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1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.

2 ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ.

Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία,

Συγχαρητήρια για την αγορά της σόμπας σας. Έχετε αποκτήσει ένα προϊόν υψηλής ποιότητας 

που θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ευχαρίστησης, εάν το χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα. 

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη 

διάρκεια ζωής της σόμπας σας. Εκ μέρους του κατασκευαστή, σας παρέχουμε διετή εγγύηση 

ελαττωμάτων υλικού ή κατασκευής. 

Απολαύστε τη σόμπα σας.

Με εκτίμηση,

PVG Holding B.V.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακάτω θα βρείτε τα κύρια βήματα που θα πρέπει να 
ακολουθήσετε για τη χρήση της θερμάστρας σας. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (σελ.4 κε.). 

• Για την πρόληψη πυρκαγιάς, το δοχείο θα πρέπει 
να γεμίζεται είτε όταν η θερμάστρα έχει σβήσει είτε 
σε κάποιο άλλο δωμάτιο από το δωμάτιο που είναι 
εγκατεστημένη η θερμάστρα. 

• Βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το δοχείο έχει κλείσει καλά 
μετά το γέμισμά του σε ασφαλή απόσταση από όλες 
τις πηγές θερμότητας και γυμνές φλόγες (βλ. ενότ. 
Β). 

• Την πρώτη φορά που θα ανάψει η θερμάστρα, για 
σύντομο διάστημα θα μυρίζει σαν "καινούρια". 

• Φυλάσσετε όλα τα δοχεία καυσίμου με τα καπάκια 
και τις τσιμούχες τους σε μέρος δροσερό και 
σκοτεινό. 

• Το καύσιμο γερνά. Χρησιμοποιήστε καινούριο 
καύσιμο στην εκκίνηση κάθε σεζόν θέρμανσης. 

• Η χρήση των καυσίμων Qlima Premium Quality 
Fuels ως καύσιμο θέρμανσης διασφαλίζει πως 
διαθέτετε ένα καύσιμο καλής ποιότητας. 

• Πριν την αλλαγή μάρκας ή/και τύπου καυσίμου, 
βεβα ιωθε ί τε  ότ ι  η  φορητή θερμάστρα έχε ι 
προηγουμένως τελείως αδειάσει από όλα τα 
υπολείμματα καυσίμου μέσα στη θερμάστρα.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ

Πλήκτρο – OFF

Οδοντωτός 
διακόπτης ρύθμισης 
φιτιλιού

Πλήκτρο ανάφλεξης

Θάλαμος καύσης

Χειρολαβή θαλάμου 
καύσης

Δείκτης καυσίμου

Πλέγμα

Καπάκι 
αφαιρούμενου 
ντεπόζιτου

Αφαιρούμενο 
ντεπόζιτο

Δείκτης καυσίμου 
αφαιρούμενου 
ντεπόζιτου

Πηνίο ανάφλεξης

Θήκη μπαταρίας

Χειρολαβή

Κέλυφος
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Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας (ανατρέξτε στην Ενότητα A, 

σχ. A).

Γεμίστε το αφαιρούμενο ντεπόζιτο I και περιμένετε 30 λεπτά πριν 

να ανάψετε τη θερμάστρα (ανατρέξτε στην Ενότητα Β, Σχ. Ι).

Εισάγετε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών L 

(ανατρέξτε στην Ενότητα Α, Σχ. G).

Ελέγξτε κατά πόσο ο θάλαμος καύσης D ε ίναι εντελώς 

κατακόρυφος (ανατρέξτε στην Ενότητα Α, Σχ. F).

Για να ανάψετε τη θερμάστρα, στρέψτε τον οδοντωτό διακόπτη 

ρύθμισης του φιτιλιού B όσο περισσότερο δυνατόν προς τα δεξιά 

και κατόπιν πιέστε απαλά το πλήκτρο ανάφλεξης C (ανατρέξτε 

στην Ενότητα Γ, Σχ. Κ και L).

Μετά το άναμμα της θερμάστρας, θα χρειαστούν 10 με 15 λεπτά 

πριν μπορέσετε να ελέγξετε εάν η θερμάστρα καίει καλά (ανατρέξτε 

στην Ενότητα Δ).

Σβήστε τη θερμάστρα (ανατρέξτε στην Ενότητα Ε).
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ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Αυτή η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα ασφαλείας το οποίο τη σταματά όταν η 
θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή. Όταν η θερμάστρα έχει σβήσει (χειροκίνητα 
ή αυτόματα), δεν μπορεί να επανεκκινηθεί για 15 λεπτά. Για να αποφύγετε ζημιά στη 
συσκευή, παρακαλούμε μην εξαναγκάζετε την ανάφλεξη της θερμάστρας κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου.
Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής σας 
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εγκαταστήστε την παρούσα συσκευή μόνο 
εφόσον συμμορφώνεται με την τοπική/εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις και τα πρότυπα. 
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση ως θερμάστρα σε κατοικίες και είναι κατάλληλο 
μόνο για χρήση σε στεγνούς χώρους και φυσιολογικές συνθήκες οικιακής χρήσης, σε 
εσωτερικούς χώρους όπως το σαλόνι, η κουζίνα και το γκαράζ. 

Ανεξάρτητα από το μοντέλο σας, θα πρέπει πάντοτε να διασφαλίζετε πως η 
θερμάστρα χρησιμοποιείται σε δωμάτιο αρκετά μεγάλο ώστε να επιτρέπει την ασφαλή 
χρήση της θερμάστρας χωρίς επιπλέον εξαερισμό. Εάν το δωμάτιο είναι μικρότερο 
από ότι απαιτείται, θα πρέπει πάντοτε να ανοίγετε λίγο μια πόρτα ή ένα παράθυρο 
(διασφαλίζοντας άνοιγμα περίπου 2,5 εκ.). Είναι σημαντικό κάθε δωμάτιο στο οποίο 
χρησιμοποιείται η θερμάστρα να έχει επαρκή εισροή αέρα και αποτελεσματική 
εκροή αέρα (και τα δύο ανοίγματα θα πρέπει να έχουν ελάχιστη διατομή 50 εκ.2). 
Δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή στο σύστημα ασφαλείας, καθώς αυτό θα ακύρωνε 
την εγγύηση σωστής λειτουργίας του ανιχνευτή αέρα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν έχετε ανάψει τη θερμάστρα, εάν η θερμοκρασία δωματίου είναι σχετικά χαμηλή 
(19 ως 20°C), ενδέχεται να σβήσει αυτόματα. Η αιτία για αυτό είναι η συσσώρευση 
θερμότητας εντός της θερμάστρας. Αυτή είναι μία λογική συνέπεια του μηχανισμού 
ασφαλείας. Αυτό δεν θα συμβεί όταν χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η θερμάστρα διατίθεται με ένα κάλυμμα ασφαλείας. Αυτή η διάταξη μειώνει τη 
θερμοκρασία στην ανώτατη πλάκα. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος 
επιβλαβών ατυχημάτων από κατά λάθος άγγιγμα της ανώτατης πλάκας. Παρ' όλ' αυτά, 
να έχετε κατά νου ότι η ανώτατη πλάκα και πάλι θερμαίνεται.
Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με την ανώτατη πλάκα και το πλέγμα.

Ο χρήστης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες για σωστή 
χρήση: 
ΜΗΝ
-  χρησιμοποιείτε τη φορητή θερμάστρα υγρού καυσίμου σε τροχόσπιτα, σκάφη και 

καμπίνες αυτοκινήτου· 
-  χρησιμοποιείτε τη φορητή θερμάστρα υγρού καυσίμου σε χώρους με ανεπαρκή 

εξαερισμό (συμβουλευτείτε τον πίνακα ιδιοτήτων για τις ελάχιστες διαστάσεις του 
δωματίου προς θέρμανση), σε υπόγεια δωμάτια ή/και σε υψόμετρο πάνω από 
1500 μέτρα· 

-  τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της θερμάστρας. 
  Η χρήση αυτού του τύπου θέρμανσης σε δημόσιους χώρους υπόκειται σε 

προηγούμενη διοικητική αδειοδότηση. Λάβετε τη σωστή πληροφόρηση επ' αυτού 
εκ των προτέρων. 

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Η θερμάστρα σας έχει σχεδιαστεί για χρήση με υψηλής ποιότητας, χωρίς νερό, καθαρό 
παραφινέλαιο, όπως τα καύσιμα Qlima Premium Quality Fuels. Μόνον καύσιμου αυτού 
του είδους διασφαλίζουν καθαρή και σωστή καύση. Καύσιμα χαμηλότερης ποιότητας 
ενδέχεται να προκαλέσουν:
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Μόνον η χρήση του 
σωστού καυσίμου 

θα διασφαλίσει 
την ασφαλή, 

αποτελεσματική και 
βολική χρήση της 
θερμάστρας σας.

 E  E  E  E  E  E

E υπερβολικές επικαθίσεις πίσσας στο φιτίλι ινών υάλου
E αυξημένη πιθανότητα δυσλειτουργίας
E ατελή καύση
E μείωση της διάρκειας ζωής της θερμάστρας
E καπνό ή/και αναθυμιάσεις
E επικαθίσεις στο πλέγμα ή στο μανδύα
Επομένως, η χρήση του σωστού καυσίμου είναι απαραίτητη για την ασφαλή, 
αποτελεσματική και άνετη χρήση της θερμάστρας σας.

Ζημιές ή/και δυσλειτουργίες της θερμάστρας εξαιτίας της χρήσης καυσίμου άλλου από 
υψηλής ποιότητας, χωρίς νερό, καθαρού παραφινέλαιου δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.

Για τη χρήση του σωστού καυσίμου για τη θερμάστρα σας, να συμβουλεύεστε πάντοτε 
τον τοπικό σας διανομέα.

MANUAL
A ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ

1  Αφαιρέστε τη θερμάστρα από το κουτί με προσοχή και ελέγξτε τα περιεχόμενα.   
 Επιπρόσθετα από τη θερμάστρα θα πρέπει επίσης να έχετε:

 E  μία χειροκίνητη τρόμπα καυσίμου 
 E ένα πώμα μεταφοράς 
 E τις παρούσες οδηγίες χρήσης

 Κρατήστε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας (σχ. Α) για τη φύλαξη ή/και τη μεταφορά.

2  Αφαιρέστε τα άλλα υλικά συσκευασίας:
 E  Ελευθερώστε τη δεξιά πλευρά του πλέγματος. Ανασηκώστε το πλέγμα από τη 

σχισμή (Σχ. Β) και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
 E  Τραβήξτε και τις δύο άκρες της συσκευασίας προς το πλάι και ταυτόχρονα 

ελαφρώς προς τα κάτω (βλ. Σχ. C).
 E  Αφαιρέστε το θάλαμο καύσης από τη θερμάστρα και αφαιρέστε τη συσκευασία 

που βρίσκεται από κάτω (βλ. Σχ. D). 

A

D

- + - +

-+ -+

- + - +

-+ -+
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-+ -+

- + - +

-+ -+

C



34
1998 / 1999 R 125 E

 E  Τοποθετήστε το θάλαμο καύσης ξανά στη θέση του. Ο θάλαμος καύσης είναι 
τοποθετημένες σωστά όταν μπορεί να μετακινηθεί ελαφρώς προς τα αριστερά 
και προς τα δεξιά από τη χειρολαβή του E (Σχ. F). Κλείστε το πλέγμα: 
Ανασηκώστε το ελαφρώς ώστε να το επανατοποθετήσετε στη σχισμή του.

 E  Ανοίξτε το κάλυμμα του αφαιρούμενου ντεπόζιτου 8 και αφαιρέστε το τεμάχιο 
polyfoam.

3  Γεμίστε το αφαιρούμενο δοχείο όπως υποδεικνύεται στην Ενότητα Β.

4  Εισάγετε τις μπαταρίες στη θήκη τους L στο πίσω μέρος της θερμάστρας (Σχ. G).
 Βεβαιωθείτε ότι οι θετικοί και αρνητικοί πόλοι ταιριάζουν με τα σύμβολα + και - που  

 αναγράφονται στη θήκη των μπαταριών. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.

5  Το πάτωμα θα πρέπει να είναι στέρεο και απολύτως επίπεδο. Όταν η θερμάστρα δεν 
 είναι σε επίπεδη θέση, αλλάξτε της θέση. Μην προσπαθήσετε να διορθώσετε 

 την κατάσταση τοποθετώντας βιβλία ή άλλα πράγματα κάτω από τη θερμάστρα. 
 Για τη στερέωση της θερμάστρας, παρακαλούμε ανατρέξτε στις ξεχωριστές 
 οδηγίες εντός του χαρτοκιβωτίου.

6  Η θερμάστρα σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

B  ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Γεμίστε το αφαιρούμενο δοχείο σε κατάλληλο χώρο, καθώς ενδέχεται πάντοτε να χυθεί 
κάποια ποσότητα. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1  Βεβαιωθείτε ότι η θερμάστρα είναι απενεργοποιημένη.

2  Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και σηκώστε το αφαιρούμενο δοχείο έξω από τη 
θερμάστρα (σχ. H). Σημείωση: Κάποιες σταγόνες ενδέχεται να τρέξουν από το 
δοχείο. Ακουμπήστε το αφαιρούμενο δοχείο κάτω (με το πώμα να δείχνει προς τα 
πάνω, η λαβή προς το πάτωμα) και αφαιρέστε το πώμα του δοχείου καυσίμου.

3  Γεμίστε το αφαιρούμενο δοχείο χρησιμοποιώντας μία αντλία καυσίμου (ανατρέξτε 
στις οδηγίες λειτουργίας της αντλίας καυσίμου). Βεβαιωθείτε πως βρίσκεται σε 
υψηλότερη θέση από το αφαιρούμενο δοχείο (σχ. I). Εισάγετε το σωλήνα με τις 
ραβδώσεις στο άνοιγμα του αφαιρούμενο δοχείου. 

4  Ελέγχετε το όργανο ένδειξης στο αφαιρούμενο δοχείο καυσίμου κατά τη διάρκεια 
της πλήρωσης του δοχείου (σχ. J). Όταν το όργανο δείξει πως το δοχείο είναι 
γεμάτο, σταματήστε την πλήρωση. Ποτέ μην παραγεμίζετε το δοχείο, ειδικά όταν 
το καύσιμο είναι πολύ κρύο (το καύσιμο διαστέλλεται όταν θερμαίνεται).

5  Αφήστε το υπόλοιπο καύσιμο που βρίσκεται μέσα στην τρόμπα να ρεύσει πίσω 
στο κάνιστρο και αφαιρέστε την τρόμπα με προσοχή. Επανατοποθετήστε το πώμα 
στο δοχείο καυσίμου με προσοχή. Καθαρίστε το καύσιμο που έχει τυχόν χυθεί.

6  Ελέγξτε εάν το πώμα του καυσίμου είναι ίσιο και έχει σφιχτεί σωστά. 
Επανατοποθετήστε το αφαιρούμενο δοχείο μέσα στη θερμάστρα (με το πώμα 
προς τα κάτω). Κλείστε το κάλυμμα.

C ΕΝΑΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ
Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, η καινούρια θερμάστρα μπορεί να βγάλει μια
μυρωδιά για σύντομο χρονικό διάστημα. Γι αυτό το λόγο, θα πρέπει να παράσχετε
επιπλέον εξαερισμό.
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Όταν χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα για πρώτη φορά, πρώτα τοποθετήστε στη θέση του 
το αφαιρούμενο ντεπόζιτο και κατόπιν περιμένετε για περίπου 30 λεπτά, πριν ανάψετε 
τη θερμάστρα. Αυτό επιτρέπει στο φιτίλι ινών υάλου να εμποτιστούν με καύσιμο. 
Ακολουθείστε την ίδια διαδικασία, όταν έχετε κάψει εντελώς όλο το καύσιμο από το 
ντεπόζιτο και μετά από την αντικατάσταση του φιτιλιού ινών υάλου.

Πριν να ανάψετε τη θερμάστρα, ελέγχετε πάντα το δείκτη καυσίμου F για να δείτε κατά 
πόσον το αφαιρούμενο ντεπόζιτο χρειάζεται γέμισμα.

Ανάβετε πάντοτε τη θερμάστρα με το πηνίο ανάφλεξης K. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε 
σπίρτα ή αναπτήρα.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 

1   Γυρίστε το οδοντωτό κουμπί ρύθμισης του φιτιλιού 2 δεξιόστροφα μέχρι το τέρμα (Σχ. 
Κ). 

2  Πιέστε το πλήκτρο ανάφλεξης C (Σχ. L) αλλά, μην εφαρμόσετε υπερβολική δύναμη. 
 Ελευθερώστε το πλήκτρο ανάφλεξης μόλις είναι ορατή μία φλόγα στο θάλαμο 

 καύσης D.

Αφού έχετε ανάψει τη θερμάστρα, ελέγχετε πάντοτε κατά πόσον ο θάλαμος καύσης 
D είναι αλφαδιασμένος, στρέφοντάς τον ελαφρά δεξιά-αριστερά από τη λαβή του E 
(Σχ. F). Αυτή η κίνηση θα πρέπει να είναι απαλή. Εάν ο θάλαμος καύσης δεν είναι 
αλφαδιασμένος, αυτό θα προκαλέσει τη δημιουργία καπνού και αιθάλης.

D  ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ
Αφού έχετε ανάψει τη θερμάστρα, θα πάρει 10 με 15 λεπτά προτού μπορέσετε 
να ελέγξετε κατά πόσον η θερμάστρα καίει καλά. Πολύ υψηλή φλόγα ενδέχεται να 
προκαλέσει καπνό και αιθάλη ενώ, πολύ χαμηλή φλόγα προκαλεί οσμές.
Στο Σχ. Q φαίνονται το ελάχιστο και το μέγιστο επιτρεπτά ύψη καύσης της φλόγας. Η 
φλόγα μπορεί να ρυθμιστεί ελαφρώς με το οδοντωτό κουμπί ρύθμισης του φιτιλιού
 B (Σχ. Μ).

Πολύ χαμηλή καύση ενδέχεται να προκληθεί από:
E ανεπαρκές καύσιμο (γεμίστε το ντεπόζιτο)
E κακής ποιότητας καύσιμο (απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας)
E ανεπαρκή εξαερισμό (αφήστε ένα παράθυρο ή μία πόρτα μισάνοιχτη)
E φθορά του φιτιλιού (απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή αντικαταστήστε το   
    φιτίλι, ανατρέξτε στην ενότητα Λ

E  ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο OFF A Η φλόγα θα σβήσει μετά από λίγο (Σχ. Ν).

F ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Εάν οποιαδήποτε δυσλειτουργία δεν μπορεί να λυθεί με τις παρακάτω οδηγίες, 
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ
E Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θήκη τους. Ελέγξτε (Σχ. G).

E Οι μπαταρίες δεν έχουν αρκετή ισχύ για την ανάφλεξη. Αντικαταστήστε (Σχ. G).
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E Έχετε ξεμείνει από καύσιμο ή το φιτίλι έχει αντικατασταθεί.
 Αφού έχετε ξαναγεμίσει και επανατοποθετήσει το αφαιρούμενο ντεπόζιτο, 
 περιμένετε για 30 λεπτά πριν προκαλέσετε ανάφλεξη στη θερμάστρα.

E Πιέζετε το πλήκτρο ανάφλεξης C με πολλή δύναμη.
 Πιέστε το με λιγότερη δύναμη (Ενότητα Γ).
 
E Το πηνίο ανάφλεξης K έχει υποστεί ζημιά.
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ ΦΛΟΓΑ Η/ΚΑΙ ΑΙΘΑΛΗ Η/ΚΑΙ ΟΣΜΕΣ
E Ο θάλαμος καύσης D δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. 
 Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή E για να τον αλφαδιάσετε, ωσότου να μπορείτε να 
 τον γλιστρήσετε ελαφρώς δεξιά-αριστερά με ευκολία και ώσπου να είναι 
 αλφαδιασμένος.
E Χρησιμοποιείται καύσιμο του οποίου έχει παρέλθει η ημερομηνία ανάλωσης. 
 Να ξεκινάτε κάθε σεζόν θέρμανσης με φρέσκο καύσιμο.
E Χρησιμοποιείτε λάθος τύπο καυσίμου. 
 Ανατρέξτε στην ενότητα ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (Βλ. Ενότητα "Τι πρέπει να γνωρίζετε 
 εκ των προτέρων").
E Έχει μαζευτεί σκόνη στο κατώτατο τμήμα της θερμάστρας. 
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
E Το ύψος του φιτιλιού δεν είναι σωστό. 
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.

Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΑΡΓΟΣΒΗΝΕΙ
E Το αφαιρούμενο ντεπόζιτο είναι άδειο.
 Βλ. Ενότητα Β.
E Έχει περάσει υγρασία στο κατώτατο ρεζερβουάρ.
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
E Το φιτίλι έχει σκληρύνει στην επάνω πλευρά.
 Αφήστε τη θερμάστρα να κάψει ώσπου να αναλωθεί όλο το καύσιμο (Ενότητα Ζ).  
 Χρησιμοποιήστε το σωστό καύσιμο.
E Χρησιμοποιείται καύσιμο του οποίου έχει παρέλθει η ημερομηνία ανάλωσης.
 Να ξεκινάτε κάθε σεζόν θέρμανσης με φρέσκο καύσιμο.

Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙΕΙ ΧΑΜΗΛΑ
E Η θέση του φιτιλιού είναι πολύ χαμηλή.
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
E Πριν ξαναγεμίσετε το ντεπόζιτο, η θερμάστρα είχε κάψει σχεδόν όλο το καύσιμο.
 Αφού έχετε ξαναγεμίσει και επανατοποθετήσει το αφαιρούμενο ντεπόζιτο, 
 περιμένετε για 30 λεπτά πριν προκαλέσετε ανάφλεξη στη θερμάστρα.
E Χρησιμοποιείτε λάθος τύπο καυσίμου.
 Ανατρέξτε στην ενότητα ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (Βλ. Ενότητα "Τι πρέπει να 
 γνωρίζετε εκ των προτέρων").
E Το δωμάτιο δεν εξαερίζεται επαρκώς.
 Αφήστε ένα παράθυρο ή μία πόρτα ορθάνοιχτα για λίγο.

Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΚΑΙΕΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ
E Χρησιμοποιείτε λάθος, πολύ πτητικό, τύπο καυσίμου.
 Ανατρέξτε στην ενότητα ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (Βλ. Ενότητα "Τι πρέπει να 
 γνωρίζετε εκ των προτέρων").
E Η θέση του φιτιλιού είναι πολύ υψηλή.
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
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G ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η θερμάστρα σας δεν χρειάζεται σχεδόν καμία συντήρηση. Είναι ωστόσο σημαντικό να 
απομακρύνετε τη σκόνη και τους λεκέδες εγκαίρως με ένα υγρό πανί, διότι διαφορετικά 
ενδέχεται να δημιουργηθούν λεκέδες που θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν. Κάτω από 
κανονικές συνθήκες, μόνο τρία μέρη μπορούν να υποστούν φθορά:

1. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες οι ίδιοι. Μην απορρίπτετε τις παλιές 
μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Τηρήστε τους τοπικούς 
κανονισμούς που έχουν εφαρμογή στη διάθεση των οικιακών χημικών αποβλήτων. 
Μην ρίχνετε μπαταρίες στη φωτιά, όπου μπορούν να εκραγούν ή να απελευθερώσουν 
επικίνδυνα υγρά.

2. ΤΟ ΠΗΝΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ
Το πηνίο ανάφλεξης θα διαρκέσει περισσότερο, εφόσον προκαλείτε ανάφλεξη 
στη θερμάστρα με το σωστό τρόπο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες εγκαίρως και 
προσέχετε να μην πιέζετε το πλήκτρο ανάφλεξης με υπερβολική δύναμη. Εάν το νήμα 
πυρακτώσεως έχει σπάσει, θα πρέπει να αντικατασταθεί το πηνίο ανάφλεξης.

3. ΤΟ ΦΥΤΙΛΙ
Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του φιτιλιού ινών υάλου, θα πρέπει περιστασιακά 
να αφήνετε τη θερμάστρα να κάψει ώσπου το ντεπόζιτο να αδειάσει εντελώς και η 
θερμάστρα να σβήσει από μόνη της. Αυτό να το κάνετε όταν παρατηρείτε πως η φλόγα 
εξασθενεί. Η καύση του καυσίμου μέχρι να εξαντληθεί θα προκαλέσει κάποιες οσμές, γι 
αυτό συνίσταται να βγάζετε τη θερμάστρα έξω από το δωμάτιο.

Μην αφαιρέσετε μόνοι σας εξαρτήματα της θερμάστρας. Για επισκευές, 
επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπό σας.

Πριν ξεκινήσετε τυχόν συντηρήσεις ή επισκευές, αφήστε πρώτα τη θερμάστρα να 
κρυώσει.

H ΦΥΛΑΞΗ (ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ)
Στο τέλος της σεζόν θέρμανσης, σας συνιστούμε να κάψετε εντελώς όλο το καύσιμο που 
υπάρχει στο ντεπόζιτο και να αποθηκεύσετε τη θερμάστρα σωστά. 

1  Ανάψτε τη θερμάστρα έξω από το δωμάτιο και αφήστε την να κάψει ώσπου να   
 αναλωθεί όλο το καύσιμο.

2  Αφήστε τη θερμάστρα να κρυώσει.
 
3  Καθαρίστε τη θερμάστρα με ένα υγρό πανί και κατόπιν στεγνώστε την με ένα   

 στεγνό πανί.

4  Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη L και φυλάξτε τις σε ξηρό μέρος.

5  Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου

6   Φυλάξτε τη θερμάστρα σε χώρο χωρίς σκόνη, αν είναι δυνατόν, στην αρχική της 
συσκευασία. Τυχόν καύσιμο που δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
την επόμενη σεζόν. Εάν υπάρχει ακόμα κάποιο καύσιμο, μην το πετάξετε, αλλά 
απορρίψτε το σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των 
οικιακών χημικών αποβλήτων. Να ξεκινάτε πάντοτε τη νέα σεζόν με φρέσκο καύσιμο. 
Όταν αρχίσετε να ξαναχρησιμοποιείτε τη θερμάστρα, ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες 
(ξεκινώντας από την ενότητα Α και όπως καθορίζεται). 
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I  ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Λάβετε τα παρακάτω μέτρα ώστε να αποφύγετε διαρροή καυσίμου κατά τη μεταφορά 
της θερμάστρας:

1  Αφήστε τη θερμάστρα να κρυώσει.

2  Αφαιρέστε το αφαιρούμενο δοχείο I από τη θερμάστρα και αφαιρέστε το φίλτρο 
καυσίμου. Κάποιες σταγόνες ενδέχεται να διαρρεύσουν από το φίλτρο· έχετε 
πρόχειρο ένα πανί. Φυλάξτε το φίλτρο καυσίμου και το αφαιρούμενο δοχείο εκτός 
της θερμάστρας.

3  Τοποθετήστε το πώμα μεταφοράς.

4  Μεταφέρετε πάντοτε τη θερμάστρα σε όρθια θέση.

5  Αδειάστε το σταθερό δοχείο με μια τρόμπα καυσίμου πριν τη μεταφορά ή σε 
περίπτωση λάθος ή ακάθαρτου καυσίμου. Αφαιρέστε πρώτα το φίλτρο καυσίμου 
και κατόπιν εισάγετε την τρόμπα καυσίμου στο άδειο σταθερό δοχείο. Ακολουθήστε 
την ίδια διαδικασία εάν το δοχείο καυσίμου περιέχει νερό.

J ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

R4224TC R7227TC

Ανάφλεξη electrical

Καύσιμο paraffin

Ικανότητα (kW) 2.4 2.7

Κατάλληλος χώρος (m³)** 40-85 45-95

Κατανάλωση καυσίμου (l/hr)* 0.250 0.281

Κατανάλωση καυσίμου (g/hr)* 200 225

Χρόνος καύσης ανά δοχείο (hr)* 16.8 15.0
Χωρητικότητα αφαιρούμενου δοχείου 
(λίτρα) 4.2 4.2

Βάρος (kg) 8.6 8.7

Διαστάσεις (mm) (συμπεριλαμβανομένης 
της βάσης)

width 455

depth 295

height 495

Απαιτούνται μπαταρίες 3V D.C. (R20 x 2)

Σωλήνα του καυστήρα N

*  Στην υψηλότερη ρύθμιση
**  Οι συγκεκριμένες τιμές είναι ενδεικτικές

K ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η θερμάστρα σας διαθέτει εγγύηση 48 μηνών, αρχομένης από την ημερομηνία αγοράς. 
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα ελαττώματα υλικών ή κατασκευής θα 
επισκευαστούν χωρίς χρέωση. Οι ακόλουθοι όροι εφαρμόζονται αναφορικά με την 
παρούσα εγγύηση:

1  Απορρίπτουμε ρητά κάθε άλλη αξίωση για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων των   
 αποθετικών ζημιών.

2  Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της   
 περιόδου εγγύησης δεν συνεπάγεται επέκταση της περιόδου της εγγύησης.

3  Η εγγύηση παύει να ισχύει, όταν η θερμάστρα έχει τροποποιηθεί, όταν έχουν   
 χρησιμοποιηθεί μη γνήσια εξαρτήματα ή όταν έχει επισκευαστεί από τρίτα μέρη.
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4  Η εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως 
 τη χειροκίνητη τρόμπα καυσίμου.

5  Η εγγύηση ισχύει μόνον όταν προσκομίσετε τη γνήσια, με αναγραφόμενη 
 ημερομηνία απόδειξη αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν γίνει σε αυτήν 

 αλλαγές.

6  Η εγγύηση παύει να ισχύει για ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα ενεργειών 
   μη συμμορφούμενων με τις Οδηγίες Χρήσης και ως αποτέλεσμα της χρήσης λάθος 
 τύπου καυσίμου ή καυσίμου για το οποίο είχε παρέλθει η ημερομηνία ανάλωσης. Η 
 χρήση ακατάλληλου καυσίμου μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη*.
  
7  Το κόστος μεταφοράς και οι κίνδυνοι που ενέχονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς 

 της θερμάστρας ή των εξαρτημάτων της, θα βαρύνουν πάντοτε τον αγοραστή.

Για να αποφύγετε περιττά έξοδα, σας συνιστούμε να διαβάζετε πρώτα προσεκτικά 
τις "Οδηγίες Χρήσης". Σε περίπτωση που δεν σας προσφέρουν κάποια λύση, 
παρακαλούμε προσκομίστε τη θερμάστρα σας για επισκευή στον αντιπρόσωπό σας.

* Εξαιρετικά εύφλεκτες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτη καύση, προκαλώντας τις φλόγες να ξεσπάσουν 
έξω. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, μην προσπαθήσετε ποτέ να μετακινήσετε τη θερμάστρα αλλά, πάντοτε, σβήστε 
αμέσως τη θερμάστρα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πυροσβεστήρα αλλά 
μόνο πυροσβεστήρα τύπου Β: έναν πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς κόνεως.

 14 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ
 
 1 Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να διασφαλίσετε πως δεν παίζουν  
  με τη συσκευή.
 2 Μην μετακινείτε τη θερμάστρα όταν ανάβει ή ενώ είναι ακόμη ζεστή. Μην  

  ξαναγεμίζετε ούτε να επισκευάζετε τη θερμάστρα όταν ανάβει ή ενώ είναι  
  ακόμη ζεστή.

 3 Τοποθετείστε το εμπρόσθιο μέρος της θερμάστρας σε απόσταση   
  τουλάχιστον 1,5 μέτρου από τοίχους, κουρτίνες και έπιπλα.
 4 Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε δωμάτια με σκόνη ή χώρους με  
  δυνατά ρεύματα αέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν θα έχετε τη βέλτιστη  
  καύση.
 5 Σβήστε τη θερμάστρα πριν πάτε για ύπνο.
 6 Να φυλάσσετε και να μεταφέρετε το καύσιμο μόνο σε κατάλληλα δοχεία και  
  κάνιστρα.
 7 Βεβαιωθείτε πως το καύσιμο δεν είναι εκτεθειμένο στη θερμότητα ή σε  
  ακραίες μεταβολές της θερμοκρασίας. Να φυλάσσετε πάντα το καύσιμο  
  σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος (το φως του ήλιου θα επηρεάσει την  
  ποιότητα).
 8 Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ τη θερμάστρα σε χώρους όπου υπάρχουν  
  επιβλαβή αέρια ή αναθυμιάσεις (π.χ. καυσαέρια ή αναθυμιάσεις χρωμάτων).
 9 Προσέχετε ότι το πλέγμα της θερμάστρας μπορεί να θερμανθεί πολύ. Σε  
  περίπτωση που η συσκευή είναι καλυμμένη, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
 10 Βεβαιώνεστε πάντοτε πως υπάρχει επαρκής εξαερισμός.
 11 Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα   
  (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές,   
  αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση,  
  εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες  
  σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά  
  τους.
 12 Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8  
  ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές  
  ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εάν επιβλέπονται ή έχουν  
  λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν  
  τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της.
 13 Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 14 Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από  
  παιδιά χωρίς επίβλεψη.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΤΙΛΙΟΥ

L ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΙΝΑΙ   
 ΣΒΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΡΥΑ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ  
 ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΙΛΙΟΥ.

1α.  Ανοίξτε το κάλυμμα του ντεπόζιτου 8 και αφαιρέστε το 
ντεπόζιτο 9. 

1β. Αφαιρέστε τις μπαταρίες ώστε να αποφύγετε τυχόν 
εγκαύματα. 

1γ.  Ανοίξτε το μπροστινό πλέγμα και αφαιρέστε το θάλαμο 
καύσης 4. 

1δ.  Αφαιρέστε το οδοντωτό κουμπί ρύθμισης φυτιλιού 2 
τραβώντας το κατ ευθείαν προς τα έξω.

2α.  Ξεβιδώστε τις 5 βίδες, 1 από την πίσω πλευρά και 2 
από τη δεξιά πλευρά και 2 από την αριστερή πλευρά του 
περιβλήματος .

2β.  Αφα ιρέστε  τον  α ισθητήρα στο  π ίσω μέρος  του 
περιβλήματος .

3.  Αφαιρέστε το περίβλημα τραβώντας το ευθεία προς τα 
επάνω.

4.  Αφαιρέστε τις 2 βίδες πάνω στο πηνίο ανάφλεξης K.
5.  Αφαιρέστε το αντιανεμικό κάλυμμα Α/Β.
6a.  Αφαιρέστε τη διάταξη αυτόματης ανάφλεξης ξεβιδώνοντας 

1 βίδα.
6b.  Αφαιρέστε  το  μηχαν ισμό ασφαλε ίας  ανατροπής 

ξεβιδώνοντας 2 βίδες.
7.  Ξεβιδώστε 4 πεταλούδες.
8.  Αφαιρέστε τη διάταξη ρύθμισης φυτιλιού
9.  Π ιέστε  τον  πε ίρο  του  φυτ ιλ ιού   ο  οπο ίος  ε ίνα ι 

προσαρμοσμένος μέσα στη διάταξη συγκράτησης 
του φυτιλιού. Αποσυναρμολογήστε το φυτίλι, τη βάση 
του φυτιλιού και τη διάταξη συγκράτησης του φυτιλιού 
ξεχωριστά.

10.  Εγκαταστήστε το καινούριο φυτίλι και εισαγάγετε τους 
τρεις πείρους στο καινούριο φυτίλι μέσα στις 3 τρύπες του 
μανδύα του φυτιλιού με κατεύθυνση προς τα επάνω (Βλ. το 
βέλος στο μανδύα του φυτιλιού που δείχνει "up").

11.  Πιέστε το καινούριο φυτίλι μέσα στα δόντια συγκράτησης 
του μανδύα του φυτιλιού, έτσι ώστε το φυτίλι  να 
προσκολληθεί σφιχτά γύρω από το εσωτερικό του μανδύα 
του φυτιλιού, ομοιόμορφα, χωρίς τσακίσεις.

12.  Ευθυγραμμίστε τους πείρους με τις εγκοπές στο εσωτερικό 
του ρυθμιστή φυτιλιού. Κατόπιν, πιέστε ελαφρά κάθε 
έναν από τους τρεις πείρους του φυτιλιού (οι οποίοι είναι 
τώρα προσαρμοσμένοι στο μανδύα του φυτιλιού) προς 
το εσωτερικό. Εισαγάγετε τους τρεις πείρους στα λοξά 
αυλάκια του ρυθμιστή φυτιλιού. Πιέστε τον κάθε έναν από 
τους τρεις πείρους, ώστε να εισέλθουν μέσα στις τρύπες με 
ασφάλεια.

12
 

STEP 2 STEP 1 

STEP 4 

STEP 12

STEP 13

STEP 10
STEP 9

STEP 8

STEP 3 

STEP 5 STEP 6 

STEP 7

STEP 11

STEP 14



13

13.  Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φιτιλιού 2 και ελέγξτε ώστε να 
βεβαιωθείτε ότι το φιτίλι κινείται πάνω και κάτω ελεύθερα.

14.  Σύρετε τη διάταξη ρύθμισης φιτιλιού προς τα κάτω 
διαμέσου του αεραγωγού. Τοποθετήστε το διακόπτη 
ρύθμισης φιτιλιού στο εμπρόσθιο μέρος της θερμάστρας.

15.  Επανατοποθετήστε τις 4 πεταλούδες στο κολάρο στήριξης, 
αλλά μην τις σφίξετε.

16.  Ανασηκώστε το φιτίλι στην ανώτατη θέση του και σφίξτε τις 
πεταλούδες σε αρκετά βήματα.

17.  Ελέγξτε το ύψος του φιτιλιού. Θα πρέπει να είναι 8mm πάνω 
από το κολάρο.

18.  Ελέγξτε ώστε να υπάρχει ο κατάλληλος ελεύθερος χώρος 
μεταξύ της βάσης του φιτιλιού και του αεραγωγού. Θα 
πρέπει να είναι ομοιόμορφος γύρω-γύρω.

19.  Επανατοποθετήστε τη διάταξη ασφαλείας ανατροπής 
πιέζοντας το διακόπτη σβησίματος 1.

20.  Ελέγξτε τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας 
ανατροπής πιέζοντας το πλήκτρο σβησίματος 1 ώστε να 
ενεργοποιήσετε τη σφενδόνη.

21.  Επανατοποθετήστε τη διάταξη αυτόματης ανάφλεξης.
22. Επανατοποθετήστε τη διάταξη αυτόματης ανάφλεξης.
23.  Επανατοποθετήστε το πηνίο ανάφλεξης K.
24.  Επανατοποθετήστε το περίβλημα .
25.  Σφ ί ξ τ ε  τ ι ς  5  β ί δ ες  επάνω στο  περ ίβλημα  κα ι 

επανατοποθετήστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος του 
περιβλήματος .

26.  Επανατοποθετήστε το θάλαμο καύσης 4 και το ντεπόζιτο 
9. 

27.  Επανατοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης φιτιλιού 2. 
Κλείστε την μπροστινή πλάκα.

Βάλτε τις μπαταρίες στη θήκη τους και γεμίστε το ντεπόζιτο 
με Premium Quality Fuels. Τοποθετήστε το ντεπόζιτο μέσα 
στη θερμάστρα και περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά ώστε να 
εμποτιστεί πλήρως το καινούριο φιτίλι με καύσιμο.
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  Αν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας 
(www.qlima.com) ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µας 
(θα βρείτε τον αριθµό διεύθυνση και τηλέφωνο στο www.qlima.com).
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www.Qlima.com

Διανέμεται στην Ευρώπη από την PVG Holding B.V.
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