής 

διακόπτει τη λειτουργία του
Β)  Εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι >4°C και >8°C ο 

κυκλοφορητής λειτουργεί για άλλα 2 λεπτά (1 στο κύκλωμα 
θέρμανσης και 1 στο κύκλωμα ζεστού νερού). 

 Σε περίπτωση που ο αριθμός των κύκλων υπερβεί του 10, ο 
λέβητας περνά στην περίπτωση C

C)  Εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης είναι <4°C, ανάβει ο καυστήρας 
στην ελάχιστη ισχύ έως τους 30°C.

Εάν ο αισθητήρας NTC είναι ανοικτός, η λειτουργία ελέγχεται από τον 
αισθητήρα επιστροφής. Ο καυστήρας δεν ανάβει και ενεργοποιείται 
ο κυκλοφορητής με την ίδια διαδικασία όταν η θερμοκρασίας είναι 
<8°C.
Ο καυστήρας παραμένει σβηστός και σε περίπτωση εμπλοκής ή 
σβησίματος ασφαλείας.
Η ενεργοποίηση της αντιπαγετικής ασφαλείας επισημαίνεται στην 
οθόνη από το σύμβολο.
Η αντιπαγετική προστασία είναι ενεργή μόνο όταν ο λέβητας
λειτουργεί κανονικά:
- υπάρχει επαρκής πίεση στην εγκατάσταση
- η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη
- υπάρχει παροχή αερίου. 

ΑΛΛΑΓ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ (G20) ΣΕ ΠΡΟΠΑΝΙΟ (G31) Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

Συντήρηση
Προγραμματίστε μια ετήσια προληπτική συντήρηση του λέβητα με 
ένα αρμόδιο άτομο.
Η σωστή συντήρηση έχει πάντα σας αποτέλεσμα σε εξοικονόμηση 
του κόστους λειτουργίας του συστήματος.
Η μη συμμόρφωση εκτέλεσης ετήσιας συντήρησης της συσκευής θα  
ακυρώσει την εγγύηση του κατασκευαστή για τον επόμενο χρόνο.
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