
GR Πάνελ ςπέπςθπηρ θέπμανζηρ FIRST με Αζύπμαηη 
Έξςπνη Σεσνολογία Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ 

(Wireless Intelligent Saving Technology - WIST) 
 

Πεπιγπαθή ηος εξοπλιζμού 

Ο εμνπιηζκόο απνηειείηαη από ην πάλει ζέξκαλζεο (βιέπε ραξαθηεξηζηηθά θαησηέξσ) θαη ηελ Αζύξκαηε Έμππλε Σερλνινγία Δμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο (Wireless Intelligent Saving Technology - WIST). Σν κπξνζηηλό κέξνο ηνπ πάλει απνηειείηαη από ιεπθό ή δηαθνζκεκέλν πνιπζηξσκαηηθό 

γπαιί πςειήο πνηόηεηαο ην νπνίν είλαη ζρεδόλ άζξαπζην. Πίζσ από ην γπαιί βξίζθεηαη έλαο ειεθηξηθόο αληηζηάηεο, ειεθηξνληθόο ξπζκηζηήο κε 

πνκπό θαη δέθηε, ζεξκνκόλσζε θαη κηα κεηαιιηθή πίζσ πιάθα. Κάζε πάλει δηαζέηεη γεησκέλν θαιώδην ηξνθνδνζίαο. Σν δεύηεξν κέξνο είλαη ε 

αζύξκαηε έμππλε ηερλνινγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, πνπ είλαη έλαο ζεξκνζηάηεο κπαηαξίαο ν νπνίνο ζηέιλεη έλα αζύξκαην ζήκα ζην πάλει 

ππεξύζξσλ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή ιεηηνπξγία, ε WIST πξέπεη λα αληηζηνηρηζζεί κε έλα ή πεξηζζόηεξα πάλει. Η ξύζκηζε, ν εμαεξηζκόο θαη ε 

θαηάξγεζε αληηζηνίρηζεο εμεγνύληαη ζηε ζπλέρεηα. Σν θνπηί ηεο ζπζθεπαζίαο πεξηέρεη επίζεο βίδεο θαη βύζκαηα γηα ζηεξέσζε ηνπ πάλει ζηνλ ηνίρν 

ή ηελ νξνθή θαη έλαλ νδεγό γηα γξήγνξν πξνζδηνξηζκό ησλ αθξηβώλ ζέζεσλ ησλ νπώλ. 

Σεσνικά Χαπακηηπιζηικά 

Πάλει 60cm x 30cm 60cm x 60cm 60cm x 90cm 60cm x 120cm 

Σάζε 220 – 250V 220 – 250V 220 – 250V 220 – 250V 

Μέγ θνξηίν 250 – 500W 500 – 1000W 750 – 1500W 1000 – 2000W 

Βάξνο 3,4 kg 6,8 kg 9,7 kg 11,6 kg 

Δπηθάλεηα1 8 m² 15 m² 20 m² 25 m² 
1 Δμαξηάηαη από ην ηνπηθό θιίκα, ηελ θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη ηε κόλσζε 

Δγκαηάζηαζη ηος πάνελ ςπεπύθπων 

Μόιηο απνζπζθεπάζεηε ην πάλει ππεξύζξσλ, ζπληζηνύκε λα ην ειέγμεηε γηα δεκίεο. Αθνύ δηαπηζηώζεηε όηη ην πάλει είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο, είλαη ζεκαληηθό λα επηιέμεηε ηε ζσζηή ζέζε λα ην ηνπνζεηήζεηε. Γεδνκέλνπ όηη ην πάλει ζεξκαίλεη κε ππέξπζξα θύκαηα είλαη 

ζεκαληηθό λα κελ ην θξύςεηε πίζσ από έπηπια (δείηε επίζεο: νδεγίεο αζθαιείαο θαη εγγύεζε). Σν πάλει ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε ζέζε όπνπ 

όινη όζνη βξίζθνληαη ζην δσκάηην λα είλαη ζε πεξίπνπ ίζηα απόζηαζε ώζηε όινη λα δεζηαίλνληαη εμίζνπ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο ζην κπάλην ή 

παξόκνηα δσκάηηα ή ζε εμσηεξηθό ρώξν, είλαη ζεκαληηθό ην πάλει λα αλαξηάηαη ζε ζέζε όπνπ πξνζηαηεύεηαη από ην λεξό. Αθνύ εληνπίζεηε ην 

ηδαληθό κέξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πάλει, αθνινπζήζηε ηα εμήο βήκαηα: 

Βήμα 1: Σνπνζεηήζηε ηνλ νδεγό ζηνλ ηνίρν, βεβαησζείηε όηη είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε θαη κεηαθέξεηε ηηο ζέζεηο ησλ νπώλ γηα ηηο βίδεο ζηνλ ηνίρν. 

Βεβαησζείηε όηη ΓΔΝ ππάξρνπλ θαιώδηα ζηνλ ηνίρν γύξσ από ηα ζεκεία όπνπ ζα αλνίμεηε ηηο νπέο! 

Βήμα 2: Αλνίμηε ηηο νπέο κε ηξππάλη θαηάιιειν γηα ηνλ ηύπν ηνπ ηνίρνπ όπνπ ζηεξεώλεηε ην πάλει. Υξεζηκνπνηήζηε ηξππάλη δηακέηξνπ 8mm 

Βήμα 3: Βάιηε ηα βύζκαηα ζηηο νπέο θαη ζηεξεώζηε ηηο βίδεο έηζη ώζηε λα εμαθνινπζνύλ λα πξνεμέρνπλ γηα πεξίπνπ 1 cm. ην θνπηί ηεο 

ζπζθεπαζίαο ζα βξείηε βύζκαηα γηα ζπκπαγείο ηνίρνπο (κπεηόλ, ηνύβια) θαη γηα γπςνζαλίδεο (ζνβάο, ιακαξίλα). Πξνζδηνξίζηε ηνλ ηύπν ηνπ ηνίρνπ 

όπνπ ζηεξεώλεηε ην πάλει θαη επηιέμηε ηα ζσζηά βύζκαηα. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, δεηήζηε βνήζεηα από επαγγεικαηία. 

Βήμα 4: Αλαξηήζηε ην πάλει κε ηα εηδηθά ζηεξίγκαηα πάλσ ζηηο βίδεο θαη θιείζηε ηνπο κνρινύο αζθάιεηαο. Σν πάλει είλαη πιένλ έηνηκν γηα ρξήζε 

θαη αληηζηνίρηζε κε ηε WIST. Μελ μεράζεηε λα βάιεηε ζηελ πξίδα ην πάλει θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο αληηζηνίρηζεο κε ηε WIST. 

Ρύθμιζη ηηρ WIST: 

Όηαλ εηζάγεηε ηε κπαηαξία ζηε WIST, ελεξγνπνηείηαη θαη όια ηα ζηνηρεία ηεο νζόλεο εκθαλίδνληαη γηα ιίγν θαη δεηείηαη από ηνλ ρξήζηε λα ξπζκίζεη 

ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο. 

 Σώξα, ηα ςεθία ηεο ώξαο αλαβνζβήλνπλ θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα ξπζκίζεη πξώηα ηε ζσζηή ώξα πηέδνληαο ηα πιήθηξα + θαη - ζηε WIST. Μπνξεί 

λα επηιεγεί ηηκή κεηαμύ 0 θαη 23. Όηαλ επηιεγεί ε ζσζηή ώξα, ν ρξήζηεο επηβεβαηώλεη παηώληαο ην πιήθηξν SET/ok. Σώξα ηα ςεθία ησλ ιεπηώλ 

αλαβνζβήλνπλ θαη ε δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο γηα ηελ ώξα. Η ζσζηή ηηκή επηβεβαηώλεηαη παηώληαο SET/ok. Σώξα 

ε νζόλε αιιάδεη ζηε ξύζκηζε ηεο εκεξνκελίαο. Η δηαδηθαζία είλαη ίδηα κε ηε ξύζκηζε ηεο ώξαο. Η εκέξα κπνξεί λα ξπζκηζηεί κεηαμύ 1 θαη 31, ν 

κήλαο κεηαμύ 1 θαη 12 θαη ην έηνο κεηαμύ 00 θαη 99 πνπ αληηζηνηρεί ζηα έηε 2000 έσο 2099. 

Μόιηο νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία, ε WIST αιιάδεη ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (MAN) θαη ηνπο 20°C. Η κνλάδα, σζηόζν, δείρλεη ηελ 

πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ. Γηα παξάδεηγκα, 9:23 κε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ 23,4°C θαη ε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγή. ε απηό 

ην ζηάδην, ε WIST δελ είλαη ζπλδεδεκέλε ή αληηζηνηρηζκέλε κε θαλέλα πάλει ππεξύζξσλ αθόκα. 

 

 

Eπγοζηαζιακέρ πςθμίζειρ 
AUTO HOME 

6:00 22 7:00 22 

8:00 20 8:00 22 

14:00 22 14:00 22 

20:00 22 20:00 22 

22:00 20 23:00 20 

23:55 20 23:55 20 

 

 

 



Ανηιζηοίσιζη ηηρ WIST με ένα ή πεπιζζόηεπα πάνελ ςπεπύθπων: 

Αθνύ ξπζκηζηεί, ε WIST πξέπεη λα αληηζηνηρηζζεί κε έλα πάλει ππεξύζξσλ. Βεβαησζείηε όηη ην πάλει ππεξύζξσλ κε ην νπνίν ζέιεηε λα 

αληηζηνηρίζεηε ηε WIST είλαη επίζεο ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο. Με αληηζηνηρηζκέλα πάλει ηίζεληαη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία αληηζηνίρηζεο γηα 30 

δεπηεξόιεπηα (ε πξάζηλε ελδεηθηηθή ιπρλία αλαβνζβήλεη), όηαλ ελεξγνπνηεζνύλ. Η αληηζηνίρηζε ηεο WIST κε έλα ή πεξηζζόηεξα πάλει ππεξύζξσλ 

γίλεηαη ζε δύν βήκαηα: ηε ζάξσζε γηα ηα πάλει ππεξύζξσλ θαη ηελ αληηζηνίρηζε ησλ πάλει κε ηε WIST 

 

ύκβνια Δλέξγεηα Παξαηεξήζεηο 

 

Απηή είλαη ε ηππηθή νζόλε ηεο WIST ζε ρεηξνθίλεηε 
ιεηηνπξγία (ΜΑΝ). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη 
αληηζηνηρηζηεί θαλέλα πάλει, ε ζέξκαλζε δελ είλαη 
δπλαηή 

 

 

Δηζέιζεηε ζην Μελνύ έξβηο (Service Menu) παηώληαο 
ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα MODE/Exit 
(ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ/Έμνδνο) θαη SET/ok (ΟΡΙΜΟ/ΟΚ) γηα 5 
δεπηεξόιεπηα 

Έμνδνο από ην κελνύ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 
ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ δύν πιήθηξσλ μαλά 
ή κεηά από 1 ιεπηό αδξάλεηαο 

 

Παηήζηε ην πιήθηξν ΤΝ 9 θνξέο γηα είζνδν ζην ππν-
κελνύ αληηζηνίρηζεο ηεο WIST 

Κάζε θνξά πνπ πηέδεηε ηα πιήθηξα ΤΝ ή 
ΠΛΗΝ, εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθά ππν-
κελνύ. ΜΗΝ ΔΙΔΛΘΔΣΔ Δ ΑΤΣΑ 

 

Σν ππν-κελνύ αληηζηνίρηζεο εκθαλίδεηαη ζην 

Πξόγξακκα 10 (Pr 10) θαη ηελ έλδεημε Καηαρώξεζε 

Αληηζηνίρηζεο (PE) (Pairing Entry). Πηέζηε SET/ok γηα 

είζνδν. 

 

 

 

Παηώληαο ην πιήθηξν ΤΝ μεθηλά ε δηαδηθαζία ζάξσζεο 
θαη ε WIST δείρλεη ηνλ αξηζκό ησλ ελεξγώλ πάλει (2). 
Η δηαδηθαζία ζάξσζεο δηαξθεί 30 δεπηεξόιεπηα 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε 
ζάξσζε όηαλ έρνπλ βξεζεί όια ηα πάλει 
παηώληαο MODE/exit. Αλ δελ βξεζεί 
θαλέλα πάλει, παηήζηε ην πιήθηξν ΤΝ 
γηα επαλέλαξμε ηεο ζάξσζεο.  

 

Η αληηζηνίρηζε μεθηλά παηώληαο ην πιήθηξν SET/ok. Σα 
πάλει κπνξνύλ λα αληηζηνηρηζηνύλ κε ηε WIST θαη λα 
θαηαρσξεζνύλ ζε κηα ειεύζεξε ζέζε (1) 

Πηέδνληαο ηα πιήθηξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ 
εκθαλίδνληαη κε ηε ζεηξά νη ζέζεηο. Όιεο 
νη ειεύζεξεο ζέζεηο κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αληηζηνίρηζε. 

 

Η WIST έρεη έλα πάλει αληηζηνηρηζκέλν ζηελ πξώηε 
ζέζε. Ο αξηζκόο αλαγλώξηζεο πεξηέρεη 8 ςεθία πνπ 
εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά ζηελ νζόλε αθνύ απηή 
εκθαλίδεη 4 ςεθία ηε θνξά. 

Κάζε πάλει έρεη ηνλ δηθό ηνπ αξηζκό 
αλαγλώξηζεο b1b2b3b4 ηππσκέλν ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ. 

 

Δπηιέμηε έλαλ ειεύζεξν αξηζκό αληηζηνίρηζεο κε ηα 
πιήθηξα ΤΝ θαη ΠΛΗΝ. Έπεηηα παηήζηε SET/ok θαη 
επηιέμηε έλα πάλει γηα λα αληηζηνηρήζεηε κε ΤΝ/ΠΛΗΝ 
θαη επηβεβαηώζηε κε SET/ok 

 

 

Η αληηζηνίρηζε ήηαλ επηηπρήο. Η WIST απνζήθεπζε ηνλ 

αξηζκό αλαγλώξηζεο ηνπ πάλει ζηελ πξώηε (1) ζέζε. Η 

έμνδνο γίλεηαη πηέδνληαο MODE/exit κέρξη λα εκθαληζηεί 

ην θύξην κελνύ. 

 

Δίλαη δπλαηή ε αληηζηνίρηζε 
πεξηζζόηεξσλ πάλει επηιέγνληαο 
ειεύζεξεο ζέζεηο θαη επαλαιακβάλνληαο 
ηα παξαπάλσ βήκαηα. 

 

ε πεξίπησζε αλεπηηπρνύο αληηζηνίρηζεο, ε WIST 
εκθαλίδεη ην κήλπκα “Erro” πνπ ζεκαίλεη ζθάικα. 

θάικαηα ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνύλ 
όηαλ ε WIST θαη ην πάλει είλαη εθηόο 
εκβέιεηαο ή όηαλ ην πάλει δελ είλαη πιένλ 
ελεξγνπνηεκέλν. 

 



Η αληηζηνίρηζε κεηαμύ ηνπ πάλει θαη ηεο WIST νινθιεξώζεθε θαη μεθηλά ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ιεηηνπξγία. 

Μπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέρξη 10 πάλει ζε κηα WIST επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ γηα θάζε πάλει. Όηαλ έλα πάλει 

ππεξύζξσλ απελεξγνπνηεζεί θαη ελεξγνπνηεζεί μαλά, αξρίδεη απηόκαηα ηελ αληηζηνίρηζε κε ηε WIST κε ηελ νπνία είρε αληηζηνηρηζηεί πξηλ. 

Ολνκάδεηαη θαη “νηθεία” WIST. 

Καηάπγηζη ανηιζηοίσιζηρ πάνελ ςπεπύθπων: 

ύκβνια Δλέξγεηα Παξαηεξήζεηο 

 

Απηή είλαη ε ηππηθή νζόλε ηεο WIST ζε 
ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία (ΜΑΝ). ε 
πεξίπησζε πνπ δελ έρεη αληηζηνηρηζηεί 
θαλέλα πάλει, ε ζέξκαλζε δελ είλαη 
δπλαηή 

 

 

Δηζέιζεηε ζην Μελνύ έξβηο (Service 
Menu) παηώληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα 
MODE/Exit (ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ/Έμνδνο) θαη 
SET/ok (ΟΡΙΜΟ/ΟΚ) γηα 5 
δεπηεξόιεπηα 

Έμνδνο από ην κελνύ γίλεηαη κε ηε 
ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνύ ησλ δύν 
πιήθηξσλ μαλά ή κεηά από 1 ιεπηό 
αδξάλεηαο 

 

Παηήζηε ην πιήθηξν ΤΝ 9 θνξέο γηα 
είζνδν ζην ππν-κελνύ αληηζηνίρηζεο ηεο 
WIST 

Κάζε θνξά πνπ πηέδεηε ηα πιήθηξα 
ΤΝ ή ΠΛΗΝ, εκθαλίδνληαη 
δηαθνξεηηθά ππν-κελνύ. ΜΗΝ 
ΔΙΔΛΘΔΣΔ Δ ΑΤΣΑ 

 

Σν ππν-κελνύ αληηζηνίρηζεο εκθαλίδεηαη 

ζην Πξόγξακκα 10 (Pr 10) θαη ηελ 

έλδεημε Καηαρώξεζε Αληηζηνίρηζεο (PE) 

(Pairing Entry). Πηέζηε SET/ok γηα είζνδν. 

 

 

 

Η WIST έρεη έλα πάλει αληηζηνηρηζκέλν 
ζηελ πξώηε ζέζε. Ο αξηζκόο 
αλαγλώξηζεο πεξηέρεη 8 ςεθία πνπ 
εκθαλίδνληαη πεξηνδηθά ζηελ νζόλε αθνύ 
απηή εκθαλίδεη 4 ςεθία ηε θνξά. 

Κάζε πάλει έρεη ηνλ δηθό ηνπ 
αξηζκό αλαγλώξηζεο b1b2b3b4 
ηππσκέλν ζην πίζσ κέξνο ηνπ. 

 

Δπηιέμηε ην πάλει πνπ ζέιεηε λα 
θαηαξγήζεηε κε ηα πιήθηξα ΤΝ θαη 
ΠΛΗΝ θαη επηιέμηε ην παηώληαο SET/ok 
θαη θαηαξγήζηε ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ 
παηώληαο ην πιήθηξν ΠΛΗΝ. 

 

 

Η θαηάξγεζε αληηζηνίρηζεο ήηαλ 
επηηπρήο. Η WIST δηέγξαςε ηνλ αξηζκό 
αλαγλώξηζεο ηνπ πάλει από ηελ πξώηε 
(1) ζέζε. 

Δίλαη δπλαηή ε θαηάξγεζε 
αληηζηνίρηζεο πεξηζζόηεξσλ πάλει 
επαλαιακβάλνληαο ηα παξαπάλσ 
βήκαηα. 

Σπόποι λειηοςπγίαρ ηηρ WIST 

Η WIST κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηίζεηαη απηόκαηα ζηε ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ιεηηνπξγία. Ωζηόζν, ε κνλάδα δηαζέηεη ζπλνιηθά πέληε ελζσκαησκέλεο 

ιεηηνπξγίεο: ηε ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΗ, ηελ ΑΤΣΟΜΑΣΗ (AUTO) (πξνγξακκαηηζκόο 7 εκεξώλ ή πξνγξακκαηηζκόο 5+2 εκεξώλ), ηελ ΑΡΥΙΚΗ (HOME), ησλ 

ΓΙΑΚΟΠΩΝ (HOLIDAY), ηε ΜΔΓ. (MAX). 

AUTO 7 

Η AUTO 7 είλαη ε πην επέιηθηε ιεηηνπξγία πξνγξακκαηηζκνύ ηεο WIST θαη επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε γηα θάζε 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο.  Η ΑΤΣΟΜΑΣΗ (AUTO) ιεηηνπξγία κπνξεί λα επηιεγεί παηώληαο ην πιήθηξν SET/ok ζηε WIST. Δκθαλίδεηαη ε πξώηε νζόλε 

ζηελ νπνία είλαη νξαηή ε έλδεημε AUTO θαη ην 1 ζην πάλσ κέξνο αληηζηνηρεί ζηε Γεπηέξα. Οη εκέξεο μεθηλνύλ από ην 1 = Γεπηέξα έσο ην 7 = 

Κπξηαθή. Πηέδνληαο ηα πιήθηξα ΤΝ ή ΠΛΗΝ κπνξείηε λα αιιάδεηε κεηαμύ ησλ εκεξώλ ηεο εβδνκάδαο (παξαθάησ 2 = Έρεη επηιεγεί ε Σξίηε). 

 



Παηώληαο μαλά ην SET/ok εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Σ1 πνπ δείρλεη όηη είζηε ζε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πξώηεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ε ώξα έλαξμεο αξρίδεη λα αλαβνζβήλεη. Η ώξα έλαξμεο ηεο Σ1 κπνξεί λα ξπζκηζηεί παηώληαο ΤΝ/ΠΛΗΝ. Όηαλ εκθαληζηεί ε επηζπκεηή ώξα, 

κπνξεί λα επηβεβαησζεί παηώληαο SET/ok θαη ζηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ ηα ιεπηά παηώληαο ΤΝ/ΠΛΗΝ θαη επηβεβαηώλνληαη παηώληαο 

SET/ok. Σώξα ε ζεξκνθξαζία αλαβνζβήλεη θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζηελ επηζπκεηή ηηκή παηώληαο ΤΝ/ΠΛΗΝ θαη επηβεβαηώλεηαη παηώληαο SET/ok. 

ην ηέινο θάζε θύθινπ, κπνξεί λα θαηαρσξεζεί λέα ηηκή ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ επηιεγκέλε εκέξα. Γηα θάζε εκέξα κπνξνύλ λα ξπζκηζηνύλ έσο έμη 

δηαζηήκαηα ζεξκνθξαζίαο, από Σ1 έσο T6. Η ζεηξά απηή δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Μόιηο πξνγξακκαηηζηεί ην ηειεπηαίν ζπκβάλ (Σ6), ε WIST 

απνζεθεύεη ηηο ξπζκίζεηο ζηε κλήκε θαη κπνξεί λα επηιεγεί ε επόκελε κέξα πηέδνληαο ΤΝ/ΠΛΗΝ. Η ΑΤΣΟΜΑΣΗ (AUTO) ιεηηνπξγία ελεξγνπνηείηαη 

θαηά ηελ έμνδν από ην Μελνύ Ρπζκίζεσλ. 

AUTO 5+2 

Η ιεηηνπξγία AUTO 5+2 είλαη κηα πην απιή θαη ιηγόηεξν επέιηθηε παξαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο AUTO 7 θαη επηηξέπεη κόλν ηε δεκηνπξγία ελόο πξνθίι 

ζεξκνθξαζίαο γηα ηηο θαζεκεξηλέο θαη ην αββαηνθύξηαθν. Η ιεηηνπξγία AUTO 5 + 2 κπνξεί λα επηιεγεί κε ηελ είζνδν ζην κελνύ έξβηο θαη ηνλ 

νξηζκό παξακέηξνπ ζηελ ηηκή 1. Η κέζνδνο πξνγξακκαηηζκνύ είλαη αθξηβώο όπσο ηεο ιεηηνπξγίαο AUTO 7, εθηόο από ην γεγνλόο όηη κόλν εκέξεο 

ηεο εβδνκάδαο (1 έσο 5) θαη εκέξεο ηνπ αββαηνθύξηαθνπ (6 θαη 7) ζα πξνγξακκαηίδνληαη καδί. Όιεο νη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη όιεο νη εκέξεο 

ηνπ αββαηνθύξηαθνπ πξνγξακκαηίδνληαη κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν. 

MAX 

Η ιεηηνπξγία MAX ελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ηαρείαο ζέξκαλζεο γηα γξήγνξε ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία. Η 

ιεηηνπξγία ζηακαηά απηόκαηα όηαλ επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία. Η ιεηηνπξγία ηαρείαο ζέξκαλζεο ή MAX ελεξγνπνηείηαη παηώληαο ηαπηόρξνλα ηα 

πιήθηξα MODE/exit θαη ΤΝ. Όηαλ είλαη ελεξγή ε ιεηηνπξγία ηαρείαο ζέξκαλζεο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε MAX. 

ΑΡΧΙΚΗ (HOME) 

Η επηινγή ηεο ΑΡΥΙΚΗ ιεηηνπξγίαο γίλεηαη πηέδνληαο ην πιήθηξν MODE κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ε έλδεημε . Δπαλαθέξεη ηε WIST ζηηο 

ξπζκίζεηο ηεο ΑΡΥΙΚΗ ιεηηνπξγίαο, όπσο νξίδνληαη από ην ρξήζηε (βι. παξαθάησ). Όηαλ είλαη επηιεγκέλε ε ΑΡΥΙΚΗ (HOME) ιεηηνπξγία, 

αληηθαζηζηά ηνλ ΑΤΣΟΜΑΣΟ (AUTO) πξνγξακκαηηζκό. Πηέζηε ην πιήθηξν MODE/exit γηα έμνδν από ηε ιεηηνπξγία HOME. 

Πξνγξακκαηηζκόο Λεηηνπξγίαο HOME 

Γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία HOME ζα πξέπεη λα πηέζεηε ην πιήθηξν SET/ok από ην θύξην κελνύ θαη ζηε ζπλέρεηα πηέζηε ην πιήθηξν ΤΝ 

κέρξη λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ην ζύκβνιν . Ο πξνγξακκαηηζκόο μεθηλά πηέδνληαο SET/ok θαη κπνξεί λα γίλεη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ζηε 

ιεηηνπξγία AUTO. 

 

HOLIDAY (ΓΙΑΚΟΠΔ) 

Η ξύζκηζε HOLIDAY ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο θαηά ηελ απνπζία γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Η ιεηηνπξγία ΓΙΑΚΟΠΔ (HOLIDAY) επηηξέπεη ηελ 

αιιαγή ησλ ξπζκίζεσλ ζεξκνθξαζίαο γηα κεγαιύηεξν πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ρσξίο αιιαγή ηεο πξόηεξεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

ιεηηνπξγίαο AUTO. Η ιεηηνπξγία ΓΙΑΚΟΠΔ (HOLIDAY) ελεξγνπνηείηαη θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν MODE/exit γηα 3 δεπηεξόιεπηα θαη ην 

ζύκβνιν  εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. 

 

Σώξα ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ηελ επηζπκεηή ώξα κε ηα πιήθηξα ΤΝ/ΠΛΗΝ ώζηε λα αιιάμεη ε πξν-επηιεγκέλε ώξα ή από 24 ώξεο, ε νζόλε 

αιιάδεη ζε εκέξεο (ε κέγηζηε ξύζκηζε είλαη 99). Η πεξίνδνο επηβεβαηώλεηαη όηαλ παηεζεί ην πιήθηξν SET/ok. 

Δηζάγεηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία γηα ηελ πεξίνδν κε ηα πιήθηξα ΤΝ/ΠΛΗΝ θαη επηβεβαηώζηε πηέδνληαο SET/ok. Η ιεηηνπξγία ΓΙΑΚΟΠΔ 

(HOLIDAY) είλαη ελεξγή θαη ην ζύκβνιν  είλαη νξαηό. 

Η WIST επηζηξέθεη μαλά ζηελ ΑΤΣΟΜΑΣΗ (AUTO) ιεηηνπξγία θαηά ηε ιήμε ηεο θαζνξηζκέλεο πεξηόδνπ ή όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην πιήθηξν 

MODE/exit. 

Ρύθμιζη ώπαρ και ημεπομηνίαρ  

Έρεηε πάληα ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεηε ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία αλ ρξεηάδεηαη. Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 

- Πηέζηε ην πιήθηξν SET/ok γηα λα εηζέιζεηε ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ 

- Πηέζηε ην πιήθηξν πλ κέρξη λα εκθαληζηεί ε ώξα 

- Πηέζηε ην πιήθηξν SET/ok 

- Αιιάμηε ηελ ώξα θαη ηελ εκεξνκελία όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ελόηεηα “Ρύζκηζε ηεο WIST” 



Ανηικαηάζηαζη μπαηαπιών 

Η WIST ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο, κε αλακελόκελε δηάξθεηα δσήο δύν έσο ηξία έηε. Όηαλ ε WIST εληνπίδεη ρακειή ηάζε ζηηο κπαηαξίεο, εκθαλίδεηαη 

ην ζήκα “άδεηα κπαηαξία” ζηε κέζε αξηζηεξά ηεο νζόλεο. Γηα λα αληηθαηαζηήζεηε ηηο κπαηαξίεο, μεβηδώζηε ην πίζσ κέξνο ηεο WIST θαη 

αληηθαηαζηήζηε ηηο κπαηαξίεο. αο ζπληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν κπαηαξίεο Lithium Thionyl Chloride (Li-SOCl2) ηύπνπ ER14250 ή 14505(M) 

3.6V (κέγεζνο AA). 

Κλείδωμα πληκηπολογίος 

Γηαηίζεηαη ε δπλαηόηεηα θιεηδώκαηνο ηνπ πιεθηξνινγίνπ ηεο WIST γηα ηελ απνθπγή αλεπηζύκεησλ αιιαγώλ ζηηο ξπζκίζεηο από παηδηά ή άιινπο. 

Σν θιείδσκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ γίλεηαη παηώληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα ΠΛΗΝ θαη ΤΝ γηα 3 δεπηεξόιεπηα. Δπαλαιάβεηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα 

λα μεθιεηδώζεηε ην πιεθηξνιόγην. 

Λειηοςπγία εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ηηρ WIST 

Η WIST δηαζέηεη ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, θαηά ηελ νπνία ε WIST απελεξγνπνηείηαη - ρσξίο απώιεηα ησλ πιεξνθνξηώλ αληηζηνίρηζεο - 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο θαη λα δηαθνπεί ε ζεξκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ πάλει ππεξύζξσλ. Μπνξείηε λα επηιέμεηε απηή 

ηε ιεηηνπξγία εθηόο ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο. Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο παηώληαο ηαπηόρξνλα ηα πιήθηξα MODE/Exit 

θαη ΠΛΗΝ γηα ηνπιάρηζηνλ 5 δεπηεξόιεπηα. Όηαλ ε WIST είλαη ζε ιεηηνπξγία εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο, ε νζόλε ζβήλεη. Παηήζηε νπνηνδήπνηε 

θνπκπί γηα λα ελεξγνπνηήζεηε εθ λένπ ηε WIST νπόηε εκθαλίδεηαη ην κελνύ ξύζκηζεο ηεο ώξαο γηα λα ελεκεξώζεηε ηε ζεξκνθξαζία. 

 

Βεληιζηοποίηζη – Σοποθέηηζη ηηρ WIST 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνύλ ζσζηά ηα πάλει ππεξύζξσλ, είλαη ζεκαληηθή ε ηνπνζέηεζε ηεο WIST ζε θαηάιιειε ζέζε. Η WIST δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζηεξεσζεί ζε ηνίρν. Μπνξεί λα ηνπνζεηεζεί απιά νπνπδήπνηε κέζα ζην ρώξν. Ο ζπλδπαζκόο πάλει ππεξύζξσλ θαη WIST ιεηηνπξγεί θαιά κόλν 

όηαλ ε WIST κεηξάεη ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία θαη ηε ζηέιλεη ζην πάλει ππεξύζξσλ. Δίλαη ζεκαληηθό, επνκέλσο, λα ηνπνζεηεζεί ε WIST ζ’ έλα 

ζεκείν ζην ρώξν, όπνπ λα κεηξάεη ηε ζεξκνθξαζία ρσξίο επηξξνή από εμσηεξηθέο πεγέο. Ωο εθ ηνύηνπ, είλαη ζεκαληηθό λα κελ ηνπνζεηήζεηε ηε 

WIST ζε κία από ηηο αθόινπζεο ζέζεηο: 

Θέζη Αποηέλεζμα 

Μαθξηά από ην ζεκείν όπνπ ζα θάζεζηε Ο ζηόρνο ηεο ζέξκαλζεο ελόο ρώξνπ επηηπγράλεηαη όηαλ αηζζαλόκαζηε άλεηα κε ηε ζεξκνθξαζία 
ζην ζεκείν όπνπ θαζόκαζηε θαη ε WIST είλαη θνληά ζ’ απηό ην ζεκείν. Όηαλ κεηαθηλείζηε ζ’ έλα 
ρώξν, θαιό ζα ήηαλ λα κελ ζηεξεώζεηε ηε WIST ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ζ’ απηό ην ρώξν. 

Κνληά ζε θξύν ζεκείν, όπσο πόξηα ή 
παξάζπξν 

Η WIST ζα κεηξάεη πάληα “ρακειή” ζεξκνθξαζία θαη ζα πξνζπαζεί λα ζεξκάλεη ηνλ ρώξν, νπόηε ε 
ζπλνιηθή ζεξκνθξαζία ζα είλαη ππεξβνιηθά πςειή κε απνηέιεζκα ηελ απώιεηα ελέξγεηαο. 

ηνλ ήιην ή θνληά ζε δεζηή επηθάλεηα, 
όπσο ζόκπα ή ειεθηξηθή θνπδίλα 

Η WIST ζα κεηξάεη πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ιόγσ ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ζα εθιακβάλεη όηη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ είλαη πςειόηεξε απ’ όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, 
ην δσκάηην ζα είλαη πνιύ θξύν. 

ε ζπλδπαζκό κε πθηζηάκελν ή 
θαηλνύξην ζύζηεκα θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο 

Σα πάλει ππεξύζξσλ θαη ε WIST κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε άιιν ήδε 
εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα ζέξκαλζεο, αιιά κε πξνζνρή. Γηα βέιηηζην απνηέιεζκα, ε ξύζκηζε πξέπεη 
λα γίλεη από εμεηδηθεπκέλν άηνκν θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πξέπεη λα 
πξνζαξκνζηεί ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηόο ν βειηηζηνπνηεκέλνο ζπλδπαζκόο ησλ δύν ζπζηεκάησλ. 

 

Πεπιγπαθή ηων διαθόπων πιθανών καηαζηάζεων ηων πάνελ ςπεπύθπων 

Πάλσ από θάζε πάλει, κηα ιπρλία LED δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πάλει όπσο παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

# Πεπιγπαθή Δνδεικηική 
λςσνία LED 

Καηάζηαζη ε 
ανηιζηοίσ

ιζη 
(Ν/Ο) 

Ανηιζηοί
σιζη 

(Ν/Ο) 

Καηάπγηζη 
ανηιζηοίσιζηρ 

(Ν/Ο) 

1 Πξνεπηινγή ΚΟΚΚΙΝΟ 
Αλαβνζβήλεη 

Αλελεξγή Όρη Ναη Όρη 

2 Καλνληθή ΚΑΣΑΣΑΗ ιεηηνπξγίαο ΠΡΑΙΝΟ 
ηαζεξά 

Δλεξγή Ναη Όρη Ναη 

3 Πξνζσξηλή θαηάζηαζε κεηά ηελ 
θαηάζηαζε #2, όηαλ ην πάλει 

ππεξύζξσλ επαλεθθηλείηαη κεηά από 
αληηζηνίρηζε 

ΠΡΑΙΝΟ 
Αλαβνζβήλεη θαηά 
ηε ζύλδεζε ζηελ 

νηθεία WIST (Μέγ 3 
ιεπηά) 

Αλελεξγή κέρξη λα 
αληηζηνηρηζηεί κε ηελ νηθεία 

WIST 

Ναη Όρη Ναη 

4 Η νηθεία WIST ΓΔΝ αληηδξά γηα 
ηνπιάρηζηνλ 5 ιεπηά 

ΚΟΚΚΙΝΟ 
ζηαζεξά 

Αλελεξγή κέρξη λα 
αληηζηνηρηζηεί κε άιιε WIST 

Ναη Ναη Ναη 



Όηαλ ζπλδέεηε ζηελ πξίδα έλα λέν, κε αληηζηνηρηζκέλν πάλει, ε ελδεηθηηθή ιπρλία LED θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ από θάζε πάλει ζα 

αλαβνζβήλεη ζε θόθθηλν ρξώκα, πνπ ζεκαίλεη όηη ην πάλει δελ έρεη αληηζηνηρηζηεί αθόκα θαη δελ ζα ιεηηνπξγεί. Μόιηο αληηζηνηρηζηεί ην πάλει, ε 

ελδεηθηηθή ιπρλία LED ζα γίλεη πξάζηλε θαη ην πάλει ζα ιεηηνπξγεί θαλνληθά. 

Όηαλ έλα αληηζηνηρηζκέλν πάλει απνζπλδεζεί από ηελ παξνρή ξεύκαηνο θαη ζπλδεζεί εθ λένπ, ζα ζπλδεζεί κε ηελ νηθεία WIST θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζύλδεζεο, ε πξάζηλε ιπρλία led ζα αλαβνζβήλεη (κέγ 3 ιεπηά). Αλ δελ επηηεπρζεί ε ζύλδεζε εληόο απηνύ ηνπ δηαζηήκαηνο, ε ιπρλία led γίλεηαη 

ζηαζεξά θόθθηλε. 

 

Δπιζκόπηζη Μενού έπβιρ – Πποειδοποίηζη 

Οη επηινγέο ηνπ κελνύ έξβηο πνπ δελ έρνπλ πεξηγξαθεί παξαπάλσ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ΜΟΝΟ από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. Η αιιαγή ησλ 

ξπζκίζεσλ ζε νξηζκέλα κελνύ, (ζθνύξν θόλην) κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ πάλει θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

# Πποεπιλογή Πεπιγπαθή 

Pr1 [0] Γηαθόπηεο νπίζζηνπ θσηηζκνύ νζόλεο (πνξηνθαιί). [0] = OFF (απελεξγνπνηεκέλνο), [1] = ON 
(ελεξγνπνηεκέλνο). 

Όηαλ επηιέγεηε [1], ν νπίζζηνο θσηηζκόο ηεο νζόλεο ζα ελεξγνπνηεζεί κε ην πάηεκα νπνηνπδήπνηε πιήθηξνπ. 
Θα κεηώζεη δξακαηηθά ην ρξόλν δσήο ηεο κπαηαξίαο! 

Pr2 [0] Δπηινγή κεηαμύ ιεηηνπξγίαο Auto 7 θαη Auto 5+2: [0] 7+0, [1] 5 + 2 

Η ιεηηνπξγία Auto 7 παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο δηαθνξεηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε κέξα – ε 
ιεηηνπξγία Auto 5 + 2 παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κόλν ελόο πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη γηα ην 
αββαηνθύξηαθν. 

Pr3 [0] “Βέιηηζηε έλαξμε” – [0] = OFF (απελεξγνπνηεκέλε) [1] = ON (ελεξγνπνηεκέλε). 

Η WIST ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ βέιηηζην ρξόλν έλαξμεο ηεο ζέξκαλζεο ηνπ ρώξνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 
επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζηελ θαζνξηζκέλε ώξα. ε θαλνληθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, ε WIST μεθηλά ηε 
ζέξκαλζε ζηελ θαζνξηζκέλε ώξα, ελώ ζηε ιεηηνπξγία “Βέιηηζηε έλαξμε”, ε WIST ζα μεθηλήζεη ηε ζέξκαλζε 
λσξίηεξα ώζηε λα επηηεπρζεί ε θαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία ζηελ θαζνξηζκέλε ώξα. 

Pr4 [0] Σύπνο ξύζκηζεο: [0] = θιαζζηθόο Υξεζηκνπνηείηαη ξύζκηζε ON-OFF κε θαζνξηζκέλε πζηέξεζε (πνπ εκπίπηεη 
ζηελ παξάκεηξν Pr5). [1] = Ρύζκηζε PI κε ζπληειεζηέο ξύζκηζεο PI ζύκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο Pr6 θαη Pr7. 

Pr5  [0.2] Παξάκεηξνο πζηέξεζεο ξύζκηζεο ON-OFF. Δύξνο από 0,1°C σο 10°C κε βαζκίδα 0,1°C. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 
θιίκαθα Φαξελάηη, ε πξνεπηιεγκέλε ηηκή είλαη [0,4°F]. Δύξνο από 0,2°F σο 18°F κε βαζκίδα 0,1°F. 

Pr6 [30] Μεηαβιεηή P ηνπ ξπζκηζηή PI – Δύξνο από 0,0 σο 99,9  

Pr7 [1] Μεηαβιεηή I ηνπ ξπζκηζηή PI - Δύξνο από 0,0 σο 99,9 

Pr8 [Αξηζκόο] Έθδνζε πιηθνινγηζκηθνύ ηεο WIST. Τπνδεηθλύεη ηελ έθδνζε πιηθνινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε WIST 

Pr9 [0] Δπαλαθνξά πξνεπηιεγκέλσλ εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ. Μεηά ηνλ νξηζκό απηήο ηεο παξακέηξνπ ζην [1], ηα 

δεδνκέλα ηεο EE prom ζα νξηζηνύλ ζηηο πξνεπηιεγκέλεο εξγνζηαζηαθέο ηηκέο από ηε ROM. Οιόθιεξε ε WIST ζα 

ιεηηνπξγεί ζαλ θαηλνύξηα, κε πξνεπηιεγκέλεο παξακέηξνπο 

Pr10 [PE] Αληηζηνίρηζε / Καηάξγεζε αληηζηνίρηζεο / άξσζε ππν-κελνύ. 

Pr11 [0] Δπηινγή θιίκαθαο ζεξκνθξαζίαο: [0] = Κειζίνπ, [1] = Φαξελάηη 

Pr12 [0] Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία ON/OFF  [0] = OFF (πξνεπηινγή) , [1] = ON 

Pr13 [5] Όξην αληηπαγσηηθήο πξνζηαζίαο. Μπνξεί λα νξηζηεί από 5°C σο 10°C κε βαζκίδα 1°C ή από 40°F σο 50°F κε 

βαζκίδα 2°F. 

Pr14 [0] Βαζκνλόκεζε αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο. Μπνξεί λα νξηζηεί από -2,5°C σο +2,5°C κε βαζκίδα 0,1°C ή από -5°F 

σο +5°F κε βαζκίδα 0,1°F, πξνεπηινγή [0]. 

Οδηγίερ αζθαλείαρ: 

• Σα πάλει ππέξπζξεο ζέξκαλζεο FIRST είλαη εμαηξεηηθά επίπεδα ζεξκαληηθά ζώκαηα πάλει θαηάιιεια γηα ηνπνζέηεζε ζηνλ ηνίρν, ζηελ νξνθή, 

ζην έδαθνο θαη ζε δάπεδα. Γηα θάζε πάλει έρνπλ πξνβιεθζεί εηδηθά εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο πνπ, όηαλ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζσζηά, παξέρνπλ αζθαιή 

ζηήξημε (δηαβάζηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε). 

• Η ζπζθεπή δηαζέηεη αζθάιεηα γηα ηα παηδηά θαη γηα ηελ αθή. Ωζηόζν, ηα κσξά θαη ηα βξέθε δελ πξέπεη λα κέλνπλ αλεπηηήξεηα θνληά ζηα πάλει 

ζέξκαλζεο θαζώο ε παξαηεηακέλε επαθή κε ην πάλει ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκνύο. 

• Η ζπζθεπή είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζην κπάλην. Η άκεζε επαθή κε ην λεξό πξέπεη λα απνθεύγεηαη αλά πάζα ζηηγκή. 



• Η ζπζθεπή δηαζέηεη γεησκέλν θαιώδην ηξνθνδνζίαο γηα ρξήζε ζε ζπλδπαζκό κε θαλνληθνύο γεησκέλνπο ξεπκαηνιήπηεο. ε πεξίπησζε πνπ ην 

θαιώδην ηξνθνδνζίαο ή ε ζπζθεπή ππνζηνύλ δεκηά, ζα πξέπεη λα επηδηνξζσζνύλ από επαγγεικαηία. 

• ΜΗΝ απνζπλαξκνινγείηε ηε ζπζθεπή. Πεξηέρεη πνιιά εμαξηήκαηα θαη ε εγγύεζε ζα αθπξσζεί. Η απνζπλαξκνιόγεζε θαη επαλαζπλαξκνιόγεζε 

δελ πξέπεη λα εθηεινύληαη εθηόο ηνπ εξγνζηαζίνπ ή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ θέληξνπ ζέξβηο. 

• ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΦΤΓΗ ΗΛΔΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ αθαηξείηε πάληα ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο όηαλ εληνπίδεηαη ειάηησκα ή όηαλ πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηνπ 

πάλει. 

• ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ ΠΤΡΚΑΓΙΑ: Σα πάλει θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα θηάζνπλ ζεξκνθξαζία επηθαλείαο 140°C. ΜΗΝ 

θαιύπηεηε ηα πάλει ζε θακία πεξίπησζε ή κελ ηνπνζεηείηε ιίαλ εύθιεθηα πθάζκαηα ή αληηθείκελα θαηεπζείαλ κπξνζηά από ηα πάλει. 

• Πξηλ αλνίμεηε ηηο νπέο ζηνλ ηνίρν, βεβαησζείηε όηη ε πεξηνρή είλαη απαιιαγκέλε από ειεθηξηθά θαιώδηα, ζσιήλεο αεξίνπ ή λεξνύ ή νπνηαδήπνηε 

άιια εκπόδηα πνπ κπνξεί λα ππνζηνύλ βιάβε. 

• ΠΡΩΣΗ ΥΡΗΗ: βεβαησζείηε όηη έρνπλ αθαηξεζεί όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο. Δ πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζεηε νζκή, ζβήζηε ην πάλει ακέζσο θαη 

εληνπίζηε θαη απνκαθξύλεηε ηελ πεγή. ε πεξίπησζε πνπ ε νζκή επηκέλεη, επηθνηλσλήζηε κε ην ζεκείν πώιεζεο. 

• Σα πάλει ππέξπζξεο ζέξκαλζεο ΓΔΝ είλαη παηρλίδηα γηα ηα παηδηά, νπόηε ηα παηδηά ζα πξέπεη λα θαζνδεγνύληαη θαη λα επηηεξνύληαη ζαθώο. 

• Απηή ε ζπζθεπή δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε πεξηνξηζκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηήξηεο ή 

δηαλνεηηθέο ηθαλόηεηεο ή από άηνκα ρσξίο εκπεηξία θαη γλώζε, εθηόο εάλ ηε ρξεζηκνπνηνύλ ππό επηηήξεζε ή έρνπλ ιάβεη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από άηνκν ππεύζπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

• Σα πάλει FIRST έρνπλ ζρεδηαζηεί λα αληέρνπλ κέηξηα ππέξηαζε ξεύκαηνο κεηαμύ 110 – 115V ή 220 – 250V αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Βεβαησζείηε πξηλ ηε ρξήζε όηη ην πάλει πνπ εγθαζηζηάηε είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πεξηνρή ζαο. Αλ δελ είλαη έηζη, κελ ζπλδέεηε 

ζηελ πξίδα ηε ζπζθεπή θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο. ε πεξίπησζε πνπ ην πάλει έρεη ζπλδεζεί ζε πξίδα κε ιάζνο ηάζε ή όηαλ ε 

ππέξηαζε είλαη εθηόο ηνπ εύξνπο πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ε εγγύεζε FIRST ΓΔΝ ζα θαιύπηεη απηέο ηηο δεκίεο. 

• Καζαξηζκόο ηνπ πάλει: Παξαθαιείζζε λα απνζπλδέεηε ην πάλει από ηελ πξίδα πξηλ ην θαζαξίζεηε. Πνηέ κελ ην θαζαξίδεηε ελώ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ην ειεθηξηθό ξεύκα. Καηόπηλ, ην πάλει κπνξεί λα θαζαξηζηεί κε καιαθό, ζηεγλό παλί. 


