
 
 
 

 

 

Revillusion 20" Ηλεκτρική εστία 

Μοντέλο: RLG20 EU 

 

 

 

 
 

GR : Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένα δωμάτια ή για περιστασιακή χρήση. 
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Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο: 

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαδικασίες και οι τεχνικές που θεωρούνται αρκετά σημαντικές ώστε να 
δοθεί έμφαση. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι διαδικασίες και οι τεχνικές, στις οποίες, αν δεν δοθεί προσοχή, θα 
προκληθεί ζημιά στον εξοπλισμό. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαδικασίες και οι τεχνικές, στις οποίες, αν δεν δοθεί προσοχή, 
ο χρήστης θα εκτεθεί στον κίνδυνο πυρκαγιάς, σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

 

 
«Μια ξαφνική αλλαγή στη θερμοκρασία (για παράδειγμα μετακίνηση της μονάδας 
από παγωμένο σε θερμό δωμάτιο) μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση υγρασίας στο 
εσωτερικό της συσκευής και να διαταράξει τη λειτουργία της συσκευής όταν αυτή είναι 
ενεργοποιημένη. 
Η συσκευή, μετά τη μεταφορά ή την αποθήκευση σε αρνητικές θερμοκρασίες εξωτερικού 
χώρου, πρέπει να διατηρηθεί σε θερμό εσωτερικό χώρο για τουλάχιστον 3 ώρες, και στη 
συνέχεια μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.» 

GR    Πίνακας περιεχομένων 
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Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια που αγοράσατε ένα ηλεκτρικό τζάκι από την 
Dimplex. Σημειώστε το σημείο όπου αναγράφονται το Μοντέλο & ο Σειριακός 
αριθμός αυτού του προϊόντος για να το εντοπίσετε σε περίπτωση που απαιτείται 
τεχνική υποστήριξη. 

 
 

 
Μοντέλο και Σειριακός αριθμός 
Αριθμός ετικέτας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις προσεκτικά 
προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ίσως 
οδηγήσει σε πιθανή ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς και θα ακυρώσει την 
εγγύηση. 

Τεχνικές πληροφορίες 
 

Αρ. μοντέλου: RLG20 EU      

Εκπομπή θερμότητας  230V  240V  

Ονομαστική απόδοση θερμότητας P 
Nom 1,3 - 1,4 kW 

Ελάχιστη απόδοση θερμότητας P 
min 0,8 - 0,9 kW 

Μέγιστη απόδοση συνεχόμενης 
θερμότητας 

P 
max,c 

1,7 - 1,8 kW 

Κατανάλωση βοηθητικού ηλεκτρικού 
ρεύματος 

Σε λειτουργία αναμονής el SB 0,02 - 0,02 W 

GR Καλώς ορίσατε & Συγχαρητήρια 
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Σημαντικές συμβουλές ασφάλειας 

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, θα πρέπει να τηρούνται 
βασικές προφυλάξεις ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των εξής: 
Αν η οικιακή συσκευή υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε αμέσως με τον 
προμηθευτή πριν από την εγκατάσταση και τη λειτουργία. 
Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπάνιο, ντους ή πισίνα. 
Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται άμεσα επάνω ή κάτω από 
σταθερή υποδοχή παροχής ρεύματος ή κουτί σύνδεσης. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή φέρει το Σύμβολο Προειδοποίησης 
που υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να καλύπτεται ή φέρει 
σήμανση Να μην καλύπτεται. Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε με 
οποιονδήποτε τρόπο τη σχάρα εξόδου θερμότητας που βρίσκεται 

στο επάνω μέρος της συσκευής καθώς θα προκύψει υπερθέρμανση 
αν η συσκευή καλυφθεί. Μην τοποθετείτε υλικά ή ενδύματα επάνω στη 
συσκευή ή εμποδίζετε την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή, 
για παράδειγμα με κουρτίνες ή άλλα έπιπλα, καθώς αυτό θα μπορούσε 
να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς. 
Σε περίπτωση σφάλματος, αποσυνδέστε τον θερμαντήρα. Βγάλτε από 
την πρίζα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Το καλώδιο παροχής πρέπει να τοποθετείται στη δεξιά 
πλευρά του θερμαντήρα, μακριά από την έξοδο θερμότητας που βρίσκεται 
κάτω από τη συσκευή. 
Παρόλο που αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφάλειας, 
δεν συνιστούμε τη χρήση της σε χαλιά με ψηλό πέλος ή φλοκάτες. 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, 
καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές 
ικανότητες και άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν 
λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν 
υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. 

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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Τα  παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά από  
τη συσκευή εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Τα 
παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών θα πρέπει μόνο να ενεργοποιούν/ 
απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί   
ή εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας της εφόσον 
βρίσκονται υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοηθεί 
οι ενεχόμενοι κίνδυνοι. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών δεν θα πρέπει 
να βάζουν στην πρίζα, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή 
ή να πραγματοποιούν συντήρηση που εκτελείται από τον χρήστη. 
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε η πρίζα να 
είναι προσβάσιμη. Αν το καλώδιο παροχής υποστεί ζημιά, πρέπει 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από ομοίως εξουσιοδοτημένο άτομο ώστε να αποφευχθεί 
όποιος κίνδυνος. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιου μηδενισμού 
της θερμικής διακοπής λειτουργίας, αυτή η συσκευή αυτή δεν 
πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, 
ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ - Κάποια εξαρτήματα αυτού του προϊόντος μπορεί να 
γίνουν καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παρόντες παιδιά και ευπαθή 
άτομα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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Το σετ ξύλων Revillusion προσφέρει μια εναλλακτική λύση για τα τζάκια με ξύλα ή 
αέριο. Μπορεί να δώσει νέα ζωή στο υπάρχον τζάκι σας ή να μεταμορφώσει ένα 
υπάρχον ψεύτικο πλαίσιο τζακιού ή εσοχή σε ένα εντυπωσιακό σημείο στον χώρο. 

 

 

Προδιαγραφές 

Ηλεκτρικό 

Volt: 230-240V AC, 50Hz 
Watt: 1300W 

Καλωδίωση: Πρόσθετος 
λαμπτήρας Τύπος: LED 

 

Διαστάσεις 

Πλάτος: 603 mm 

Ύψος: 482 mm 

Βάθος: 317 mm 

Βάρος: 5,0 kg 

 
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η καλωδίωση 

ηλεκτρικής πρίζας Γ πρέπει να 
συμμορφώνεται με τους τοπικούς κώδικες 
ανοικοδόμησης και άλλους ισχύοντες 
κανονισμούς με σκοπό τη μείωση του 
κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 
τραυματισμού Α ατόμων. 

 

Τοποθέτηση 

1. Για το σετ ξύλων Revillusion δεν 
απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος 
αερισμός. Εγκαταστήστε τη 
μονάδα σε άνοιγμα με τις ελάχιστες 
διαστάσεις: 
A. 610 mm πλάτος. 
B. 559 mm ύψος. 
C. 356 mm βάθος. 

 

2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διάκενο για 
κυκλοφορία του αέρα κάτω από τη 
μονάδα. 

3. Αν εγκαταστήσετε τη συσκευή σε 
υπάρχον άνοιγμα τζακιού, κλείστε 
την καμινάδα με μια κατάλληλη 
συσκευή ώστε να αποτρέψετε σε 
τυχόν υπολείμματα της καμινάδας 
να πέσουν επάνω στη μονάδα. 
Μην εγκαθιστάτε μέσα σε υπάρχον 
άνοιγμα τζακιού το οποίο έχει 
προδιάθεση στην υγρασία. 

GR Εγκατάσταση 
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Συναρμολόγηση 

1. Τοποθετήστε το σετ ξύλων στη θέση 
του. 
α. Ανασηκώστε το σετ ξύλων 

κρατώντας τα πλαϊνά του κουτιού 
του θερμαντήρα για σταθερότητα. 
Μην ανασηκώνετε πιάνοντας τα 
ξύλα ή τα μπροστινά πόδια της 
σχάρας. 

β. Αν εγκαταστήσετε τη μονάδα σε 
χώρο με χαλί, τοποθετήστε μια 
ενιαία, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια 
κάτω από τη μονάδα. Βεβαιωθείτε 
ότι και τα δύο πόδια της σχάρας είναι 
τοποθετημένα με ασφάλεια σε αυτήν 
την επιφάνεια. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθένα από τα Realogs™ 
περιέχει λυχνίες LED που πάλλονται 
και λάμπουν. Χειριστείτε το σετ ξύλων 
προσεκτικά. Είναι εύθραυστα και μπορούν 
να ραγίσουν ή να σπάσουν, αν πέσουν. 

 
Προαιρετικό πατάκι χόβολης 

Ένα πατάκι χόβολης διατίθεται ως 
προαιρετικό αξεσουάρ και μπορείτε να 
το αγοράσετε χωριστά. 
2. Τοποθετήστε το πατάκι χόβολης 

μπροστά και κάτω από τη σχάρα. 
3. Συνδέστε τα καλώδια από το πατάκι 

στην υποδοχή στη δεξιά πλευρά του 
κουτιού θερμότητας. 

4. Εγκαταστήστε το Mirage Flame 
Panel τοποθετώντας το κάτω άκρο 
μέσα στις γλωττίδες ανάμεσα στις 
διατάξεις των πίσω ξύλων και των 
ξύλων στη σχάρα. 
α. Η βαμμένη πλευρά θα πρέπει να 

βρίσκεται στο πίσω μέρος και η λεία 
πλευρά στο μπροστινό μέρος. 

β. Τοποθετήστε το προστατευτικό ώστε 
το σχέδιο στο μέσο του πλαισίου 

της φλόγας να ευθυγραμμίζεται 
με την κεντρική γλωττίδα στη 
σχάρα. Ξεκινήστε από το ένα 
άκρο της σχάρας και τοποθετήστε 
το προστατευτικό μέσα σε όλες 
τις γλωττίδες κατά μήκος της 
σχάρας. Μετά την τοποθέτηση, το 
προστατευτικό θα πρέπει να είναι 
κεντραρισμένο και ελαφρώς κοίλο. 

 

 
5. Συνδέστε τη μονάδα στο ρεύμα της 

σωστής ένδειξης. 
! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτείται ειδικό 

κύκλωμα 13 Amp, με σωστή 
τοποθέτηση σε ασφάλεια, με ένδειξη 
για την κατάλληλη τάση (230-240V). 

GR Εγκατάσταση 
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Τα μη αυτόματα χειριστήρια για τη συσκευή 
Revillusion βρίσκονται επάνω στο δεξί 
μπροστινό πόδι της σχάρας. 

 

    Ισχύς 
Πατήστε για να ανάψετε τη 
φλόγα και να ενεργοποιήσετε την 
προηγούμενη ρύθμιση θερμότητας 
(Απενεργοποίηση, Χαμηλή, ή 
Υψηλή). Πατήστε ξανά για να θέσετε 
τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής. 

     Θερμότητα 

• Θερμότητα Ενεργοποιημένη 
Πατήστε για να ορίσετε τη θερμότητα 
σε Χαμηλή (υποδεικνύεται με 1 
σύντομο ήχο). Πατήστε ξανά για 
να ορίσετε τη θερμότητα σε Υψηλή 
(υποδεικνύεται με 2 σύντομους 
ήχους). 

• Θερμότητα Απενεργοποιημένη 
Πατήστε για να απενεργοποιήσετε 
τη θερμότητα (υποδεικνύεται με 1 
παρατεταμένο ήχο). 

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την 
απενεργοποίηση του θερμαντήρα, 
ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα 
πριν απενεργοποιηθεί. Οι 
λυχνίες LED των ξύλων 
παραμένουν ενεργοποιημένες 
όταν ο θερμαντήρας είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ και το εφέ 
της φλόγας είναι απενεργοποιημένο. 

 
Πατήστε πολλές φορές για να 
αλλάξετε τις λυχνίες LED στα πλαϊνά 
και το πίσω μέρος της μονάδας από 
λευκό που τρεμοπαίζει και σταθερό 
λευκό και σε απενεργοποιημένο 
(Αυτή η λειτουργία είναι  ενεργή 
μόνο όταν το εφέ φλόγας είναι 
ενεργοποιημένο). 

   Φωτεινότητα 

Πατήστε πολλές φορές για εναλλαγή 
των λυχνιών LED του σετ ξύλων των 
τεσσάρων ρυθμίσεων φωτεινότητας. 

 

Τηλεχειριστήριο 

Το τζάκι παρέχεται με τηλεχειριστήριο 
πολλών λειτουργιών. 
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει εμβέλεια 5 
μέτρων. Για να λειτουργήσει σωστά, το 
τηλεχειριστήριο πρέπει να δείχνει προς το 
μπροστινό μέρος της μονάδας. 

 

 

    Ισχύς 
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε την 
τρέχουσα κατάσταση αναμονής 
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση). 

   

Χειροκίνητος έλεγχος Φως 360o 

GR Εγκατάσταση 
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• Κατάσταση αναμονής 

Ενεργοποιημένη 
Πατήστε για πλήρη απενεργοποίηση. 
Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε 
την προηγούμενη κατάσταση του εφέ 
φλόγας. 

• Κατάσταση αναμονής 
Απενεργοποιημένη 
Πατήστε ξανά για να ενεργοποιήσετε 
την προηγούμενη κατάσταση του εφέ 
φλόγας. 
- Αν το εφέ φλόγας ήταν 

Ενεργοποιημένο, η προηγούμενη 
ρύθμιση θερμότητας θα 
ενεργοποιηθεί (Υψηλή, Χαμηλή ή 
Απενεργοποιημένη). 

- Αν το εφέ φλόγας ήταν 
Απενεργοποιημένο, η προηγούμενη 
ρύθμιση θερμότητας θα ενεργοποιηθεί 
(Υψηλή ή Χαμηλή). 

Πατήστε ξανά για πλήρη 
Απενεργοποίηση. 

    Φλόγα 

Πατήστε για να ανάψει το πίσω ξύλο, 
το ξύλο της σχάρας και το πατάκι 
χόβολης (προαιρετικό) και εκκινήστε 
το εφέ φλόγας. 

    Θερμότητα 

• Θερμότητα Ενεργοποιημένη 
Πατήστε για να ορίσετε τη θερμότητα 
σε Χαμηλή (υποδεικνύεται με 1 
σύντομο ήχο). Πατήστε ξανά για 
να ορίσετε τη θερμότητα σε Υψηλή 
(υποδεικνύεται με 2 σύντομους 
ήχους). 

• Θερμότητα Απενεργοποιημένη 
Πατήστε για να απενεργοποιήσετε 
τη θερμότητα (υποδεικνύεται με 1 
παρατεταμένο ήχο). 

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την 
απενεργοποίηση του θερμαντήρα, 
ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα πριν 
απενεργοποιηθεί. 

Οι λυχνίες LED των ξύλων 
παραμένουν ενεργοποιημένες 
όταν ο θερμαντήρας είναι 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ και το εφέ 
της φλόγας είναι Απενεργοποιημένο. 

 Φως 360o 

Πατήστε πολλές φορές για να 
αλλάξετε τις λυχνίες LED στα πλαϊνά 
και το πίσω μέρος της μονάδας από 
λευκό που τρεμοπαίζει σε σταθερό 
λευκό και απενεργοποιημένο. 
(Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή 
μόνο όταν το εφέ φλόγας είναι 
ενεργοποιημένο). 

   Φωτεινότητα 

Πατήστε πολλές φορές για εναλλαγή 
των λυχνιών LED του σετ ξύλων των 
τεσσάρων ρυθμίσεων φωτεινότητας. 

 

Θερμοστάτης (T) 
Για να διατηρήσετε μια συγκεκριμένη 
θερμοκρασία δωματίου, ορίστε τον ελεγκτή 
στη θέση «max.». Λειτουργήστε τη συσκευή 
σε πλήρη ισχύ έως ότου φτάσετε στην 
απαιτούμενη θερμοκρασία δωματίου. 
Περιστρέψτε τον θερμοστάτη έως ότου η 
συσκευή απενεργοποιηθεί και ακουστεί 
ένας ήχος «κλικ». Αυτή η θερμοκρασία 
θα διατηρείται σχεδόν συνεχώς με 
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
θερμοστάτη αυτόματα. Σημειώστε ότι η 
συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο 
όταν η ρύθμιση του θερμοστάτη είναι 
υψηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου. 

 

GR Λειτουργία 
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Αντικατάσταση μπαταρίας 
Για να αντικαταστήσετε την μπαταρία: 
1. Πιέστε τη γλωττίδα απασφάλισης 

προς το κέντρο και σύρετε το 
κάλυμμα της μπαταρίας για να 
ανοίξει. 

2. Τοποθετήστε μια μπαταρία λιθίου 3V 
στη θήκη μπαταρίας. Ο θετικός πόλος 
(+) της μπαταρίας είναι στραμμένος 
προς τα επάνω. 

3. Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας. 

 
 
 
 
 

 
Η μπαταρία πρέπει να 
ανακυκλώνεται ή να 
απορρίπτεται με τον σωστό 
τρόπο. Επικοινωνήστε με τις 
Τοπικές αρχές ή τον Πωλητή σας 
για συμβουλές ανακύκλωσης στη 
γειτονιά σας. 

Γενική συντήρηση 

Επιθεωρείτε το σετ ξύλων τακτικά, ανάλογα 
με τις συνθήκες, και σε ελάχιστα ετήσια 
διαστήματα. Αφαιρείτε τη σκόνη και 
καθαρίζετε τα ξύλα, το πατάκι, τη σχάρα και 
τη βάση, όπως απαιτείται. 
Εκτός από την εγκατάσταση και τον 
καθαρισμό που περιγράφονται σε αυτό 
το εγχειρίδιο, ένας εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος σέρβις θα πρέπει να εκτελεί 
κάθε άλλη διαδικασία σέρβις. 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε από 
το ρεύμα και αφήστε τον θερμαντήρα να 
κρυώσει πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε 
συντήρηση ώστε να μειώσετε τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 
τραυματισμού. 

Καθαρισμός ξύλων και βάσης 

Το σετ ξύλων δεν θα πρέπει να λειτουργεί 
με συσσωρευμένη σκόνη ή βρομιά επάνω 
ή μέσα στη μονάδα, καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει αύξηση θερμοκρασίας και 
τελική ζημιά. 
Ξεσκονίστε και περάστε με ηλεκτρική 
σκούπα το σετ ξύλων όπως απαιτείται. 
Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί και ήπιο 
απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τις 
βαμμένες επιφάνειες του τζακιού. Μη 
χρησιμοποιείτε ποτέ καθαριστικά. 

Καθαρισμός Mirage Flame 

Panel 

Το Mirage Flame Panel καθαρίζεται 
στο εργοστάσιο κατά τη διαδικασία 
συναρμολόγησης. Κατά την αποστολή, 
εγκατάσταση, χειρισμό, κ.λπ., το 
προστατευτικό ίσως συγκεντρώσει 
σωματίδια σκόνης. Αυτές μπορείτε να τις 
ξεσκονίσετε απαλά με ένα καθαρό και 
στεγνό πανί. 
Για να αφαιρέσετε τις δακτυλιές ή άλλα 
σημάδια, καθαρίστε το προστατευτικό 
ανάκλασης του Mirage Flame Panel με 
ένα νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
καθαριστικά. Στεγνώστε το προστατευτικό 
εντελώς με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι 
για να αποφύγετε τις κηλίδες νερού. 

Θερμική διακοπή λειτουργίας 
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του 
θερμαντήρα, μια αυτόματη διακοπή 
λειτουργίας θα απενεργοποιήσει ολόκληρη 
τη μονάδα και δεν θα ενεργοποιηθεί ξανά 
χωρίς επαναφορά. 
Υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς 
απενεργοποιώντας τη μονάδα  από  από 
το ρεύμα και περιμένοντας 5 λεπτά πριν 

ενεργοποιήσετε τη μονάδα ξανά. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν πρέπει να εκτελείτε 

επαναφορά του θερμαντήρα συνεχώς, 
αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα και 
καλέστε την τεχνική υποστήριξη. 

Λειτουργία GR 
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Καθαρισμός επιφάνειας τζακιού 

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε βαμμένες επιφάνειες του 
τζακιού. Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικά καθαριστικά. 

 

Ανακύκλωση 

Για ηλεκτρικά προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν θα πρέπει 
να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε 
όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με τις Τοπικές αρχές ή τον 
πωλητή λιανικής σας για συμβουλές ανακύκλωσης στη χώρα σας. 

 
Σέρβις μετά την πώληση 

Το προϊόν σας διαθέτει εγγύηση για ένα έτος από την ημερομηνία αγοράς. 
Εντός αυτής της περιόδου, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε ή να αλλάξουμε 
αυτό το προϊόν δωρεάν (εξαιρούνται λαμπτήρες και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 
δεδομένου ότι έχει εγκατασταθεί και λειτουργήσει σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. 
Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι πρόσθετα στα νόμιμα 
προβλεπόμενα δικαιώματά σας, τα οποία με τη σειρά τους δεν επηρεάζονται από 
την παρούσα εγγύηση. 
Σε περίπτωση που χρειάζεστε σέρβις μετά την πώληση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε 
με την εξυπηρέτηση πελατών μας στον αριθμό επικοινωνίας που βρίσκεται στην 
κάρτα εγγύησης που διαθέτετε. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει αν μπορείτε, κατά 
την κλήση σας, να παραθέσετε τον αριθμό μοντέλου, τη σειρά, την ημερομηνία 
αγοράς και τη φύση του σφάλματος. Το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών θα μπορέσει 
επίσης να σας βοηθήσει σε περίπτωση που χρειαστεί να αγοράσετε ανταλλακτικά. 
Μην μας επιστρέφετε ένα χαλασμένο προϊόν αμέσως, καθώς αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε απώλεια ή ζημιά και καθυστέρηση της ικανοποιητικής εξυπηρέτησής 
σας. 
Φυλάξτε την απόδειξή σας ως αποδεικτικό αγοράς. 

 

 

Τεχνική υποστήριξη 

Τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και 
μια λίστα με ανταλλακτικά, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: 
www.dimplex.com 
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