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ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)

Εγκαταστάτης: Επισυνάψτε αυτό το εγχειρίδιο και τον Οδηγό Εγκατάστασης κοντά στη συσκευή.

Ιδιοκτήτης: Διαβάστε και φυλάξτε όλα τα έγγραφα του προϊόντος σε ένα ασφαλές μέρος για 

μελλοντική αναφορά.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΩΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Λόγω της πολιτικής διαρκούς βελτίωσης

του προϊόντος, διατηρούμε το δικαίωμα

αλλαγής των προδιαγραφών και του σχεδιασμού

χωρίς ειδοποίηση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΎΝ ΠΙΣΤΆ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ, ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΠΥΡΚΑΓΙΆ Ή ΈΚΡΗΞΗΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ 

ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ. 

– ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΤΕ Ή ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΥΣ ΑΤμΟΥΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

– ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ μΥΡΙΖΕΤΕ ΑΕΡΙΟ:

ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΆΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΉ.

ΜΗΝ ΑΚΟΥμΠΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΔΙΑΚΌΠΤΗ, μΗ ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΚΑΝΈΝΑ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΣΤΟ ΚΤΊΡΙΌ ΣΑΣ.

ΚΑΛΈΣΤΕ ΑμΈΣΩΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΈΑ ΑΕΡΊΟΥ ΣΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΕΝΌΣ ΓΕΊΤΟΝΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ 

ΑΕΡΊΟΥ.

ΑΝ ΔΕΝ μΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΒΡΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ ΣΑΣ, ΚΑΛΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ.

– Η ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΈΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ, ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ 

Ή ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ.

•

•

•

•

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ, μΗ ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌΝ 

ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΑΝ ΈΝΑ μΈΡΟΣ ΤΟΥ ΈΧΕΙ ΒΡΕΘΕΊ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΝΕΡΌ. ΚΑΛΈΣΤΕ ΑμΈΣΩΣ ΈΝΑΝ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΕΤΆΣΕΙ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΙ 

ΤΟ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΤμΉμΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉμΑΤΟΣ ΕΛΈΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΌΠΟΙΑ μΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ 

ΑΕΡΊΟΥ ΈΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΊ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΝΕΡΌ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΊ ΥΠΕΡΘΈΡμΑΝΣΗ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΕΊ Η ΠΑΡΟΧΉ ΑΕΡΊΟΥ, ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΗ 

ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΕΡΊΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΠΕΡΙΈΧΕΙ ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑ. ΑΝ ΠΕΙΡΆΞΕΤΕ ΤΗ μΌΝΩΣΗ ΑΥΤΟΎ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΊΤΕ ΣΕ ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑ. 

Η ΕΙΣΠΝΟΉ ΤΟΥ μΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΚΑΡΚΊΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΎμΟΝΑ. Ο ΥΑΛΟΒΆμΒΑΚΑΣ 

μΠΟΡΕΊ ΕΠΊΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣμΌ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ, ΣΤΟ ΔΈΡμΑ ΚΑΙ ΣΤΟ μΆΤΙ. ΓΙΑ 

ΝΑ μΕΙΏΣΕΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ Ή ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΣΥμΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΤΑ ΦΎΛΛΑ 

ΔΕΔΟμΈΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΎ.
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ΑΣΦΆΛΕΙΑ

ΛΈΞΕΙΣ ΣΉμΑΤΑ

Αγαπητέ σπιτονοικοκύρη, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω 

πληροφορίες για την ασφάλεια. Αυτές οι πληροφορίες θα σας 

ειδοποιήσουν για την πιθανότητα τραυματισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΛΏΝΕΙ ΚΙΝΔΎΝΟΥΣ Ή ΕΠΙΣΦΑΛΕΊΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΌ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΖΗμΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣμΟ, ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΟ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟ, ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ μΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ μΟΝΑΔΑΣ, ΤΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μΟΝΆΔΑ ΘΈΡμΑΝΣΗΣ ΔΕ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙμΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΧΩΡΊΣ ΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΉ 

ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ. ΑΝ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΉ Η ΣΥΣΚΕΥΉ 

ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΣΕΤΕ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΊΣΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙμΈΝΟ ΣΕ 

ΘΕΡμΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ ΤΟΥ μΗΔΕΝΌΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΎΝ 

ΌΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΝΕΡΌ, ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙμΑΣΤΕΊ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΧΕΙμΏΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΙ Η ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΕΊΝΑΙ 

ΊΣΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙμΈΝΟ ΣΕ ΘΕΡμΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ ΤΟΥ μΗΔΕΝΌΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ 

ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΎΝ ΌΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΉΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΝΕΡΌ, ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙμΑΣΤΕΊ 

ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙμΏΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΊΣΕΙ Η ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ.

ΣΗμΑΝΤΙΚΉ ΣΗμΕΊΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΉΤΗ

Πριν να χρησιμοποιήσετεαυτό το εγχειρίδιο, ελέγξτε την πλάκα αριθμού 

σειράς για τη σωστή πιστοποίηση του μοντέλου.

Η εγκατάσταση και η επισκευή αυτού του εξοπλισμού θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους και έμπειρους τεχνικούς.

ΘΈΣΗ μΟΝΆΔΑΣ

Η περιοχή του κλιβάνου και οποιωνδήποτε άλλων συσκευών αερίου 

θα πρέπει να διατηρείται καθαρή από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη 

και άλλα εύφλεκτα αέρια και υγρά. Επίσης, μην αποθηκεύετε ή 

χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά όπως μπογιά, βερνίκι ή λούστρο 

κοντά στη συσκευή.

Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή προϊόντα 

φθορίου (λευκαντικά, τσιμέντο, αποχρωστικά, σπρέι) κοντά στη 

μονάδα. Μπορούν να διαβρώσουν τον εναλλάκτη θερμότητας.

Μη χρησιμοποιείτε το ντουλάπι του κλιβάνου για να αποθηκεύσετε 

σκούπες, σφουγγαρίστρες, βούρτσες και λιγδωμένες πατσαβούρες 

ή πανιά. Η περιοχή πρέπει να είναι άδεια, καθαρή και χωρίς χνούδια. 

Ο κλίβανος θα πρέπει να είναι καθαρός και άδειος από εκτεθειμένα 

ή χαλαρά μονωτικά υλικά στην περιοχή της εγκατάστασης. Εξετάστε 

την περιοχή του κλιβάνου όταν προστεθεί ο κλίβανος ή επιπλέον 

μόνωση, γιατί ορισμένα μονωτικά υλικά ενδέχεται να είναι εύφλεκτα.

Βεβαιωθείτε πως ο κλίβανος είναι πάντα συνδεδεμένος με ένα 

εγκεκριμένο αεραγωγό, ο οποίος να είναι σε καλή κατάσταση ώστε 

να μεταφέρει τα προϊόντα της καύσης στον εξωτερικό χώρο.

Εξοικοιωθείτε με τα χειριστήρια που κλείνουν την παροχή αερίου 

και ρεύματος προς τον κλίβανο. Αν ο κλίβανος θα κλείσει στο τέλος 

του χειμώνα, κλείστε τόσο την παροχή αερίου όσο και την παροχή 

ρεύματος. Για ασφάλεια, να κλείνετε πάντα την παροχή αερίου 

και ρεύματος πριν να πραγματοποιήσετ εργασίες επισκευών ή 

συντήρησης στον κλίβανο.

Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα τακτικής συντήρησης για να 

διασφαλίσετε την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του 

κλιβάνου. Ο κλίβανος θα πρέπει να ελέγχεται στην αρχή κάθε σαιζόν 

θέρμανσης και ψύξης από αρμόδιο τεχνικό επισκευών.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΦΩΤΙΆ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ 

ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ μΕ ΤΙΣ ΕΎΦΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ.

Βεβαιωθείτε  πως διατηρούνται πάντα οι απαραίτητες αποστάσεις 

από τον κλίβανο. Αυτές οι αποστάσεις αναφέρονται στην 

ετικέτα αποστάσεων του κλιβάνου. Αν έχετε κάποια ερώτηση, 

επικοινωνήστε με τον εγκατατάσταση του κλιβάνου ή με άλλο 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών.

ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ μΟΝΆΔΑΣ

Εξετάστε την εγκατάσταση του κλιβάνου για να καθορίσετε τα 

ακόλουθα:

Όλα τα περάσματα που μεταφέρουν τα μπουριά του προϊόντος 

και βρίσκονται εκτός του κλιβάνου (δηλαδή, η καπνοδόχος, ο 

σύνδεσμος αεραγωγού) είναι καθαρά και χωρίς εμπόδια.

Ο σύνδεσμος αεραγωγού είναι στη θέση του, έχει κλίση προς τα 

πάνω και είναι σωματικά ακέραιος χωρίς τρύπες ή υπερβολική 

διάβρωση.

Η σύνδεση του αεραγωγού επιστροφής είναι σωματικά ακέραια, 

σφραγισμένη στο περίβλημα του κλιβάνου και σταματάει έξω από 

το χώρο που περιέχει τον κλίβανο.

Η φυσική υποστήριξη του κλιβάνου είναι ακέραια και χωρίς 

βαθουλώματα, σπασίματα ή κενά γύρω από τη βάση, ώστε να 

παρέχει καλό σφράγισμα ανάμεσα στην υποστήριξη και τη βάση.

Δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς του κλιβάνου.

Ελέγξτε για σωστή απόδοση της φλόγας του κλιβάνου. Η φλόγα θα 

πρέπει να εκτείνεται απευθείας προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς 

να συστρέφεται, να ταλαντεύεται ή να ανυψώνεται.

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΣΕ ΑΈΡΑ

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 

ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΕΠΑΡΚΉΣ ΦΡΈΣΚΟΣ ΑΈΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΚΑΎΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣμΌ ΤΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΗΣ 

ΚΑΎΣΗΣ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΠΊΤΙΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΑΈΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ 

ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ.

Η βελτιωμένη κατασκευή και η επιπλέον μόνωση στα σπίτια έχουν 

μειώσει τις θερμικές απώλειες και έχουν καταστήσει αυτά τα σπίτια 

πολύ πιο στεγανά γύρω από τις πόρτες και τα παράθυρα ώστε να έχει 

ελαχιστοποιηθεί η διείσδυση αέρα. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για 

την παροχή αερισμού και/ή αέρα καύσης για συσκευές που καίνε αέριο 

ή άλλο καύσιμο. Η χρήση συσκευών που βγάζουν αέρα από το σπίτι 

(στεγνωτήρια ρούχων, απορροφητήρες, τζάκι, θερμαντήρες νερού, 

κλίβανοι χωρίς απευθείας αεραγωγούς, κτλ) αυξάνει αυτό το πρόβλημα 

και μπορεί να λείπει αέρας από τις συσκευές.

Αν λείπει αέρας από τις συσκευές που καίνε καύσιμα, τα αέρια της 

καύσης που παράγουν αυτές οι συσκευές καθώς λειτουργούν ενδέχεται 

να μην βγαίνουν σωστά από τον αεραγωγό στον εξωτερικό χώρο, 

αλλά να παραμένουν μέσα στο σπίτι. Αυτά τα αέρια καύσης μπορεί να 

περιλαμβάνουν μονοξείδιο του άνθρακα.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ΥΓΡΑΣΊΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΧΏΡΟΥ

Η σχετική υγρασία είναι η ποσότητα των ατμών νερού στον αέρα 

σχετικά με την ποσότητα που μπορεί να κρατήσει ο αέρας στην ίδια 

θερμοκρασία. Όσο πιο κρύος είναι ο αέρας, τόσο λιγότερη υγρασία 

μπορεί να κρατήσει. Όσο ζεσταίνεται ο αέρας, τόσο αυξάνεται η 

ικανότητά του να κρατάει υγρασία. Η σχετική υγρασία είναι σημαντική 

για την υγεία σας και για το σπίτι σας, καθώς η σωστή διΰγρανση συντελεί 

στη μείωση των αναπνευστικών δυσκολιών και βοηθάει στη βελτίωση 

της ποιότητας του αέρα στον εσωτερικό χώρο.

Μία καλή σχετική υγρασία είναι εκείνη που είναι τόσο υψηλή ώστε μόλις 

να ξεκινήσει ο σχηματισμός υδρατμών στα κάτω άκρα ή τις κάτω γωνίες 

των παραθύρων. Περισσότερη από αυτό, μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα.

Το συχνό θόλωμα ή ο υπερβολικός σχηματισμός υδρατμών στα 

παράθυρα δηλώνει πως η τιμή της εσωτερικής υγρασίας είναι πολύ 

υψηλή για τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Αν διατηρηθεί αυτή η 

κατάσταση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο κτίριο. Ο σχηματισμός 

υδρατμών στο εσωτερικό των κουφωμάτων αλουμινίου δηλώνει χαλαρά 

εσωτερικά παράθυρα. Η προσθήκη ταινίας για τον καιρό για το δέσιμο 

των εσωτερικών παραθύρων συνήθως διορθώνει αυτό το πρόβλημα.

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τη συνιστώμενη μέγιστη υγρασία 

εσωτερικού χώρου σε σχέση με τις εξωτερικές θερμοκρασίες.

Εξωτερική θερμοκρασία Υγρασία

Κελσίου Φαρενάιτ Μονό τζάμι Διπλό τζάμι

-1,11ºC 30ºF 30% 50%

-6,67ºC 20ºF 20% 40%

-12,2ºc 10ºF 20% 35%

-17,7ºC 0ºF 10% 30%

-23,3ºC -10ºF 5% 25%

-28,8ºC -20ºF 5% 20%

-34,4ºC -30ºF 3% 18%

Πίνακας 1

ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ

Για κλιβάνους που λειτουργούν με προπάνιο, παρακαλούμε μελετήστε 

τις παρακάτω προειδοποιήσεις πριν από τη χρήση.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ μΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ. ΕΠΕΙΔΉ Η ΟΣμΉ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΝΊΟΥ μΠΟΡΕΊ ΝΑ μΕΙΩΘΕΊ 

ΑΠΌ ΤΟ ΟΞΕΊΔΙΟ ΤΟΥ ΣΙΔΉΡΟΥ (ΣΚΟΥΡΙΆ), μΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΊΝΑΙ Η μΟΝΑΔΙΚΉ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ 

μΈΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣμΟΎ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ Ο ΚΛΊΒΑΝΟΣ ΑΕΡΊΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΊ ΣΕ ΈΝΑ ΥΠΌΓΕΙΟ, μΙΑ ΑΝΑΣΚΑμμΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ Ή ΈΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣμΈΝΟ 

ΧΏΡΟ, ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ μΕ ΈΝΑ ΠΡΟμΗΘΕΥΤΉ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

μΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΡΟΉΣ ΑΕΡΊΟΥ.

ΕΠΕΙΔΉ ΤΟ ΥΓΡΑΈΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΒΑΡΎΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΈΡΑ, ΤΟ ΑΈΡΙΟ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΉ ΘΑ ΚΆΤΣΕΙ ΣΤΑ 

ΧΑμΗΛΆ ΣΗμΕΊΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣμΈΝΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ.

Η ΟΣμΉ ΤΟΥ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ μΠΟΡΕΊ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΊ, ΚΑΘΙΣΤΏΝΤΑΣ ΑΔΎΝΑΤΗ ΤΗΝ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΊΟΥ 

ΠΑΡΆ μΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ μΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ.

•

•

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΙΑ ΔΙΑΡΡΟΉ ΑΕΡΊΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΊ μΠΟΡΕΊ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΕΙ ΚΊΝΔΥΝΟ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ. 

ΑΝ ΥΠΟΠΤΕΎΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΑΕΡΊΟΥ, ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΤΟ ΕΞΏΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΊΟΥ. ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΆΝΕΤΕ, μΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ.

Το μονοξείδιο του άνθρακα ή “CO” είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο 

που παράγεται κατά την ατελή καύση των καυσίμων ή όταν η φλόγα δεν 

έχει επαρκή οξυγόνο.

Να προσέχετε για τα παρακάτω σημάδια στέρησης αέρα που 

δηλώνουν συνθήκες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην 

παρουσία μονοξειδίου του άνθρακα ή μπορεί να δηλώνουν πως 

υπάρχει μονοξείδιο του άνθρακα στον αέρα:

Πονοκέφαλοι, ναυτία, ζαλάδα, συμπτώματα παρόμοια με της γρίπης.

Υπερβολική υγρασία, παράθυρα με πολλούς υδρατμούς ή μια 

αίσθηση “γλοιώδους” υγρασίας στο σπίτι.

Η καπνοδόχος δεν τραβάει τον καπνό από το τζάκι.

Ο σωλήνας αερισμού της συσκευής δεν τραβάει τα αέρια της 

καύσης.

ΑΈΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΎΣΗΣ

Ο αέρας για την καύση και τον αερισμό μπορεί συνήθως να ληφθεί 

από τον περιβάλλοντα μη περιορισμένο χώρο ή από την πόρτα 

τουντουλαπιού με γρίλιες. Τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις σχετικά 

με τη διαθεσιμότητα του αέρα:

Όταν εγκατασταθεί ένας κλίβανος σε ένα ντουλάπι και η πόρτα του 

ντουλαπιού έχει γρίλιες, ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΣΣΕΤΕ ΤΙΣ ΓΡΙΛΙΕΣ. Οι γρίλιες 

πρέπει να είναι ανοικτές και καθαρές για να παρέχουν αέρα για την 

καύση στον κλίβανο.

Όταν εγκατασταθεί ένας κλίβανος σε ένα περιορισμένο χώρο σε 

ένα σπίτι και ο αέρας για την καύση και τον αερισμό εισέρχεται 

από τον εξωτερικό χώρο μέσα από σωλήνες, βεβαιωθείτε πως 

ελέγχετε τακτικά την είσοδο και την έξοδο καθώς και τα ανοίγματα 

με τις γρίλιες για να βεβαιωθείτε πως είναι πάντα χωρίς εμπόδια και 

καθαρά.

Μη χωρίσετε μια μρική περιοχή γύρω από τον κλίβανο 

χρησιμοποιώντας μια πόρτα χωρίς γρίλιες. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

εμποδίσει τον αέρα για την καύση από το να φτάσει στον κλίβανο. 

1.

2.

3.

4.

•

•

•

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

PELIGRO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ειδική προειδοποίηση για εγκατάσταση κλιβάνων ή Μονάδων διαχείρισης αέρα σε 

κλειστές περιοχές όπως γκαράζ, βοηθητικά δωμάτια ή χώρους στάθμευσης 

Οι συσκευές που παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (όπως αυτοκίνητα, μονάδες 

θέρμανσης, μονάδες θέρμανσης νερού με καύση αερίου, κτλ) δε θα πρέπει να 

λειτουργούν σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ χωρίς αερισμό, βοηθητικά δωμάτια ή 

χώροι στάθμευσης λόγω του κινδύνου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων. Αν εγκατασταθεί ένας κλίβανος ή μια μονάδα 

διαχείρισης αέρα σε μια τέτοια κλειστή περιοχή όπως ένα γκαράζ, ένα βοηθητικό 

δωμάτιο ή ένα χώρο στάθμευσης και λειτουργεί μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο 

του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής, απευθείας εξωτερικός αερισμός. Αυτός ο 

αερισμός είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης από CO που 

μπορεί να υπάρξει αν συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στον κλειστό χώρο μια συσκευή που 

παράγει μονοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να 

(επανα)κυκλοφορήσουν σε ολόκληρη την εγκατάσταση αν ο κλίβανος ή ο ανεμιστήρας 

λειτουργούν σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Το CO μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες που περιλαμβάνουν μόνιμη βλάβη του 

εγκεφάλου ή θάνατο.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡμΟΣΤΑΤΗ

Υπάρχουν πολλοί τύποι και στιλ θερμοστατών, αλλά η λειτουργία τους 

είναι συνήθως παρόμοια. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΕΞΟΙΚΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΑΣ. Ο απλούστερος τύπος θερμοστάτη απλά ξεκινάει και 

σταματάει τον κλίβανο για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία 

δωματίου. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται πιο συχνά ελέγχουν τόσο 

τις λειτουργίες θέρμανσης όσο και ψύξης και θα έχουν ένα διακόπτη 

ανεμιστήρα με ρυθμίσεις Auto και ON. Στο Auto, ο ανεμιστήρας 

κυκλοφορίας αέρα θα ανάβει και θα σβήνει με τον κλίβανο, αλλά αν ο 

διακόπτης είναι στο ON, θα λειτουργεί συνεχόμενα ανεξάρτητα από το 

αν παρέχεται θέρμανση ή ψύξη.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν θερμοστάτες που αλλάζουν αυτόματα από τη 

λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία ψύξης και άλλοι με λειτουργία 

νυκτός.

Ο τύπος με τη λειτουργία νυκτός επιτρέπει τον καθορισμό διαφορετικής 

θερμοκρασίας το βράδυ ή κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν δεν είναι 

κανείς στο σπίτι.

Οι προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο 

και προσαρμογή των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης. Ο βαθμός 

αυτού του ελέγχου θα εξαρτάται από τον τύπο του θερμοστάτη που 

χρησιμοποιείται. 

Θερμοστάτης 

Θερμοκρασίς 

δωματίου

Διακόπτης ανεμιστήρα
Διακόπτης

Ψύξης/

Θέρμανσης

Χειριστήρια 

Θερμοκρασίας

Ψύξης/Θέρμανσης

Διακόπτης 

συστήματος

Διακόπτης 

Ανεμιστήρα
Ενέργεια

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ Καμμία.

ΨΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
Το σύστημα παρέχει μόνο ψύξη, 

ο ανεμιστήρας ανάβει και σβήνει.

ΨΥΞΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
Το σύστημα παρέχει μόνο ψύξη, ο 

ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
Το σύστημα παρέχει μόνο θέρμανση, ο 

ανεμιστήρας ανάβει και σβήνει.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΕΡΓΟΣ
Το σύστημα παρέχει μόνο θέρμανση, ο 

ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς.

ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΕΝΕΡΓΗ
Δεν υπάρχει θέρμανση ή ψύξη,

ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΎΟ ΘΑΛΆμΟΥΣ ΠΕΡΙΈΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ 

ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, μΗΝ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΤΑ ΚΑΠΆΚΙΑ ΑΠΌ ΤΟΥΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΘΑΛΆμΟΥΣ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ μΕ ΈΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ 

ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ μΙΑ μΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ.

Κρατάτε και τις δύο πόρτες στη θέση του, εκτός από τις περιπτώσεις 

επιθεώρησης και συντήρησης. Ένας διακόπτης αλληλοασφάλισης 

αποτρέπει τη λειτουργία του κλιβάνου αν η πόρτα του ανεμιστήρα δεν 

είναι στη θέση της.

ΆΝΑμμΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ

Κλείστε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου.

Κλείστε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.

Ρυθμίστε το θερμοστάτη του δωματίου στη μικρότερη δυνατή 

ρύθμιση.

Αφαιρέστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα.

Αυτός ο κλίβανος είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ανάφλεξης 

η οποία ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να 

ανάψετε τον καυστήρα με το χέρι.

Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου του 

κλιβάνου στη θέση OFF.

Περιμένετε πέντε λεπτά για να φύγει το αέριο. Στη συνέχεια, δείτε αν 

μυρίζει αέριο, περιλαμβανομένης τη περιοχής κοντά στο δάπεδο, 

καθώς ορισμένοι τύποι αερίου είναι βαρύτεροι από τον αέρα.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Αν μυρίζετε αέριο μετά την περίοδο αναμονής των πέντε λεπτών 

στο βήμα 7, ακολουθήστε αμέσως τις οδηγίες που βρίσκονται στο 

εξώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου. Αν δε μυρίσετε αέριο μετά από 

πέντε λεπτά, μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου 

του κλιβάνου στη θέση ON.

Τοποθετήστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα στη θέση της.

Ανοίξτε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου.

Ανοίξτε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.

Ρυθμίστε το θερμοστάτη σε μια ρύθμιση πάνω από τη θερμοκρασία 

του δωματίου.

Μετά που θα ανάψει ο καυστήρας, ρυθμίστε το θερμοστάτη στη 

θερμοκρασία που θέλετε.

ΚΛΕΊΣΙμΟ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ

Για να κλείσετε τον κλίβανό σας, ακολουθήστε τα βήματα που 

αναφέρονται παρακάτω.

Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση.

Ο ενσωματωμένος έλεγχος κλείνει τη βαλβίδα αερίου κατάσβεσης 

φλόγας.

Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης απενεργοποιείται μετά από 

καθυστέρηση 15 δευτερολέπτων. Ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας 

απενεργοποιείται μετά από μια καθυστέρηση 60, 90, 120 ή 180 

δευτερολέπτων.

Αφαιρέστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα.

Μετακινήστε το διακόπτη ON/OFF της βαλβίδας αερίου του 

κλιβάνου στη θέση OFF.

Κλείστε την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου.

Τοποθετήστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα στη θέση της.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΚΛΕΙΔΏμΑΤΟΣ

Το κλείδωμα του κλιβάνου χαρακτηρίζεται από ένα κλίβανο που δε 

λειτουργεί (ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας μπορεί να λειτουργεί συνεχώς) 

και θα υπάρχει ένας κωδικός με ένα άναμμα της λυχνίας LED. Το κλείδωμα 

λαμβάνει χώρα όταν ένα στοιχείο ελέγχου του κλιβάνου εντοπίσει μη 

κανονικές συνθήκες. Αν ο κλίβανος είναι “κλειδωμένος”, μπορεί να γίνει 

επαναφορά του με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:

Αυτόματη επαναφορά μιας ώρας. Το στοιχείο ελέγχου θα κάνει 

αυτόματη επαναφορά και θα επιχειρήσει να συνεχίσει την κανονική 

λειτουργία μετά από μία χρονική περίοδο κλειδώματος μιας ώρας.

Διακοπή παροχής ρεύματος. Διακόψτε την παροχή ρεύματος προς 

τον κλίβανο από 0 έως 20 δευτερόλεπτα.

Κύκλος θερμοστάτη. Διακόψτε το σήμα θερμοστάτη προς τον 

κλίβανο από 0 έως 20 δευτερόλεπτα.

Αν η κατάσταση η οποία προκάλεσε το κλείδωμα εξακολουθεί να 

υφίσταται, η μονάδα ελέγχου θα επιστρέψει στη θέση κλειδώματος. 

Αν ο κλίβανός σας κλειδώνει συχνά, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο 

θα πρέπει να επιδιορθωθεί. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 

τεχνικό.

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΡΟΥΤΊΝΑΣ

Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο 

τεχνικό επισκευών. Η συντήρηση από το χρήστη πρέπει να περιορίζεται 

σε τακτικές αλλαγές του φίλτρου αέρα και στη διασφάλιση πως 

τηρούνται οι προειδοποιήσεις και οι ειδοποιήσεις που υπάρχουν στον 

παρόν εγχειρίδιο. Συνιστούμε να πραγματοποιείται μια συντήρηση του 

συστήματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό τουλάχιστον πριν από την 

έναρξη της κάθε χειμερινής σαιζόν και αν η μονάδα έχει και σύστημα 

κλιματισμού ψύξης πριν και από τη σαιζόν ψύξης.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.



OM-GMP-GK www.goodmanmfg.com 5

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗΣ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊ ΑΠΌ μΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥμΈΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ, ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌΣ Ή ΘΆΝΑΤΟΣ. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ μΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΊΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΊΗΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Ή μΕ ΆΛΛΕΣ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗμΈΝΕΣ ΕΤΑΙΡΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ.

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΑΓμΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ.

ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ

Ο κλίβανος θα πρέπει αν επιθεωρείται από εξουσιοδοτημένο εγκατάσταση 

ή εταιρία επισκευών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αυτός ο έλεγχος 

θα πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Αυτό 

θα διασφαλίσει πως όλα τα συστατικά του κλιβάνου βρίσκονται σε καλή 

κατάσταση και πως το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί σωστά. Θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω. Προβείτε σε επισκευές αν 

είναι απαραίτητο.Σύστημα σωλήνων καύσης. Ελέγξτε για αποφραγή και/

ή διαρροή. Ελέγξτε το εξωτερικό σημείο τερματισμού και τις συνδέσεις 

στον κλίβανο και στο εσωτερικό του.

Σύστημα σωλήνων εισαγωγής αέρα καύσης (όπου υπάρχει). 

Ελέγξτε για αποφραγή και/ή διαρροή. Ελέγξτε το εξωτερικό σημείο 

τερματισμού και τη σύνδεση στον κλίβανο.

Εναλλάκτης θερμότητας. Ελέγξτε για διάβρωση και/ή συσσώρευση 

εντός των περασμάτων του εναλλάκτη θερμότητας.

Καυστήρες. Ελέγξτε για σωστή ανάφλεξη, φλόγα καυστήρα και 

αισθητήρα φλόγας. Οι φλόγες θα πρέπει να εκτείνονται απευθείας 

προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς να συστρέφονται, να 

ταλαντεύονται ή να ανυψώνονται.

Καλωδίωση. Ελέγξτε πως οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σφικτές και/ή 

δεν έχουν διαβρωθεί. Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιές.

Φίλτρα. Ελέγξτε πως τα φίλτρα είναι καθαρά και έχουν τοποθετηθεί 

σωστά στον κλίβανο ή στο σύστημα σωλήνων.

Ελέγξτε τη φλόγα του καυστήρα για:

1. Καλή ρύθμιση

2. Ότι είναι σταθερή, απαλή και μπλε 

χρώματος

3. Δεν συστρέφεται, ταλαντεύεται ή 

ανυψώνεται.

Φλόγα καυστήρα

ΦΊΛΤΡΑ

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗμΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥμΑΤΙΣμΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎμΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΈΣΕΤΕ ΤΑ ΦΊΛΤΡΑ. ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΤΕ ΠΟΤΈ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ 

ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗμΈΝΟ ΦΊΛΤΡΟ ΓΙΑΤΊ ΘΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΟΎΝ ΣΚΌΝΗ ΚΑΙ ΧΝΟΎΔΙΑ ΣΤΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ ΤμΉμΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΏΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑΣ, ΣΕ ΖΗμΙΈΣ ΣΤΟΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣμΌ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΏΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΆ.

Με αυτόν τον κλίβανο δεν παρέχεται ένα φίλτρο επιστροφής αέρα. 

Όμως, θα πρέπει να παρέχεται ένα μέσο φιλτραρίσματος όλου του 

αέρα που επιστρέφει. Ο εγκαταστάτης σας θα σας προμηθεύσει φίλτρα 

κατά την εγκατάσταση. Εξοικοιωθείτε με τη θέση των φίλτρων και με τη 

διαδικασία ασφαίρεση, καθαρισμού και αντικατάστασής τους.

•

•

•

•

Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον εγκατατάσταση του 

κλιβάνου ή με άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών.

Τα φίλτρα θα πρέπει να επιθεωρούνται, να καθαρίζονται ή να αλλάζουν 

κάθε δύο μήνες ή όποτε είναι απαραίτητο. Ως σπιτονοικοκύρης, είναι 

δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα φίλτρα αέρα καθαρά. Θυμηθείτε πως 

τα βρόμικα φίλτρα είναι η πιο συχνή αιτία ανεπαρκούς απόδοσης στη 

θέρμανση ή την ψύξη.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΦΊΛΤΡΟΥ

Τα φίλτρα βρίσκονται στην κεντρική γρίλια επιστροφής, σε ένα εξωτερικό 

σκελετό φίλτρων στο πλαϊνό πλαίσιο (μόνο πάνω ροής) ή στο εσωτερικό. 

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα από έναν εξωτερικό σκελετό φίλτρων 

σε μια όρθια εγκατάσταση πάνω ροής, ακολουθήστε τις οδηγίες που 

παρέχονται με το κιτ εξωτερικού σκελετού φίλτρων. Για να αφαιρέσετε 

όλες τις άλλες διαμορφώσεις φίλτρων, ακολουθήστε τις οδηγίες που 

αναφέρονται στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Αν χρησιμοποιείτε Καθαριστικό μέσων ή Ηλεκτρονικό καθαριστή αέρα, 

ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με τον καθαριστή αέρα για 

σωστή αφαίρεση, καθαρισμό και αντικατάσταση του φίλτρου.

ΚΑΘΑΡΙΣμΌΣ ΚΑΙ/Ή ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ

Τα φίλτρα μιας χρήσης θα πρέπει να αντικαθίστανται με φίλτρα ίδιου 

μεγέθους με εκείνο που αφαιρέθηκε.

Τα φίλτρα πολλών χρήσεων θα πρέπει να καθαρίζονται, να πλένονται 

και να στεγνώνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

φίλτρου. Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί ένα φίλτρο πολλών χρήσεων, 

θα πρέπει να αντικατασταθεί με φίλτρο ίδιου μεγέθους με εκείνο που 

αφαιρέθηκε.

Κατά την επανεγκατάσταση των φίλτρων, προσέξτε να διατηρήσετε τη 

σωστή κατεύθυνση της ροής του αέρα.
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ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν λείπουν ή είναι δυσανάγνωστες οι ετικέτες ασφαλείας, επικοινωνήστε με την εταιρία της εγκατάστασης ή με το Τμήμα εξυπηρέτησης 

πελατών μας για πληροφορίες σχετικά με τη παραγγελία νέων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΕΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΟΧΛΟΣ

Ο ΜΟΧΛΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ON

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

LIRE AVANT DE METTRE 

EN MARCHELIRE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες  μπορεί να προκληθεί έκρηξη 

που θα οδηγήσει σε υλικές ζημιές,  τραυματισμό ή θάνατο.

AVERTISSEMENT: Quiconque ne respecte pas á la lettre les instructions dans le présent Man-

uel risque de déclecher un incendie ou une explosion entraînant des dammages matériels, 

des lésions  corporelles oula perte de vies humaines.

A. Αυτή η συσκευή δεν έχει οδηγό. Είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ανάφλεξης η οποία 

ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον καυστήρα με το 

χέρι.

B.  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ μυρίστε γύρω από τη συσκευή για αέριο. Βεβαιωθείτε πως θα μυρίσετε 

κοντά στο δάπεδο γιατί ορισμένα αέρια είναι βαρύτερα από τον αέρα και θα κάτσουν 

στο δάπεδο.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΜΥΡΙΖΕΤΕ ΑΕΡΙΟ

Μην επιχειρήσετε να ανάψετε οποιαδήποτε συσκευή.

Μην ακουμπήσετε κανέναν ηλεκτρικό διακόπτη μη χρησιμοποιήσετε κανένα 

τηλέφωνο στο κτίριό σας.

Καλέστε αμέσως τον παροχέα αερίου σας από το τηλέφωνο ενός γείτονα. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του προμηθευτή αερίου.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τον προμηθευτή αερίου σας, καλέστε την 

πυροσβεστική.

Γ. Χρησιμοποιήστε μόνο το χέρι σας για να σπρώξετε ή να γυρίσετε το μοχλό ελέγχου 

αερίου. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλεία. Αν ο μοχλός δεν μπορεί να σπρωχτεί 

ή να γυρίσει με το χέρι, μην επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε, καλέστε έναν 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών. Η βία ή η προσπάθεια επιδιόρθωσης μπορεί να 

οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη.

Δ. Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή αν οποιοδήποτε τμήμα της έχει βρεθεί κάτω από 

νερό. Καλέστε αμέσως έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών για να επιθεωρήσει 

τη συσκευή και να αντικαταστήσει οποιοδήποτε τμήμα του συστήματος ελέγχου και 

οποιοδήποτε χειριστήριο του αερίου έχει βρεθεί κάτω από το νερό.

•

•

•

•

A. Cet appareil ne comporte pas de veilleuse. Il est muni d’un dispositif d’allumage qui allume 

automatiquement le brûleur. Ne pas tenter d’allumer le brûleur manuellement.

B. AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER, renifl er tout autour de l’appariel pour déceler une 

odeur de gaz. Renifl er près du plancher, car certains gaz sont plus lourds que l’air et peuvent 

s’accumuler au nive au du so.l

QUE FAIRE S’IL Y A UNE ODEUR DE GAZ
Ne pas tenter d‘allumer l‘appariel

Ne toucher aucun interrupteur électrique; n’utiliser aucun téléphone dans le bâtiment.

Appeler immédiatement le fournisseur de gaz en employant le téléphone dún voisin. Re-

specter à la lettre les instructions du fournisseur de gaz.

Si personne ne répond, appelerle service des incendies.

C. Ne pousser ou tourner le levier d’admission du gaz qu’à la main; ne jamais emploer d’outil à 

cet eff et. Si la manette reste coincée, nepas tenter de la réparer; appeler un technicienqualifi é. 

Quiconque tente de forcer la manette ou de la reparer peut déclencher une explosion ou un 

incendie.

D. Ne pas se servir de cet appareil s’il a été plongé dans l’eau, complètement ou en partie. Appeler 

UN technicien qualifi é pour inspecter l’appareil et remplacer tout partie dusystème de contrôle 

et toute commande qui ont été plongés dansl’eau.

•

•

•

•

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MISE EN MARCHE

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! Διαβάστε τις πληροφορίες ασφαλείας πάνω από αυτήν την ετικέτα.

2. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση.

3. Κλείστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή.

4.  Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια συσκευή ανάφλεξης η οποία ανάβει 

αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον καυστήρα με το χέρι. 

5. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου αερίου στη θέση “OFF”. 

Μην πιέσετε το μοχλό.

6. Περιμένετε πέντε (5) λεπτά για να φύγει το αέριο. 

Στη συνέχεια, μυρίστε αν υπάρχει αέριο, 

περιλαμβανομένης της περιοχής κοντά 

στο δάπεδο. Αν μυρίσετε αέριο, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ! 

Ακολουθήστε το “B” στις πληροφορίες 

ασφαλείας παραπάνω σε αυτήν την ετικέτα, 

αν δε μυρίσετε αέριο, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.

7. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου  αερίου στο “ON”.

8. Τοποθετήστε το πλαίσιο πρόσβασης  στη θέση του.

9. Ανάψτε την παροχή ρεύματος προς τη συσκευή.

10. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή ρύθμιση.

11. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, ακολουθήστε τις  οδηγίες στην ενότητα “Για κλείσιμο της 

παροχής  αερίου προς τη συσκευή” και επικοινωνήστε με τον τεχνικό επισκευών ή την 

εταιρία παροχής αερίου σας.

1. ARRETÊR! Lisez les instructions de sécurité sur la portion supérieure decette étiquette.

2.  Régler le thermostat à la température la plus basse

3.  Couper l‘alimentation électrique de l‘appareil.

4.  Cet appareil ménager étant doté d’un système d‘allumage automatique, ne pas 

essayer à  allumer le brûleur manuellement.

5.  Pousse le levier ducontrôledu gaz à “OFF/ ARRET” position.

6.  Attendre cinq (5) minutes pour laisser echapper tout le gaz. Renifl er tout autour de 

l‘appareil, y compris près du plancher, pour déceler une odeur de gaz. Si c’est le cas, 

ARRETER! Passer à l’étape B des instructions de sécuritié sur la portion supérieurede 

cette étiquette. S’il n’y a pas d’odeur de gaz, passer à l’étape suivanté.

7.  Pousse le levier ducontrôledu gaz à “ON/MARCHE” position.

8.  Remettre en place le panneau d’accés.

9.  Mettre l’appareil sous tension.

10. Régler le thermostat à la température desirée.

11. Si l’appareil ne semet pas en marche, suiyre les instructions intitulées. Comment 

coupler l‘admission de gaz de l’appereil et appeler un technicien qualifi é o u le 

fourrnisseur de gaz.

ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

POUR COUPER L’ADMISSION

DE GAZ DE L’APPAREIL

1. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση.

2. Κλείστε την παροχή ρεύματος στη συσκευή αν πρόκειται να πραγματοποιούν εργασίες 

επισκευής.

3. Σπρώξτε το μοχλό ελέγχου αερίου στη θέση “OFF”.

4. Τοποθετήστε το πλαίσιο πρόσβασης ελέγχου στη θέση του.

1. Régler le thermostat à la température la plus basse.

2.  Couper l’alimentation électrique de l’appareil s’il faut procéder à des opérations 

d’entretien.

3.  Pousse le levier du contrôle dugaz à “OFF / ARRET” position. 

Ne pas forcer.

4.  Remettre en place le panneau d’accès.
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ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

PELIGRO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ειδική προειδοποίηση για εγκατάσταση κλιβάνων ή Μονάδων διαχείρισης αέρα σε 

κλειστές περιοχές όπως γκαράζ, βοηθητικά δωμάτια ή χώρους στάθμευσης 

Οι συσκευές που παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (όπως αυτοκίνητα, μονάδες 

θέρμανσης, μονάδες θέρμανσης νερού με καύση αερίου, κτλ) δε θα πρέπει να 

λειτουργούν σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ χωρίς αερισμό, βοηθητικά δωμάτια ή 

χώροι στάθμευσης λόγω του κινδύνου δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων. Αν εγκατασταθεί ένας κλίβανος ή μια μονάδα 

διαχείρισης αέρα σε μια τέτοια κλειστή περιοχή όπως ένα γκαράζ, ένα βοηθητικό 

δωμάτιο ή ένα χώρο στάθμευσης και λειτουργεί μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο 

του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής, απευθείας εξωτερικός αερισμός. Αυτός ο 

αερισμός είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης από CO που 

μπορεί να υπάρξει αν συνεχίσει να λειτουργεί μέσα στον κλειστό χώρο μια συσκευή που 

παράγει μονοξείδιο του άνθρακα. Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να 

(επανα)κυκλοφορήσουν σε ολόκληρη την εγκατάσταση αν ο κλίβανος ή ο ανεμιστήρας 

λειτουργούν σε οποιαδήποτε λειτουργία.

Το CO μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες που περιλαμβάνουν μόνιμη βλάβη του 

εγκεφάλου ή θάνατο.

B10259-216

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ Ή ΘΑΝΆΤΟΥ.

ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟμΑΚΡΥΣμΈΝΗ ΠΑΡΟΧΉ

Ή ΠΑΡΟΧΈΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎμΑΤΟΣ Ή ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ.

ΑΥΤΌΣ Ο ΘΆΛΑμΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΌΣ ΕΚΤΌΣ ΚΑΤΆ ΤΗ 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ.

AVERTISSEMENT

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE MORT.

DÉBRANCHER TOUTE BOITE Á FUSIBLES AVANT L’ENTRETIEN.

CE COMPARTMENT DOIT RESTER FERME, SAUF POUR 

L’ENTRETIEN.

Προειδοποιηση: Κινδυνοσ 

Πυρκαγιασ, Εκρηξησ Και Ασφυξιασ

Προειδοποιηση: Κινδυνοσ 

Πυρκαγιασ Και Εκρηξησ

Η ακαταλληλη εγκατασταση, ρυθμιση, 

τροποποιηση επισκευη ή συντηρηση μπορει 

να προκαλεσει υλικεσ ζημιεσ, τραυματισμο ή 

θανατο, ή εκθεση σε ουσιεσ καυσιμων ή απο 

καυση καυσιμων που μπορουν να προκαλεσουν 

θανατο ή σοβαρη ασθενεια και οι οποιεσ ειναι 

γνωστο στην πολιτεια τησ καλιφορνια πωσ 

προκαλουν καρκινο, συγγενεισ ανωμαλιεσ ή 

αλλεσ βλαβεσ σχετικεσ με την αναπαραγωγη. 

Διαβαστε και ακολουθηστε τισ οδηγιεσ και τισ 

προφυλαξεισ στο εγχειριδιο πληροφοριων για 

το χρηστη που παρεχεται μαζι με τον κλιβανο. 

Η εγκατασταση και οι επισκευεσ θα πρεπει να 

γινουν απο εξουσιοδοτημενο εγκαταστατη, 

εταιρια επισκευων ή προμηθευτη αεριου.

Μπορει να οδηγησει σε σοβαρο τραυματισμο 

ή θανατο. Μην αποθηκευετε ή χρησιμοποιειτε 

βενζινη ή αλλα ευφλεκτα αερια και υγρα κοντα 

σε αυτην ή σε αλλεσ συσκευεσ. Η αποθηκευση 

ή η χρηση βενζινησ ή αλλων ευφλεκτων αεριων 

ή υγρων κοντα σε αυτην ή σε αλλεσ συσκευεσ 

μπορει να οδηγησει σε σοβαρο τραυματισμο ή 

θανατο.

Avertissement: Risque D’Incendie, 

D’Explosion et Asphyxie

Avertissement:risque 

D’Incendie et D’Explosion

Un reglage, une modifi cation, un réparation, 

un enretien ou une installation incorrect puet 

entraîner des blessures graves ou la mort. Suivre 

les instruction et les consignes qui fi gurent 

dans la notice d’utilisation qui accompagne ce 

générateur d’air chaud. L’installation et l’entretien 

doivent être eff ecturés par un réparateur qualifi é 

ou par le fournisseur de gaz.

Risque de blessures graves ou de mort. Ne pas 

entreposer ni utiliser de l’essence ni d’autres 

vapeurs ou liquides infl ammables dans le voisinage 

de cet appareil, ni de tout autre appareil. Le fait 

d’entreposer ou d’utiliser de l’essence ou d’autres 

liquides ou vapeurs infl ammables à proximité de 

cet appareil ou de tout autre appareil peut causer 

des blessures graves ou la mort.

Δειτε την εσωτερικη επιφανεια τησ πορτασ του 

καυστηρα για οδηγιεσ αναμματοσ/λειτουργιασ.

Το(α) φιλτρο(α) θα πρεπει να επιθεωρουνται 

τακτικα και να καθαριζονται οταν ειναι απαραιτητο. 

Οταν απαιτειται αντικατασταση

Βεβαιωθειτε πωσ χρησιμοποιειτε του ιδιου 

τυπου (κλασησ 1 ή 2) και μεγεθουσ με αυτα που 

τοποθετηθηκαν αρχικα και πωσ τα νεα φιλτρα 

εχουν πιστοποιηση u.L.C.*.

*Κανονισμοσ μονο για τον καναδα

Les indications pour l ‘eclairage et le service se 

trouvent a la surface interieure la porte du com-

partiment du bruleur.

Les fi ltres doivent etre frequemment inspectes 

et nettoyes si necessaire. Remplaces-les de fi ltres 

du meme type (classe 1 ou 2) et format que dans 

l’equipement original. Certifi es par le u.L.C.

22317001

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μοναδεσ θερμανσησ δε θα πρεπει να χρησιμοποιουνται χωρισ λογικη και τακτικη 

Επιθεωρηση, συντηρηση και επιτηρηση. Αν το κτιριο στο οποιο βρισκεται αυτη η συσκευη 

θα ειναι ακατοικοιτο, θα πρεπει να φροντιζετε για την τακτικη επιθεωρηση, συντηρηση και 

παρακολουθηση τησ συσκευησ.

Στην περιπτωση που το κτιριο ενδεχεται να εκτεθει σε θερμοκρασιεσ υπο του μηδενοσ

Και θα ειναι ακατοικοιτο, θα πρεπε να αποστραγγιστουν ολοι οι σωληνεσ νερου, θα πρεπει 

να ετοιμαστει σωστα για το χειμωνα το κτιριο και θα πρεπει να κλεισει η παροχη νερου. 

Στην περιπτωση που το κτιριο ενδεχεται να εκτεθει σε θερμοκρασιεσ υπο του μηδενοσ 

και θα ειναι ακατοικοιτο,

Θα πρεπει να αποστραγγιστουν και οι οποιεσ μοναδεσ υδρονικησ σπειρασ και, σε αυτην 

την περιπτωση, θα πρεπει να χρησιμοποιηθουν εναλλακτικεσ πηγεσ ενεργειασ.

B14933-206
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ΑΝΤΙμΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗμΆΤΩΝ / 

ΠΡΙΝ ΝΑ ΖΗΤΉΣΕΤΕ ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΎ

Αν ο κλίβανός σας δε λειτουργεί καθόλου ή δε λειτουργεί σωστά, εκτελέστε πρώτα τους παρακάτω ελέγχους πριν να ζητήσετε την επίσκεψη 

τεχνικού. Μερικοί απλοί έλεγχοι μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε την επίσκεψη ενός τεχνικού. Αν τα παρακάτω βήματα δεν επιλύσουν το 

πρόβλημα, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών και επιπλέον αντιμετώπιση προβλημάτων ή επισκευές. Μην επιχειρήσετε να 

αντιμετωπίσετε τα προβλήματα πέραν από όσο αναφέρονται παρακάτω. Μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε οι ίδιοι επισκευές.

Ελέγξτε το τζάμι ελέγχου του θαλάμου του ανεμιστήρα. Αν αναβοσβήνει η λυχνία LED, καταγράψτε πόσες φορές ανάβει στη σειρά, κλείστε τη 

μονάδα σας όπως αναφέρεται στην ενότητηα “Άναμμα κλιβάνου” και επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευών για επιπλέον 

αντιμετώπιση των προβλημάτων ή για επισκευές. Ανατρέξτε στις Οδηγίες εγκατάστασης για καθορισμό του κωδικού. Αν δεν αναβοσβήνει η 

λυχνία, συνεχίστε με τους ελέγχους.

Ελέγξτε πως λειτουργεί σωστά ο θερμοστάτης. Επιβεβαιώστε πως έχει ρυθμιστεί στη θέση HEAT και πως είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας 

(πάνω από τη θερμοκρασία δωματίου).

Ελέγξτε την ασφάλεια ή το διακόπτη του κυκλώματος στο ηλεκτρικό κύκλωμα του κλιβάνου. Αντικαταστήστε ανάλογα.

Ελέγξτε αν η εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακόπτη του αερίου του κλιβάνου είναι στη θέση ON. Αν η βαλβίδα είναι στη θέση OFF, γυρίστε 

την στο ON ακολουθώντας τις διαδικασίες ανάμματος που αναφέρονται στην ενότητα “Άναμμα κλιβάνου”.

Ελέγξτε αν υπάρχουν βρόμικα φίλτρα. Αυτή είναι η πιο κοινή αιτία ακατάλληλης λειτουργίας του κλιβάνου. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε τα φίλτρα 

σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ελέγξτε για αποφραγμένες γρίλιες επιστροφής ή παροχής αέρα σε ολόκληρο το σπίτι σας. Οι φρίλιες ενδέχεται να είναι αποφραγμένες από 

έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, χαλιά, κτλ. Καθαρίστε την απόφραξη.

Το πλησιέστερο κατάστημα πώλησης μπορεί να απαντήσει σε περισσότερες ερωτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε 

καλέστε:

ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

1-877-254-4729 (μόνο για τις ΗΠΑ)

στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: 

customerservice@goodmanmfg.com

στείλτε μας φαξ στον αριθμό: (731) 856-1821

(Δεν αποτελεί τεχνικής βοήθειας για καταστήματα πώλησης.)

Εκτός των ΗΠΑ, καλέστε στον αριθμό 1-713-861-2500.

(Δεν αποτελεί τεχνικής βοήθειας για καταστήματα πώλησης.)

Η τηλεφωνική εταιρία σας θα σας χρεώσει για αυτήν την κλήση.

Για να λάβετε τις σωστές ετικέτες, θα πρέπει να έχετε τον Αριθμό 

Μοντέλου και τον Αριθμό σειράς της συσκευής. Αυτοί οι αριθμοί 

είναι γραμμένοι στην πλάκα πληροφοριών του κλιβάνου. Για 

δική σας εξυπηρέτηση, καταγράψτε αυτές τις πληροφορίες εδώ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•

•

•

•

•

•


