ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
Μοντέλο : NINV-200D6

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση της μονάδας και καθοδηγήσετε και άλλους χρήστες
όταν χρειαστεί. Φυλάξτε το έντυπο για μελλοντική χρήση.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η μονάδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τη θέρμανση οικιακών χώρων σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Είναι
βοηθητική πηγή θέρμανσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως κεντρική θέρμανση. Η μονάδα δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε μέρη που υπάρχει σκόνη ή εμπόδια στις εισόδους και εξόδους του αέρα. Επίσης δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε μέρη με υγρασία, κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εξωτερικούς χώρους.
Το αερόθερμο ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία, επομένως δεν θα πρέπει να έρχεστε σε επαφή με το θερμαντικό
στοιχείο.
Βεβαιωθείτε πως ο ανεμιστήρας δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μην βουτήξετε
τα χέρια σας στο υγρό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει και βεβαιωθείτε πως
όλα τα μέρη στέγνωσαν επίσης. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνήστε αμέσως με εξειδικευμένο τεχνικό.
Εάν η μονάδα σταματήσει να λειτουργεί ή παρατηρήσετε εσφαλμένη λειτουργία, αποσυνδέστε αμέσως το μονάδα
από το ρεύμα. Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα μέρη της μονάδας και αν δεν παρατηρήσετε κάποια φθορά μπορείτε να
την επαναλειτουργήσετε. . Εάν έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνήστε αμέσως με εξειδικευμένο τεχνικό.
Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση,
εκτός αν καθοδηγούνται και επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να
επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη μονάδα.
Προσοχή: κατά τη χρήση της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας για την αποφυγή
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, σωματικών βλαβών.
Όταν η μονάδα δεν λειτουργεί να την αποσυνδέετε από το ρεύμα.
Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα δεν θα πρέπει να μένει χωρίς επιτήρηση.
Μην έρχεστε σε επαφή με τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή πόδια.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για να στεγνώσετε ρούχα.
Μην εκθέτετε τη μονάδα στις καιρικές συνθήκες.
Μην τραβάτε το καλώδιο για αποσυνδέσετε τη μονάδα από την πρίζα. Μην μετακινείτε τη μονάδα τραβώντας το
καλώδιο.
Εάν το καλώδιο φθαρεί, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε εξειδικευμένο συνεργείο για την αντικατάσταση
του.
ΠΡΟΣΟΧΗ Μην καλύπτετε τη μονάδα όταν λειτουργεί για την αποφυγή κίνδυνου πυρκαγιάς.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μόλις βγάλετε τη μονάδα από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την άριστη κατάστασή της. Αν δεν είστε σίγουροι,
απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για να σας βοηθήσει. Όλα τα υλικά συσκευασίας και τα παρελκόμενα
πρέπει να μένουν μακριά από παιδιά διότι μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Πριν τη σύνδεση της μονάδας, βεβαιωθείτε πως η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι της μονάδας συμφωνεί με
την τάση στον χώρο σας (230V~ 50Hz). Εάν δεν συμφωνούν, τότε καλέστε εξειδικευμένο συνεργείο για να κάνει τις
απαραίτητες μετατροπές, έτσι ώστε μπορέσει η μονάδα να λειτουργήσει. Γενικά θα πρέπει να αποφεύγεται η
χρήση επέκτασης καλωδίου ή μετασχηματιστών. Εάν η χρήση του είναι απαραίτητη, τότε θα πρέπει να ακολουθούν
τα επίπεδα ασφαλείας και η ένταση τους (ampere) να μην είναι μικρότερη από τη μέγιστη της μονάδας.
Εάν θέλετε να τοποθετήσετε τη μονάδα στον τοίχο, βεβαιωθείτε πως είναι από μπετό ή θερμομονωτικό υλικό ( όχι
ξύλο ή συνθετικό υλικό που ζεσταίνεται γρήγορα). Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την εγκατάσταση.
- Το θερμαντικό σώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1,8 m από το έδαφος. Προσαρμόστε το
χρησιμοποιώντας τα 2 ανοίγματα οπών που υπάρχουν στο πίσω μέρος. Κάντε 2 οπές στον τοίχο με απόσταση 45 cm
μεταξύ τους και τουλάχιστον 200 cm. από το δάπεδο. Βεβαιωθείτε πως είναι οριζόντια τοποθετημένο, τοποθετήστε
στον τοίχο τα άγκιστρα και βιδώστε τις διαμέτρου 8 mm που είναι κατάλληλες για τα ανοίγματα (βλέπε εικόνα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΡΗΣΗ
Ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αερισμό ή για θέρμανση. Παρέχεται με κεραμική αντίσταση
υψηλής απόδοσης, η οποία μειώνει την κατανάλωση του ρεύματος αυξανομένης της θερμοκρασίας.
Είναι εξοπλισμένο με τις παρακάτω ρυθμίσεις, οι οποίες επιλέγονται πιέζοντας τα αντίστοιχα πλήκτρα στο
ασύρματο χειριστήριο ή στην οθόνη. Το ασύρματο τηλεχειριστήριο θα πρέπει να στοχεύει την οθόνη που βρίσκεται
δίπλα από τους διακόπτες. Πριν χρησιμοποιήσετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο τοποθετήστε τις μπαταρίες (ανοίξτε
το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε 2 μπαταρίες ΑΑΑ με τη σωστή πολικότητα). Οι ρυθμίσεις είναι:

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΟ
1、Κεντρικός διακόπτης (I/0) στο πλάι. Κάθε φορά που θέλετε να τερματίσετε τη λειτουργία της μονάδας, είναι
απαραίτητο να την απενεργοποιήσετε θέτοντας τη θέση του διακόπτη στη θέση «0».
2、Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (είναι το “ON / OFF” στο ασύρματο τηλεχειριστήριο και το “ON / OF”
στην οθόνη) ξεκινάει ο ανεμιστήρας και η περσίδα ανοίγει αυτόματα.
3、Πλήκτρο επιλογής (είναι το “power” στο ασύρματο τηλεχειριστήριο και το “power” στην οθόνη) για να επιλέξετε
θερμό

ζεστό

ή κρύο αέρα

.

4、Πλήκτρο “Swing” (στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ) για την κίνηση της περσίδας. Η κίνηση ξεκινάει μερικά
δευτερόλεπτα μετά την επιλογή της εντολής και σταματά μετά από κάποιο χρόνο μετά την ακύρωση της επιλογής.
5、Πλήκτρο “Timer” (χρονοδιακόπτης) (στο τηλεχειριστήριο και στην οθόνη) για να επιλέξετε το χρονοδιακόπτη
και να ορίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της μονάδας. Ρύθμιση ώρας 1h - 15 h . Η αντίστοιχη λυχνία θα ανάψει
κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για 1h , 2h , 3h, 4h .
6、Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα πιέστε το πλήκτρο “ON / OFF” στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ή την οθόνη.
Τότε η περσίδα θα κλείσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έπειτα επιλέξτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση ”0” που
βρίσκεται στο πλάι
7、Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετό διάστημα, αφαιρέστε το φις από την πρίζα.
Προειδοποίηση
1、Αυτή η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα χωρίς γνώση ή
εμπειρία, εκτός αν καθοδηγούνται και επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
2、 Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη μονάδα
3、Η μονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από πρίζα.

4、Λόγω του ότι η μονάδα δεν διαθέτει αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας, δεν πρέπει να την χειρίζονται άτομα
με ειδικές ανάγκες εκτός αν επιβλέπονται.
5、Αν το καλώδιο φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί είτε από τον κατασκευαστή είτε από εξειδικευμένο,
εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή: Πριν τον καθαρισμό του αερόθερμου, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφήστε το
να κρυώσει.
▪ Για τον καθαρισμό του σώματος χρησιμοποιήστε μόνο βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά.
▪ Βεβαιωθείτε πως το αερόθερμο δεν έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μην
βουτήξετε τα χέρια σας στο υγρό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει και
βεβαιωθείτε πως όλα τα μέρη στέγνωσαν επίσης. Εάν έχετε κάποια αμφιβολία, επικοινωνήστε αμέσως με
εξειδικευμένο τεχνικό.
▪ Το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται με ειδικά εργαλεία. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
▪ Εάν δεν χρειάζεστε άλλο τη μονάδα, προτείνουμε να κόψετε το καλώδιο ώστε να μην μπορεί να ξαναλειτουργήσει
(αφού πρώτα αφαιρέσετε το φις του καλωδίου από την πρίζα) και μετατρέψτε όλα τα επικίνδυνα μέρη σε ακίνδυνα
για τα παιδιά.
▪ Το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά λύματα, διότι μπορεί να είναι επιβλαβές
για το περιβάλλον ή για τους ανθρώπους. Ανακυκλώστε το υπεύθυνα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον προμηθευτή
σας ή στις αρμόδιες αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με την ανακύκλωση συσκευών.
Εγγύηση
Η INVENTOR εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για διάρκεια 2 (δύο ) ετών από την ημερομηνία αγοράς
της συσκευής.
Η εγγύηση καλύπτει κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά στην κατασκευή της συσκευής ή σε
ελαττωματικό εξάρτημα. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει αντικατάσταση της συσκευής αλλά την απλή
αντικατάσταση ή επισκευή του ελαττωματικού μέρους. Η εγγύηση δεν καλύπτει την παροχή υπηρεσίας του
συνεργείου επισκευής, αλλά μόνο την αντικατάσταση του εξαρτήματος με το αντίστοιχο ανταλλακτικό.
Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
1. Βλαβών προερχόμενων από επέμβαση μη εξουσιοδοτημένου συνεργείου.
2. Λανθασμένης εγκατάστασης, κακού χειρισμού ή και κακώσεων της συσκευής.
3. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες
διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφόμενων ορίων λειτουργίας της συσκευής
κλπ.)
4. Κακής και ελλιπούς συντήρησης.
5. Βλαβών προερχόμενων από σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της
συσκευής και σε μη γειωμένο ρευματοδότη (πρίζα).
6. Εάν κοπεί ο ρευματολήπτης (φις) από το καλώδιο παροχής
7. Εάν γίνει χρήση σε μη ενδεδειγμένους χώρους με υψηλά ποσοστά υγρασίας (π.χ. μπάνια, εξωτερικούς
χώρους, εσωτερικούς χώρους με υψηλή υγρασία.)
Η εταιρία έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο επισκευής των βλαβών κατά την κρίση της. Για την
χρήση της εγγύησης πρέπει να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς ή του δελτίου λιανικής
πώλησης.

