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1.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

G
ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλες οι εικόνες του 
εγχειριδίου αυτού και της συσκευασίας δεν 
είναι συμβατές, έχουν μόνο απεικονιστική 
λειτουργία. Η συσκευή σας μπορεί να είναι 
διαφορετική από αυτή των απεικονίσεων.

Η μη τήρηση των οδηγιών όπως 
αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί 
να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις 
και ακυρώνει την εφαρμογή της εγγύησης.

Εγκαταστήστε τη συσκευή αυτή μόνο εάν είναι 
σύμφωνη με τα πρότυπα, τους νόμους και τους 
τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς. Αυτή η σόμπα 
έχει προβλεφθεί για τη θέρμανση των δωματίων 
μέσα στα κατοικήσιμα σπίτια υπό κανονικές 
οικιακές συνθήκες, για το εσωτερικό μέσα σε 
ένα σαλόνι, μια κουζίνα και/ή ένα γκαράζ, υπό 
την προϋπόθεση ότι είναι μέρη στεγνά. Μην 
εγκαταστήσετε τη σόμπα κυρίως μέσα στα 
υπνοδωμάτια ή στα μπάνια.

Για να είναι αποδοτική η συσκευή σας και για 
να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας, είναι πολύ 
σημαντικό η σόμπα σας να εγκατασταθεί σωστά. 
Για αυτό:
•   Η σόμπα αυτή πρέπει να εγκατασταθεί από 

έναν τεχνικό της Qlima εξουσιοδοτημένο για 
θέρμανση και μηχανική κλίματος. Η εγγύηση 
ισχύει μόνο εάν η σόμπα εγκατασταθεί από 
έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία της Qli-
ma. Οι οδηγίες χρήσης του εγχειριδίου αυτού 
μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τον τοπικό 
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και/ή περιφερειακό κανονισμό. Σε αυτήν την 
περίπτωση εφαρμόζεται ο πιο αυστηρός 
κανονισμός.

   Ο κατασκευαστής και ο μεταπωλητής 
απορρίπτουν κάθε ευθύνη εάν η εγκατάσταση 
της συσκευής δεν είναι σύμφωνη με τους 
νόμους και τις τοπικές ρυθμίσεις και/ή σε 
περίπτωση λανθασμένου αερισμού και/ή 
ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.

•   Η σόμπα πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα 
μέρος όπου ο σχεδιασμός του κτιρίου και η 
χρήση του δωματίου δεν εμποδίζει σε καμία 
περίπτωση την ασφάλεια χρήσης.

Εάν συναντήσετε προβλήματα με τη σόμπα 
σας και εάν έχετε δυσκολίες με την κατανόηση 
του συγκεκριμένου εγχειριδίου επικοινωνείτε 
συστηματικά με την εταιρεία που αγοράσατε το 
προϊόν σας.

•   Για την καύση του ξύλου απαιτείται οξυγόνο 
(επομένως αέρας).

Να φροντίζετε ο σωλήνας εισόδου του αέρα 
της καύσης να μπορεί πάντα να αντλεί 
φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

•    Μην καλύπτετε ποτέ τις εισόδους και τις 
εξόδους του αέρα της συσκευής. Να ελέγχετε 
συχνά για απουσία βρομιάς μέσα στον 
αεραγωγό.

•   Χρησιμοποιήστε ένα σωστό εργαλείο για 
να μεταφέρετε τη σόμπα. Η μη τήρηση 
αυτής της σύστασης μπορεί να οδηγήσει σε 
τραυματισμό του σώματος και/ή σε βλάβη 
της σόμπας.

•    Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο και/ή 
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εύφλεκτα υλικά σε απόσταση μικρότερη από 
200 mm από τα πλαϊνά και μικρότερη από 
200 mm από το πίσω μέρος της σόμπας και 
μικρότερη από 800 mm από το μπροστινό 
μέρος της σόμπας.

•   Η σόμπα δεν έχει προβλεφτεί για να είναι 
εντοιχισμένη. Κρατήστε έναν ελεύθερο χώρο 
200 mm ανάμεσα στο πίσω μέρος/πλαϊνά 
της σόμπας και στους τοίχους.

•   Η επιφάνεια της σόμπας ίσως είναι πολύ 
ζεστή όταν είναι αναμμένη. Μην αφήνετε 
ΠΟΤΕ τα παιδιά μόνα στο δωμάτιο με τη 
σόμπα. Επιβλέψτε τα παιδιά και διασφαλίστε 
ότι δεν παίζουν με τη σόμπα.

•   Η σόμπα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
από παιδιά, ούτε από άτομα με κινητικά 
προβλήματα, άτομα με περιορισμένες 
αισθητήριες και πνευματικές ικανότητες, 
ούτε από άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση 
της συσκευής, εκτός εάν το άτομο που 
είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους 
τους το εμπιστεύτηκε και τους εξήγησε 
τη λειτουργία της σόμπας. Μην αφήνετε 
ποτέ τα προαναφερθέντα άτομα κοντά 
στη συσκευασία χωρίς επίβλεψη. Τα υλικά 
της συσκευασίας παρουσιάζουν κίνδυνο 
ασφυξίας.

•   Η επιφάνεια της σόμπας ίσως είναι πολύ ζεστή 
όταν είναι αναμμένη. Χρησιμοποιήστε μέσα 
προσωπικής προστασίας από τη θερμότητα, 
όπως ανθεκτικά γάντια προστασίας για τη 
ζέστη όταν χρησιμοποιείτε τη σόμπα.

•   Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και 
συντήρησης της σόμπας, να χρησιμοποιείτε 
πάντα μέσα προσωπικής προστασίας, όπως 
γυαλιά ασφαλείας, γάντια, κ.λπ...
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•      Να είστε προσεκτικοί όταν γεμίζετε τη χοάνη 
της σόμπας με πέλλετ όταν η σόμπα είναι 
(ακόμα) ζεστή. Διασφαλίστε ότι ο σάκος με 
τα πέλλετ δεν μπορεί να πιάσει φωτιά.

•    Να είστε προσεκτικοί εάν τα ρούχα σας είναι 
εύφλεκτα, μπορεί να πιάσουν φωτιά εάν 
έρθουν σε επαφή με την εστία της σόμπας.

•    Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα διαλυτικά 
στο δωμάτιο όπου η σόμπα είναι αναμμένη. 
Αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
αφαιρώντας από το δωμάτια όλα τα εύφλεκτα 
διαλυτικά και τα καύσιμα υλικά.

•    Η σόμπα είναι βαριά. Πριν την εγκατάσταση, 
ένας ειδικός πρέπει να ελέγξει την αντοχή σε 
βάρος του πατώματος σας.

•    Χρησιμοποιήστε μόνο καλής ποιότητας 
πέλλετ ξύλου, απαλλαγμένο από κατάλοιπα 
κόλλας, ρετσίνι ή πρόσθετα. Διάμετρος 6 
mm. Μήκος μέγιστο 30 mm.

•    Μην χρησιμοποιείτε άλλα καύσιμα υλικά 
εκτός από τα προτεινόμενα πέλλετ. Όλα τα 
υπόλοιπα καύσιμα υλικά όπως τα ροκανίδια 
ξύλου με κόλλα και/ή διαλυτικά, γενικά 
κατάλοιπα ξύλου, χαρτόνι, υγρά καύσιμα, 
αλκοόλ, βενζίνη, πετρέλαιο, απόβλητα ή 
απορρίμματα, κ.λπ. απαγορεύονται.

•    Η χρήση κακού καυσίμου, καυσίμου με 
υγρασία ή βαφή μπορεί να προκαλέσει τη 
δημιουργία συμπύκνωσης και/ή αιθάλης 
μέσα στον καπναγωγό ή μέσα στην εστία 
της σόμπας. Αυτό μειώνει τις αποδόσεις της 
σόμπας και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες 
καταστάσεις.

•    Ξεπουριάστε και καθαρίστε συστηματικά 
τον καπναγωγό σύμφωνα με τον τοπικό 
κανονισμό και τις οδηγίες για την ασφάλειά 
σας. Εάν δεν υπάρχει κανονισμός και/ή 
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οδηγίες ασφάλειας, διασφαλίστε ότι το 
σύστημα (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
και ο καπναγωγός) θα περάσει από έλεγχο 
και συντήρηση από έναν εξουσιοδοτημένο 
επαγγελματία τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο (την πρώτη φορά κατά την έναρξη της 
περιόδου θέρμανσης). Εάν χρησιμοποιείτε τη 
σόμπα με εντατικό ρυθμό, ο καθαρισμός του 
συστήματος (συμπεριλαμβανομένου και του 
καπναγωγού) πρέπει να είναι πιο συχνός.

•      Μην χρησιμοποιείτε τη σόμπα σαν 
μπάρμπεκιου. 

Μην συνδέετε παρά μόνο μία σόμπα με τον 
καπναγωγό για να αποφύγετε επικίνδυνες 
καταστάσεις.

Αυτή η σόμπα χρειάζεται ηλεκτρική τροφοδότηση. 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω 
προειδοποιήσεις και παρατηρήσεις:
•    Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο 

που έχει υποστεί βλάβη.
•    Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο σας έχει 

υποστεί βλάβη, κάντε αντικατάσταση 
από τον προμηθευτή σας ή από κάποιο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης/ 
επισκευής.

•    Μην τσιμπάτε/ λυγίζετε ποτέ το ηλεκτρικό 
καλώδιο.

•    Διασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό καλώδιο δεν 
ακουμπά σε κανένα καυτό σημείο της σόμπας.

•    Μην συνδέετε ΠΟΤΕ τη συσκευή με 
καλώδιο επέκτασης. Εάν δεν έχετε γειωμένη 
πρίζα, φροντίστε να εγκαταστήσει μία ένας 
εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος.
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•    Ελέγξτε την τάση του ρεύματος. Η συσκευή 
αυτή έχει προβλεφθεί για να συνδέεται μόνο 
με γειωμένες πρίζες 230 V/~50 Hz.

Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ πάντα να έχει 
γειωμένη σύνδεση. Μην συνδέετε σε καμία 
περίπτωση τη συσκευή με μη γειωμένη 
ηλεκτρική τροφοδότηση.

•    Πρέπει πάντα να υπάρχει εύκολη πρόσβαση 
στην πρίζα όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη.

•    Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω 
από μια πρίζα τοίχου.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία:
•    Η ισχύς του ρεύματος πρέπει να αντιστοιχεί 

σε αυτή που αναγράφεται πάνω στην πλάκα 
της συσκευής.

•    Η ηλεκτρική πρίζα και το βύσμα πρέπει να 
προσαρμόζονται στη συσκευή.

•    Το βύσμα του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει 
να είναι συμβατό με την πρίζα.

G
Σε περίπτωση αμφιβολίας, ένας 
εξουσιοδοτημένος επαγγελματίας πρέπει 
να ελέγξει την ηλεκτρική εγκατάσταση.

•    Μην καλύπτετε ποτέ τις εισόδους και τις 
εξόδους αέρα της συσκευής.

•    Μην εισάγετε ποτέ αντικείμενα μέσα στα 
ανοίγματα της συσκευής.

•    Φροντίστε η συσκευή να μην έρχεται ποτέ σε 
επαφή με το νερό. Μην ψεκάζετε με νερό πάνω 
στη συσκευή και μην τη βυθίζετε, γιατί υπάρχει 
κίνδυνος δημιουργίας βραχυκυκλώματος.
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•    Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν τον 
καθαρισμό της, την αλλαγή μηχανισμού ή 
εξαρτήματος.

•    Να αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική 
πρίζα πριν πραγματοποιήσετε εργασίες 
συντήρησης στη σόμπα.

•    Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν δεν 
τη χρησιμοποιείτε.

•    Απαγορεύεται να κάνετε τροποποιήσεις στη 
συσκευή. Μπορεί να προκαλέσετε καταστάσεις 
πολύ επικίνδυνες. Οι τροποποιήσεις επίσης 
ακυρώνουν την εγγύηση.

•    Φυλάσσετε ως πολύτιμο το εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και χρήσης.

•    Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ακολουθείτε 
πάντα τις υποδείξεις των πυροσβεστών.
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2.  ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ Η ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΙΑΣΕΙ ΦΩΤΙΑ Η 
ΚΑΜΙΝΑΔΑ

1.   Σταματήστε αμέσως τη σόμπα αποσυνδέοντας την πρίζα από το ηλεκτρικό 
ρεύμα.

2.   Σβήστε τη φωτιά μέσα στη σόμπα με τη βοήθεια πυροσβεστήρα με CO2, άμμου, 
σόδας ή με αλάτι, για να ελαχιστοποιήσετε το σχηματισμό καπνού μέσα στο 
δωμάτιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να σβήσετε τη φωτιά.

3.   Σε περίπτωση φωτιάς στην καμινάδα: Κλείστε τη βαλβίδα έλκυσης 
(συμβουλευτείτε τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις και τοπικά/εθνικά 
πρότυπα για να εξακριβώσετε εάν η συγκεκριμένη βαλβίδα είναι επιτρεπτή) ή 
βουλώστε την καμινάδα με ένα βρεγμένο πανί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καμινάδα μπορεί να είναι πολύ ζεστή. Όταν βουλώσετε την 
καμινάδα να φοράτε πάντα γάντια ανθεκτικά στη ζέστη.

4.   Ειδοποιήστε αμέσως την πυροσβεστική.
5.   Αερίστε το δωμάτιο ανοίγοντας όλα τα παράθυρα και τις πόρτες, για να μειώσετε 

τον πιθανό σχηματισμό μονοξειδίου του άνθρακα.

3.  ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η πρώτη λειτουργία πρέπει να πραγματοποιηθεί από έναν τεχνικό συντήρησης 
εξουσιοδοτημένο από την Qlima. Η σόμπα πρέπει να ρυθμιστεί από την πρώτη 
λειτουργία ώστε να αποκτήσει τη σωστή αναλογία αέρα/καυσίμου σε κάθε ένα από τα 
πέντε επίπεδα καύσης. Η σωστή αναλογία εξαρτάται πολύ από τον καπναγωγό που 
θα συναρμολογηθεί και δεν πρέπει να ρυθμιστεί παρά μόνο μετά την εγκατάσταση της 
σόμπας. Μια κακή αναλογία αέρα/καυσίμου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές βλάβες 
στη σόμπα και να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου.

G
Μην τροποποιείτε ποτέ μόνοι σας τις παραμέτρους συντήρησης στο 
μενού συντήρησης. Μπορεί να προκαλέσετε σημαντικές βλάβες στη 
σόμπα και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. Η ρύθμιση της σόμπας πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από ένα τεχνικό συντήρησης εξουσιοδοτημένο από την 
Qlima.

 3.1  ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 

G
Εάν το δωμάτιο εγκατάστασης της σόμπας έχει πρόσφατα χτιστεί ή 
ανακαινισθεί, φροντίστε να έχει στεγνώσει καλά πριν τη χρήση της σόμπας για 
πρώτη φορά.
Είναι γνωστό ότι οι τοίχοι, η οροφή και/ή τα πατώματα χρειάζονται μια μακρά 
περίοδο για να στεγνώσουν καλά. Ένα δοχείο αιθάλης ή στάχτης θα μπορούσε 
να τοποθετηθεί στους τοίχους που δεν έχουν στεγνώσει τελείως.

1.  Ελέγξτε εάν η σόμπα είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης.
2.   Πριν θέσετε τη σόμπα σε λειτουργία αποσύρετε όλα τα υλικά που βρίσκονται 

μέσα στην εστία: εγχειρίδιο χρήσης, χαρτιά, γάντια (εάν παρέχονται), εργαλεία, 
κ.λπ.
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3.   Γεμίστε τη χοάνη με καύσιμο πέλλετ. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 5 «Γέμισμα 
χοάνης με πέλλετ» αυτού του εγχειριδίου χρήσης για να γνωρίσετε τη χρήση των 
πέλλετ και τον τρόπο γεμίσματος της χοάνης. 

4.   Συνδέστε τη συσκευή με γειωμένη πρίζα, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το 
διακόπτη. Αυτός βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας.

Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση της συσκευής με το ηλεκτρικό ρεύμα, 
διαβάστε το κεφάλαιο 9 «Ηλεκτρική σύνδεση» του εγχειριδίου εγκατάστασης.

5.   Για περισσότερες πληροφορίες πάνω στη χρήση του τηλεχειριστηρίου (εάν 
παρέχεται), διαβάστε το κεφάλαιο 4 «Κανονική χρήση της σόμπας» και τη 
διαδικασία έναρξης λειτουργίας.

6.   Η σόμπα είναι κατασκευασμένη από ατσάλι υψηλής ποιότητας και προστατεύεται 
από ένα στρώμα επικάλυψης. Κατά τις πρώτες χρήσεις, η επικάλυψη της σόμπας 
σκληραίνει και το ατσάλι διαστέλλεται. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει 
κάποιο διάστημα. Την πρώτη φορά είναι φυσιολογικό να βγάλει μια δυσάρεστη 
μυρωδιά. Φροντίστε να αερίσετε καλά το δωμάτιο τη στιγμή εκείνη.

7.   Η σόμπα δεν πρέπει ποτέ να λειτουργεί εάν η πόρτα της εστίας είναι ανοιχτή. 
Κρατήστε την πόρτα πάντα κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σόμπας και 
φροντίστε το κλείδωμα της πόρτας να είναι καλά κλειστό.

8.   Ανάψτε τη σόμπα και επιλέξτε το επίπεδο καύσης 1.

Για να αποφύγετε κάποια μόνιμη βλάβη της σόμπας, σας παρακαλούμε 
να ξεκινήσετε από ένα επίπεδο θερμότητας χαμηλό το οποίο θα αυξάνετε 
σταδιακά. Διατηρήστε μικρή φωτιά τις πρώτες 24 ώρες. Η ισχύς αυξάνεται στη 
συνέχεια σταδιακά. Λειτουργήστε τη σόμπα σε συνεχές ρυθμό τουλάχιστον 
τρεις με τέσσερις ώρες.

9.   Ελέγξτε για απουσία καυσαερίου που προέρχεται από τη διαδικασία καύσης 
μέσα στο δωμάτιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, σβήστε αμέσως τη σόμπα και 
επισκευάστε τη διαρροή.

10.   Ελέγξτε την έναρξη λειτουργίας του ανεμιστήρα εξακριβώνοντας εάν ο αέρας 
βγαίνει από τη γρίλια του φυσητήρα στο μπροστινό μέρος της σόμπας. Ο 
ανεμιστήρας δεν μπαίνει σε λειτουργία παρά μόνο όταν η σόμπα είναι επαρκώς 
ζεστή (μετά από περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την ανάφλεξη της σόμπας). Εάν 
ο ανεμιστήρας δεν μπαίνει σε λειτουργία σβήστε τη σόμπα για να αποφύγετε 
κάποια βλάβη. Επισκευάστε το πρόβλημα πριν βάλετε τη σόμπα πάλι σε 
λειτουργία.

Η σόμπα αυτή παρέχεται με έναν ανεμιστήρα ανακυκλοφορίας του αέρα 
περιβάλλοντος. Όταν ο διακόπτης βρίσκεται σε θέση λειτουργίας, ο αέρας του 
δωματίου μεταφέρεται από το εσωτερικό της σόμπας και βγαίνει έξω ζεστός. 

11.   Εξακριβώστε εάν η αναλογία αέρα/καυσίμου είναι σωστή στις πέντε θέσεις 
καύσης ελέγχοντας τη φλόγα για κάθε μια από τις πέντε θέσεις καύσης. Για να 
το κάνετε αυτό, δείτε την απεικόνιση 1. Προσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο την 
αναλογία αέρα/καυσίμου. Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα/καυσίμου πρέπει να 
πραγματοποιηθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης της Qlima.

12.   Ελέγξτε την έλκυση της καμινάδας με τη βοήθεια ενός διαφορικού μανομέτρου. 
Ρυθμίστε - εάν αυτή έχει εγκατασταθεί- τη βαλβίδα έλκυσης της καμινάδας.



14

Μετά τη ρύθμιση της βαλβίδας έλκυσης, η θέση της βαλβίδας δεν πρέπει να 
αλλάξει παρά μόνο σε περίπτωση καταστροφής, όπως για παράδειγμα μια 
φωτιά στην καμινάδα.

13.   Εξακριβώστε εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου διατηρείται κάτω από 220°C 
και στις πέντε θέσεις καύσης. Εάν η θερμοκρασία του καυσαερίου ξεπερνάει τους 
220°C σε κάποια από τις πέντε θέσεις καύσης, η σόμπα πρέπει να ρυθμιστεί 
πάλι στη θέση αυτή μειώνοντας την τροφοδοσία με πέλλετ, σε συνδυασμό 
με την περιμετρική ταχύτητα του ανεμιστήρα εξαγωγής και/ή την αύξηση της 
περιμετρικής ταχύτητας του ανεμιστήρα περιβάλλοντος.

Η λειτουργία της σόμπας από έναν έμπειρο συνεργάτη της Qlima έχει τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα:
•  Λιγότερος σχηματισμός αιθάλης, με αποτέλεσμα η καμινάδα και η σόμπα να 

μην βρομίζουν τόσο γρήγορα.
•  Η σόμπα θα καταναλώνει λιγότερο καύσιμο.
•  Βέλτιστη απόδοση σόμπας.
•  Τα τμήματα της σόμπας θα είναι λιγότερο επιβαρυμένα, μεγαλώνοντας έτσι τη 

διάρκεια ζωής της σόμπας.
•  Ο αριθμός των ωρών συντήρησης και ελέγχου μειώνεται.

14.  Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η σόμπα είναι έτοιμη προς χρήση.
 

4.  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

Πριν από κάθε εκκίνηση, πρέπει να καθαρίζετε το σταχτοδοχείο και τον 
καυστήρα. Για να το κάνετε αυτό, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 7.4. Η πόρτα της 
σόμπας πρέπει επίσης να είναι κλειστή.

Η σόμπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περίπτωση χρήσης συστήματος 
εξαγωγής αέρα, θέρμανσης θερμού αέρα ή άλλων συσκευών που επηρεάζουν 
την πίεση του αέρα μέσα στο δωμάτιο. Οι συσκευές αυτές πρέπει να είναι 
κλειστές κατά τη διάρκεια χρήσης της σόμπας με πέλλετ.

4.1  ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 
Πλήκτρο 1:   Μειώνει την επιθυμητή από τον χρήστη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Το πλήκτρο 1 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει 
και να αλλάξει την κατάσταση της θερμικής απόδοσης.

2.
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Πλήκτρο 2:   Αυξάνει τη θερμοκρασία που ζητά ο χρήστης. Το πλήκτρο 2 μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσει και να αλλάξει την 
κατάσταση της θερμικής απόδοσης.

Knap 3:   Χρησιμοποιείται για να ανάψει και να σβήσει η σόμπα.
Δέκτης 4: Δέκτης τηλεχειριστηρίου.
Λειτουργία Led 5:   Ένδειξη συναγερμού για μια βλάβη C (το C δηλώνει τη θερμοκρασία) 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 9.2 
«Κατάλογος βλαβών».

Λειτουργία Led 6:   Ένδειξη συναγερμού για μια βλάβη F (το F δηλώνει τα καυσαέρια). 
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 9.2 
«Κατάλογος βλαβών».

Λειτουργία Led 7:   Η σόμπα είναι εξοπλισμένη με ένα ρολόι για τη ρύθμιση των ωρών 
έναρξης λειτουργίας/διακοπής. Όταν ανάψει το LED, η λειτουργία 
του ρολογιού ενεργοποιείται.

Λειτουργία Led 8:   Υποδεικνύει ότι έχει φτάσει την παραμετροποιημένη θερμοκρασία. 
Στην οθόνη επίσης εμφανίζεται το μήνυμα ECO και η 
παραμετροποιημένη θερμοκρασία.

Λειτουργία Led 9:  Υποδεικνύει ότι ο κοχλίας τροφοδοσίας πέλλετ έχει ενεργοποιηθεί.
Λειτουργία Led 10:  Υποδεικνύει ότι η ράβδος ανάφλεξης έχει ενεργοποιηθεί.
Εμφάνιση δεδομένων 11:   Δείχνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και την 

κατάσταση της θερμικής απόδοσης. Σε περίπτωση 
βλάβης, η οθόνη δείχνει έναν κωδικό σφάλματος.

Λειτουργία Led 12:  Ένδειξη λειτουργίας/διακοπής.

Off (Απενεργοποίηση) Η σόμπα έχει σβήσει ή είναι σε διαδικασία να σβήσει.
Fan (Ανεμιστήρας) Η σόμπα βρίσκεται σε λειτουργία προθέρμανσης.
Load (Φόρτωση) Η τροφοδοσία με πέλλετ είναι ενεργοποιημένη. Η 

λειτουργία Led 9 θα έχει επίσης ανάψει (δείτε απεικόνιση 
2).

Fire On (Ανάφλεξη) Η σόμπα βρίσκεται σε φάση ανάφλεξης.
On 1 (Ενεργοποίηση 
1)

Η σόμπα είναι αναμμένη και ζεσταίνει στη θέση 1, την πιο 
χαμηλή.

Eco (Οικονομία) Η σόμπα έχει φτάσει την παραμετροποιημένη 
θερμοκρασία.

StoP (Παύση) Η σόμπα βρίσκεται σε λειτουργία αυτοκαθαρισμού 
του καυστήρα. Ο εξαγωγέας καυσαερίου γυρνάει στη 
μέγιστη ταχύτητά του και το μοτέρ τροφοδοσίας με πέλλετ 
βρίσκεται στην πιο χαμηλή ταχύτητά του.

Atte (Προσοχή) Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται εάν επιχειρείτε να 
λειτουργήσετε τη σόμπα κατά τη διάρκεια ψύξης της.

4.2  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το δοχείο καύσης πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε λειτουργία. Σε 
περίπτωση χρήσης του χρονοδιακόπτη το δοχείο καύσης πρέπει να 
καθαρίζεται πριν η σόμπα μπει σε αυτόματη λειτουργία.
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Αυτή είναι η διαδικασία εκκίνησης και κανονικής λειτουργίας της σόμπας: 
1.  Διασφαλίστε ότι το δοχείο καύσης είναι κενό και καθαρό.
2.  Διασφαλίστε ότι η πόρτα της σόμπας είναι κλειστή.
3.  Γεμίστε τη χοάνη με πέλλετ ξύλου καλής ποιότητας.
4.   Πατήστε το πλήκτρο 3 για 2 δευτερόλεπτα. Ο εξαγωγέας καυσαερίου ξεκινά 

να λειτουργεί και η ράβδος ανάφλεξης ανάβει. Η οθόνη εμφανίζει το κείμενο 
FAN ACC και η λειτουργία Led 10 ανάβει, σημάδι ενεργοποίησης της ράβδου 
ανάφλεξης.

5.   Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Load Wood (Φόρτωση ξύλου) μετά από περίπου 
1 λεπτό. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο κοχλίας θα μεταφέρει τα πέλλετ 
από τη χοάνη καυσίμου στο θάλαμο καύσης. Τα πέλλετ θα καούν από τη ζέστη 
της ράβδου ανάφλεξης.

6.   Όταν φτάσει τη θερμοκρασία επιφάνειας της σόμπας, η οθόνη θα εμφανίσει την 
ένδειξη FIRE ON. Η λειτουργία Led 10 θα σβήσει.

7.   Ο ανεμιστήρας ανακύκλωσης θα ενεργοποιηθεί και θα αντλήσει αέρα από το 
πίσω μέρος. Ο αέρας αυτός στη συνέχεια περνάει μέσα από τον εναλλάκτη 
θερμότητας και κατά συνέπεια θερμαίνεται. Ο θερμαινόμενος αέρας στη συνέχεια 
διαχέεται στο δωμάτιο, από το μπροστινό μέρος.

8.   Κατά τη διάρκεια μιας κανονικής λειτουργίας, η οθόνη εμφανίζει την κατάσταση 
της θερμικής απόδοσης (1-2-3-4 ή 5) και τη θερμοκρασία του δωματίου.

9.   Όταν φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη ECO 
και τη θερμοκρασία του δωματίου. Η σόμπα θα συνεχίζει να ζεσταίνει στο 
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Εάν η λειτουργία SAVE είναι ενεργοποιημένη, η 
σόμπα θα σβήσει αυτόματα όταν φτάσει την παραμετροποιημένη θερμοκρασία. 
Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 4.6 για περισσότερες επεξηγήσεις σχετικά με τη 
λειτουργία και τη ρύθμιση της λειτουργίας SAVE.

4.3  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Όταν η σόμπα ξεκινά με μια θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 0ºC ή όταν ο αέρας 
καύσης είναι εξαρχής κάτω από 0ºC η διαδικασία της έναρξης λειτουργίας ίσως είναι 
διαφορετική.

Όταν η διαδικασία της ανάφλεξης δεν επιτρέπει τη σωστή καύση σε χαμηλή θερμοκρασία, 
η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «ALAr No FirE».

Για να ξεκινήσετε τη φωτιά, τοποθετήστε ένα «προσάναμμα» μέσα στην εστία. Ανάψτε 
το προσάναμμα με ένα σπίρτο και περιμένετε 1 λεπτό πριν να εκκινήσετε τη σόμπα 
ακολουθώντας τη «διαδικασία κανονικής έναρξης λειτουργίας» όπως περιγράφεται στο 
κεφάλαιο 4.2.

Αν αυτό δεν βοηθήσει να αποκτήσετε μια σωστή καύση, επικοινωνήστε με έναν 
επαγγελματία για να τροποποιήσει τις παραμέτρους εγκατάστασης της σόμπας. 
Επικοινωνήστε με έναν εγκαταστάτη εξουσιοδοτημένο από την Qlima. 
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4.4  ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 
1.   Πατήστε το πλήκτρο 1 για να μεταφερθείτε στο μενού ρύθμισης της θερμοκρασίας. 

Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «set» («ρύθμιση») και την επιθυμητή θερμοκρασία.
2.   Πατήστε το πλήκτρο 1 για να μειώσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η οθόνη 

εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
3.   Πατήστε το πλήκτρο 2 για να αυξήσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η οθόνη 

εμφανίζει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
4.   Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι τώρα ρυθμισμένη. Η οθόνη θα επιστρέψει 

αυτόματα στη λειτουργία μετά από 3 δευτερόλεπτα.
5.   Η αλλαγή της επιθυμητής θερμοκρασίας τώρα ολοκληρώνεται.
6.   Η επιθυμητή θερμοκρασία μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με τη βοήθεια 

τηλεχειριστηρίου. Για μια επεξήγηση πάνω στη χρήση του τηλεχειριστηρίου, 
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 4.8.

 
Η απαιτούμενη θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί ανάμεσα στους 7°C το 
ελάχιστο και 40°C το μέγιστο.

4.5  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ
1.   Πατήστε μια μόνο φορά το πλήκτρο 2. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «pot» και 

μια από τις 5 θέσεις της θερμικής ισχύος.
2.   Πατήστε το πλήκτρο 1 για να μειώσετε την επιθυμητή θερμική απόδοση. Η οθόνη 

εμφανίζει την τροποποιημένη ισχύ.
3.   Πατήστε το πλήκτρο 2 για να αυξήσετε την επιθυμητή θερμική απόδοση. Η 

οθόνη εμφανίζει την τροποποιημένη ισχύ.
4.   Όταν η οθόνη εμφανίσει την επιθυμητή θερμική απόδοση, θα επιστρέψει στην 

κανονική λειτουργία μετά από 3 δευτερόλεπτα.
5.   Η αλλαγή της επιθυμητής ισχύος τώρα ολοκληρώνεται.
6.   Η επιθυμητή θερμική απόδοση μπορεί επίσης να ρυθμιστεί με τη βοήθεια 

τηλεχειριστηρίου. Για μια επεξήγηση πάνω στη χρήση του τηλεχειριστηρίου, 
συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 4.8.

4.6  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SAVE)
Όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί, η σόμπα θα σταματήσει αυτόματα από τη 
στιγμή που η καθορισμένη θερμοκρασία -αυξημένη από την καθορισμένη διαφορική 
θερμοκρασία- επιτευχθεί. Η σόμπα ανάβει αυτόματα από τη στιγμή που η καθορισμένη 
θερμοκρασία -μειωμένη από την καθορισμένη διαφορική θερμοκρασία- επιτευχθεί.

Η οικονομική λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο αν η 
λειτουργία του χρονομέτρου δεν είναι ενεργοποιημένη.

 

3.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SAVE
1.   Ανάψτε τη σόμπα
2.   Πατήστε το πλήκτρο 1, έπειτα πολλές φορές το πλήκτρο 3 μέχρι η οθόνη να 

εμφανίσει την ένδειξη UT04.
3.   Πατήστε το πλήκτρο 2. Η τιμή 1 εμφανίζεται πάνω στην οθόνη. Διατηρήστε 

πατημένο το πλήκτρο 2 μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή A9.
4.   Πατώντας μία φορά ακόμα το πλήκτρο 3 η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη Pr01. 

Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο 3 μέχρι η οθόνη να εμφανίσει την ένδειξη 
Pr28, εναλλάσσοντας με το κείμενο «OFF» ή ένα ψηφίο ανάμεσα στο 1 και στο 
15.

5.   Εάν η οθόνη εμφανίσει το κείμενο «OFF», η λειτουργία SAVE είναι 
απενεργοποιημένη. Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε με τα πλήκτρα 1 και 
2. Πατώντας πάνω στα πλήκτρα 1 και 2 η οθόνη εμφανίσει τη διαφορική 
θερμοκρασία, η οποία είναι ρυθμισμένη από 1 μέχρι 15°C.

6.   Επιλέξτε την επιθυμητή διαφορική τιμή, έπειτα πατήστε το πλήκτρο P3 για να 
εγγράψετε τη ρύθμιση.

7.   Η σόμπα είναι τώρα σε λειτουργία SAVE και μπορεί να ξανατεθεί σε λειτουργία.

 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Η διαφορική θερμοκρασία είναι η διαφορά σε βαθμούς σε σχέση με τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία. Παράδειγμα: Η παραμετροποιημένη θερμοκρασία είναι 20°C και η 
ρυθμισμένη διαφορική θερμοκρασία είναι 2°C. Η σόμπα θα σβήσει σε μια θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 22°C και θα επανεκκινήσει σε μια θερμοκρασία περιβάλλοντος 18°C.

 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SAVE
1.   Σβήστε τη σόμπα, έπειτα επαναλάβετε τις πιο πάνω λειτουργίες μέχρι η ένδειξη 

OFF να εμφανιστεί στην οθόνη.
2.   Έπειτα πατήστε το πλήκτρο 3.
3.   Η λειτουργία SAVE είναι τώρα απενεργοποιημένη.

Για να αποφύγετε μια υπερβολή επανεκκινήσεων και διακοπών και κατά συνέπεια τη 
φθορά των διαφόρων στοιχείων, σας συμβουλεύουμε να μην ρυθμίζετε μια διαφορική 
θερμοκρασία κάτω από 2°C και πάνω από 4°C.

4.7  ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
Για να σταματήσετε τη σόμπα, διατηρήστε πατημένο το πλήκτρο 3 μέχρι να εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη «OFF». Κατά τη διάρκεια της φάσης διακοπής, η τροφοδοσία σε 
πέλλετ ξύλου μέσα στο δοχείο καύσης έχει διακοπεί και ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας 
του αέρα έχει σβήσει. Ο ανεμιστήρας εξαγωγής καυσαερίων γυρνάει ακόμα για κάποιο 
διάστημα, έπειτα σταματάει μετά τη φάση της ψύξης.

4.8  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τρόπος χρήσης του τηλεχειριστηρίου:
1.  Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον πίνακα χειρισμού της σόμπας.
2.   Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον 

δέκτη σήματος στη σόμπα.
3.   Κάθε επιλεγμένη λειτουργία με το τηλεχειριστήριο πρέπει να επιβεβαιώνεται με το 

κουμπί ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

. Ένα ηχητικό σήμα ακούγεται μετά από κάθε επιλογή που επιβεβαιώνει 
την επιλογή που έχετε επιλέξει.   
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ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ): Χρησιμοποιείστε αυτή 
τη λειτουργία για να θέσετε σε λειτουργία ή να διακόψετε τη σόμπα με τη 
βοήθεια του τηλεχειριστηρίου. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 2 
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το σύστημα. Πατήστε 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 για να επιβεβαιώσετε.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  UP/DOWN (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ): Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά για να ρυθμίσετε 
την επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ανάμεσα 
στους 7 και 40°C.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ): Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ:
 A = Αυτόματη λειτουργία
 Ισχύς 1 (on1):
 Ισχύς 2 (on2):
 Ισχύς 3 (on3):
 Ισχύς 4 (on4):
 Ισχύς 5 (on5):

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
SEND (ΑΠΟΣΤΟΛΗ): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιβεβαιώσετε 
την επιλεγμένη λειτουργία και να τη μεταφέρετε στη σόμπα.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  ECONO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECONO. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία.ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
TURBO (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TURBO.

   Κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

   
CLOCK (ΡΟΛΟΪ): Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία του ρολογιού στο τηλεχειριστήριο, 
κάντε τα παρακάτω:

 1. Πατήστε 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 2. Το σύμβολο  εμφανίζεται και η ώρα αναβοσβήνει.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 

για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά.
 4. Πατήστε πάλι 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 για να επιβεβαιώσετε, έπειτα πατήστε SEND. ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

.ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
ON1: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να προγραμματίσετε την ώρα 
αυτόματης λειτουργίας της σόμπας (πρόγραμμα 1).ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
OFF1: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να προγραμματίσετε την ώρα 
αυτόματης διακοπής της σόμπας (πρόγραμμα 1).

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
ON2: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να προγραμματίσετε την ώρα 
αυτόματης λειτουργίας της σόμπας (πρόγραμμα 2).

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
OFF2: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να προγραμματίσετε την ώρα 
αυτόματης διακοπής της σόμπας (πρόγραμμα 2).

5.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

4.
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ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
AUTO: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επαναλάβετε τα ρυθμισμένα 
προγράμματα (1 και 2) όλες τις ημέρες. Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 
τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη Auto.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

  
CANCEL (ΑΚΥΡΩΣΗ): Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσετε τις 
προγραμματισμένες ώρες λειτουργίας/διακοπής.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 και 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1 & 2) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία (από 7°C μέχρι 40°C το μέγιστο). Όταν επιλέξετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία, πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3). Δείτε απεικόνιση 5.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε το κουμπί 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμική απόδοση. 
Έπειτα πατήστε  ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3). Το μήνυμα on1 - on2 - on3 -on4 - on5 εμφανίζεται στη σόμπα. Το 
τηλεχειριστήριο δείχνει επίσης την ισχύ (2). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία 
AUTO. Δείτε απεικόνιση 6.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO
Στη λειτουργία Auto, η σόμπα υπολογίζει μόνη της την απαραίτητη ισχύ, σύμφωνα με 
τη διαφορά ανάμεσα στην επιθυμητή θερμοκρασία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Για να επιλέξετε τη λειτουργία Auto, πατήστε 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο 
 Πατήστε  ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (2) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Για να απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία Auto, πατήστε πάλι 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1), επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ, έπειτα 
επιβεβαιώστε με ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (2). Δείτε απεικόνιση 7.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Κατά τη λειτουργία Turbo, η σόμπα ζεσταίνεται στη μέγιστη ισχύ για 30 λεπτά. Κατά 
τη λειτουργία Turbo, η θερμοκρασία είναι προ-προγραμματισμένη στους 30°C. Μετά 
από 30 λεπτά, η σόμπα επιστρέφει στη λειτουργία που είχε πριν την ενεργοποίηση 
της λειτουργίας Turbo. Για να επιλέξετε τη λειτουργία Turbo, πατήστε το κουμπί 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) 
για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, έπειτα 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 
πατήστε το κουμπί ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Η λέξη 
ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) εξαφανίζεται 
από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου και εμφανίζεται ξανά η ισχύς και η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία. Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Δείτε απεικόνιση 
8.

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ÉCO
Η ισχύς παραμένει σταθερή κατά τη λειτουργία οικονομίας. Η σόμπα προσαρμόζει την 
ισχύ για 10 λεπτά μέχρι να φτάσει την θερμική απόδοση 1. Για να επιλέξετε τη λειτουργία 
éco, πατήστε το κουμπί ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, έπειτα πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 
(3). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για τουλάχιστον 
2 δευτερόλεπτα. Η λέξη Econo (2) εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 
Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Δείτε απεικόνιση 9.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

3

3

9.

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

3

3

8.

6.

7.
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 (ON1 ΚΑΙ OFF1)

1.  Η επιθυμητή ώρα έναρξης λειτουργίας και διακοπής πρέπει να είναι 
ρυθμισμένη όταν το τηλεχειριστήριο είναι σβηστό.

2.  Η σόμπα διατηρεί τη θερμοκρασία και τη θέση της θερμικής απόδοσης που 
υπήρχε πριν τη διακοπή της σόμπας.

3.  Η ελάχιστη διάρκεια ανάμεσα στην έναρξη λειτουργίας και διακοπής είναι 20 
λεπτά. Η σόμπα χρειάζεται αυτό το χρόνο για να διατρέξει τη φάση ψύξης.

4.  Μετά από μια σύντομη διακοπή ρεύματος, η λειτουργία του χρονομέτρου 
πρέπει να ξαναρυθμιστεί. 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ON1)
Πατήστε το πλήκτρο 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για να βάλετε τη σόμπα σε λειτουργία σύμφωνη με το 
πρόγραμμα 1. Η ώρα και το σύμβολο ON 1 αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (2) και 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα 
(διαστήματα των 10 λεπτών). Για να επιβεβαιώσετε, επιλέξτε 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) Η ώρα της 
επιθυμητής έναρξης λειτουργίας εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (4) για 
να επιβεβαιώσετε. Η σόμπα εμφανίζει το χρονόμετρο πάνω στην οθόνη (5). Δείτε τις 
απεικονίσεις 10 και 11.

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ (OFF1)
Πατήστε το πλήκτρο 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για να διακόψετε τη λειτουργία της σόμπας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα 1. Η ώρα και το σύμβολο OFF 1 αναβοσβήνει στο τηλεχειριστήριο. 
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (2) και 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιλέξετε την επιθυμητή ώρα 
(διαστήματα των 10 λεπτών). Για να επιβεβαιώσετε, επιλέξτε 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1). Η επιθυμητή ώρα 
διακοπής εμφανίζεται στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (4) για να επιβεβαιώσετε. Η 
σόμπα εμφανίζει το χρονόμετρο πάνω στην οθόνη. Το μήνυμα αυτό εξαφανίζεται όταν η 
ώρα έναρξης λειτουργίας και η ώρα διακοπής περάσουν. Δείτε απεικόνιση 12.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 (ON2 ΚΑΙ OFF2)
Όπως παραπάνω, αλλά με τα πλήκτρα 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL και 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL  

 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα που είναι προς 
ακύρωση. Οι ώρες και τα λεπτά και το αντίστοιχο σύμβολο εμφανίζονται την οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το κουμπί 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL  (2) για να ακυρώσετε την αυτόματη έναρξη 
λειτουργίας/διακοπής της σόμπας. Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιβεβαιώσετε. 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 
Η λειτουργία Auto επιτρέπει να επαναλάβετε την ώρα έναρξης λειτουργίας και ώρα 
διακοπής όλες τις ημέρες. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα. Η λέξη Auto (2) εμφανίζεται στην οθόνη 
του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3) για να επιβεβαιώσετε. Η σόμπα εμφανίζει το 
χρονόμετρο πάνω στην οθόνη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το 
κουμπί 

ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (1) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, έπειτα ECONO

TURBO

SEND

OFF 2ON 2

ON 1 AUTO OFF 1 

CANCEL

 (3). Δείτε απεικόνιση 14.. 

Καθαρίζετε πάντα πρώτα τον καυστήρα πριν την έναρξη λειτουργία της 
σόμπας με την αυτόματη έναρξη λειτουργίας. Αυτό γλιτώνει τις βλάβες της 
σόμπας και του γύρω χώρου.

15.

14.

10.

11.

12.

13.
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4.9  ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Για να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, σηκώστε το καπάκι της εσοχής στο 
πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως φαίνεται στην απεικόνιση 15. Αντικαταστήστε 
τις παλιές μπαταρίες με τις καινούριες. Τηρείτε τους πόλους + και -. Να χρησιμοποιείτε 
μπαταρίες μόνο AAA με 1,5 V. 

5.  ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΟΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΛΛΕΤ

5.1  ΚΑΥΣΙΜΟ

Μην χρησιμοποιείτε άλλα καύσιμα υλικά εκτός από τα προτεινόμενα πέλλετ. Όλα 
τα υπόλοιπα καύσιμα υλικά όπως τα ροκανίδια ξύλου με κόλλα και/ή διαλυτικά, 
γενικά κατάλοιπα ξύλου, χαρτόνι, υγρά καύσιμα, αλκοόλ, βενζίνη, πετρέλαιο, 
απόβλητα ή απορρίμματα, κ.λπ. απαγορεύονται.

Στην αγορά υπάρχουν πέλλετ διαφορετικής ποιότητας και διαφορετικών ιδιοτήτων. Τα 
πέλλετ κακής ποιότητας μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την αποτελεσματικότητα της 
καύσης, να μπουκώσουν τη σόμπα και, στις χειρότερες περιπτώσεις, να προκαλέσουν 
επικίνδυνες καταστάσεις.

Η χρήσης κακού πέλλετ (κακής ποιότητας ή άλλης διαμέτρου από την 
αναφερόμενη) μπορεί να βλάψει τη σόμπα σας. Οι βλάβες που προκαλούνται 
από κακό πέλλετ δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Χρησιμοποιήστε μόνο πέλλετ ξύλου καλής ποιότητας διαμέτρου 6 mm και μέγιστου 
μήκους 30 mm. Διαφορετικοί τύποι πέλλετ ξύλου διαφόρων χαρακτηριστικών και 
ποιοτήτων υπάρχουν διαθέσιμοι στην αγορά. 
Τα πέλλετ ξύλου καλής ποιότητας αναγνωρίζονται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Διάμετρος 6 mm.
- Μέγιστο μήκος 30 mm.
- Τα πέλλετ ξύλου συμφωνούν με το πρότυπο 6mm DIN+ / Ö-norm+ / EN+ ή παρόμοιο.
- Πρέπει να είναι καλά πεπιεσμένα, απαλλαγμένα από κατάλοιπα κόλλας, ρετσίνας ή 
  πρόσθετα.
- Η επιφάνεια είναι γυαλιστερή και ομαλή.
- Πρέπει να έχουν ομογένεια στο μήκος και να μην είναι πολύ σκονισμένα.
- Υπολειμματική υγρασία < 10%.
- Περιεκτικότητα στάχτης < 0,5%.
- Τα πέλλετ καλής ποιότητας πέφτουν στον πάτο όταν τα βυθίζουμε στο νερό.

Ένα καύσιμο κακής ποιότητας γενικά αναγνωρίζεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
- Τα πέλλετ δεν παρουσιάζουν την απαιτούμενη διάμετρο 6 mm και/ή έχουν διάφορες 
  διαμέτρους.
- Τα πέλλετ έχουν διάφορα μήκη, με ποσοστό πιο υψηλό από τα μικρά πέλλετ. 
- Η επιφάνεια παρουσιάζει κάθετες και/ή οριζόντιες ρωγμές.
- Έχουν πολύ σκόνη.
- Η επιφάνεια δεν είναι γυαλιστερή.
- Πλέουν στο νερό.
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Η χρήση κακού καυσίμου μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες: 
- Κακή καύση.
- Συχνή έμφραξη στο θάλαμο καύσης.
- Μεγαλύτερη κατανάλωση πέλλετ.
- Μικρότερη θερμική ισχύ και μείωση απόδοσης.
- Βρομιά στο τζάμι.
- Αύξηση της ποσότητας στάχτης και πέλλετ που δεν καίγονται.
- Υψηλότερα έξοδα συντήρησης.

G
Ακόμα κι αν τα πέλλετ που χρησιμοποιείτε είναι τα σωστά και καλής 
ποιότητας, είναι φυσιολογικό να παρατηρήσετε διαφορές στα επίπεδα 
καύσης, στην παραγωγή στάχτης και στο σχηματισμό κόκκων.

G
Αποθηκεύστε και μεταφέρετε τα πέλλετ σε πολύ στεγνές συνθήκες. Τα 
πέλλετ ξύλου μπορούν να διαστέλλονται όταν έρχονται σε επαφή με 
υγρασία.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της Qlima ή τον εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη της 
Qlima για να μάθετε περισσότερα για τα πέλλετ.

5.2  ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΟΑΝΗΣ ΜΕ ΠΕΛΛΕΤ
Ανοίξτε το καπάκι της χοάνης καυσίμου στο πάνω μέρος της σόμπας, έπειτα γεμίστε τα 
¾ με πέλλετ. Διασφαλίστε ότι κανένα πέλλετ δεν πέφτει μέσα στη σόμπα. Κλείστε έπειτα 
το καπάκι. 

Μην αγγίζετε ποτέ τα τοποθετημένα κινούμενα κομμάτια μέσα στη χοάνη με 
τα πέλλετ! Για να αποφύγετε να αγγίξετε τα κινούμενα κομμάτια που έχουν 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό της χοάνης, πρέπει να σταματάτε πάντα τελείως 
τη σόμπα αποσυνδέοντας την πρίζα του ρεύματος.

Εάν το γέμισμα είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, 
εξακριβώστε ότι τα πέλλετ και/ή ο σάκος με τα πέλλετ δεν έρχονται σε επαφή 
με την καυτή επιφάνεια της σόμπας γιατί μπορεί να προκληθούν επικίνδυνες 
καταστάσεις! Φροντίστε να μην αγγίζετε ποτέ τα τοποθετημένα κινούμενα 
κομμάτια μέσα στη χοάνη με τα πέλλετ.

6. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ
Η σόμπα είναι εξοπλισμένη με ένα πτερύγιο ρύθμισης που επιτρέπει τη ρύθμιση της 
ποσότητας του αέρας προς τους αγωγούς του θερμού αέρα και προς το μπροστινό μέρος 
της σόμπας. Ο μοχλός αυτός βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της σόμπας.
1.   Μετακινώντας το μοχλό προς τα πάνω, ο αέρας θα βγει από το μπροστινό μέρος της 

σόμπας. Δείτε απεικόνιση 16
2.   Τοποθετώντας το μοχλό στη μέση, η ποσότητα του αέρα μοιράζεται ανάμεσα στους 

αεραγωγούς και το μπροστινό μέρος της σόμπας. Δείτε απεικόνιση 17
3.   Μετακινώντας το μοχλό τελείως προς τα κάτω, ο αέρας θα βγει από τους αεραγωγούς. 

Δείτε απεικόνιση 18



24

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τους αγωγούς θερμού αέρα, πρέπει να πραγματοποιήσετε τις 
ακόλουθες εργασίες:
1. Φράξτε τα σημεία της ένωσης των αγωγών του θερμού αέρα με ένα βούλωμα.
2.   Βάλτε το πτερύγιο ρύθμισης του θερμού αέρα στην πιο υψηλή θέση ώστε όλος ο 

αέρας να βγαίνει από το μπροστινό μέρος της σόμπας. Δείτε απεικόνιση 16

Διασφαλίστε ότι η ροή του αέρα του ανεμιστήρα  με μεταγωγή περνά 
πάντα από τον θερμικό εναλλάκτη τοποθετώντας το πτερύγιο ρύθμισης 
στην κατάλληλη θέση. Αποφεύγετε έτσι την υπερθέρμανση της σόμπας. 
Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες για την κατάλληλη θέση του πτερυγίου 
ρύθμισης του αέρα.

7.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατά την καύση της σόμπας παράγεται θερμότητα, στάχτη και κατάλοιπα. Για αυτό είναι 
απαραίτητο η σόμπα να καθαρίζεται και να συντηρείται ταυτόχρονα από τον χρήστη και από 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για καλύτερη ασφάλεια, καλύτερες αποδόσεις και μακρύτερη 
διάρκεια ζωής της σόμπας σας, είναι σημαντικό να την καθαρίζετε προσεκτικά και τακτικά. 
Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, υδροχλώριο ή άλλα διαβρωτικά προϊόντα, 
επιθετικά ή καθαριστικά που φθείρουν δια της τριβής για τον καθαρισμό του εσωτερικού και 
του εξωτερικού της σόμπας. Μετά από μια εκτεταμένη περίοδο διακοπής, η σόμπα και το 
σύστημα της καμινάδας πρέπει να ελεγχθούν και να εντοπιστούν πιθανές εμφράξεις.

7.1  ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

11.  Buig en knik de kabel niet.Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης ή τον καθαρισμό, η φωτιά πρέπει 
να έχει σβήσει τελείως και όλες οι επιφάνειες της σόμπας πρέπει να έχουν 
επαρκώς κρυώσει.

Πριν τη συντήρηση της σόμπας, εξακριβώστε ότι έχετε τελείως αποσυνδέσει 
αυτήν την τελευταία.

Δραστηριότητα Συχνότητα*
Καθαρισμός του εξωτερικού της 
σόμπας

Κάθε 2 εβδομάδες

Καθαρισμός τζαμιού Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας. Επίσης κατά 
την έναρξη λειτουργίας σε περίπτωση χρήσης 
του χρονοδιακόπτη

Καθαρισμός του δοχείου καύσης Πριν από κάθε έναρξη λειτουργίας. Επίσης 
κατά την έναρξη λειτουργίας σε περίπτωση 
χρήσης του χρονοδιακόπτη.

Καθαρισμός του σταχτοδοχείου Όταν είναι γεμάτο και πριν από κάθε έναρξη 
λειτουργίας. Επίσης κατά την έναρξη 
λειτουργίας σε περίπτωση χρήσης του 
χρονοδιακόπτη.

Καθαρισμός του εναλλάκτη 
θερμότητας

Καθημερινά
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Καθαρισμός του θαλάμου καύσης Κάθε 2 εβδομάδες

Έλεγχος στεγανότητας της πόρτας 
της εστίας

Δύο φορές το χρόνο, από τις οποίες η πρώτη 
φορά στην αρχή της σεζόν και/ή μετά από 
2500 kg καμμένων πέλλετ

Καθαρισμός της χοάνης με πέλλετ 
και του κοχλία

Μία φορά το μήνα και/ή μετά 2500 kg 
καμμένων πέλλετ

Καθαρισμός του σωλήνα 
τροφοδοσίας με πέλλετ

Μια φορά την εβδομάδα

7.2  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ
Καθαρισμός της επιφάνειας της σόμπας με αφρώδες νερό (ζεστό). Μην χρησιμοποιείτε 
καθαριστικά προϊόντα που φθείρουν δια της τριβής ή με διαλυτική βάση, για να μην 
προκαλέσετε βλάβη στο επίστρωμα της σόμπας. 

7.3  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ

Το τζάμι της πόρτας της σόμπας πρέπει να καθαρίζεται πριν από κάθε έναρξη 
λειτουργίας για να αποφύγετε την ενσωμάτωση μορίων αιθάλης και στάχτης.

Το γυαλί είναι ανθεκτικό στη ζέστη αλλά ίσως να δημιουργηθούν τριξίματα από τις 
αλλαγές της θερμοκρασίας. Αφήστε να κρυώσει τελείως το τζάμι πριν να το καθαρίσετε. 
Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείστε ένα σπρέι καθαριστικό και ένα χαρτομάντιλο.

Πριν τον καθαρισμό του τζαμιού του παραθύρου, διασφαλίστε ότι αυτό έχει 
κρυώσει τελείως!

7.4  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟΥ

Η εστία και το σταχτοδοχείο πρέπει να καθαρίζονται πριν από κάθε έναρξη 
λειτουργίας.

1.   Αποσύρετε το δοχείο καύσης με το συρτάρι στάχτης από το θάλαμο καύσης. 
Δείτε απεικόνιση 19 & 20.

2.   Καθαρίστε το σταχτοδοχείο.
3.   Καθαρίστε το δοχείο καύσης και τη γρίλια με μια βούρτσα ή με μια ηλεκτρική 

σκούπα. Εάν τα στόμια της γρίλιας είναι φραγμένα χρησιμοποιείστε ένα μυτερό 
εργαλείο για να τα ξεφρακάρετε. Δείτε απεικόνιση 21. 

4.   Καθαρίστε τη ζώνη που βρίσκεται κάτω από το δοχείο καύσης και τη ζώνη που 
βρίσκεται κάτω από το σταχτοδοχείο με μια ηλεκτρική σκούπα. 

G Για μια καλή καύση με πέλλετ, οι τρύπες πρέπει να είναι καλά 
ελευθερωμένες και το δοχείο καύσης πρέπει να είναι καθαρό.

5.   Επανατοποθετήστε τον καυστήρα και το σταχτοδοχείο μέσα στη σόμπα. 
Διασφαλίστε ότι θα βάλετε ξανά τον καυστήρα σωστά. Διασφαλίστε ότι έχει 
τοποθετηθεί σωστά το μεγάλο άνοιγμα κοντά στη ράβδο ανάφλεξης (όπως 
υποδεικνύεται στις απεικονίσεις 22 και 23). Εάν ο καυστήρας δεν τοποθετηθεί 
καλά, η σόμπα δεν θα ανάβει.
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7.5  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να καθαρίζεται όλες τις ημέρες με ένα ξυστήρι. 
Διασφαλίστε ότι η σόμπα είναι σβηστή και ότι η πόρτα της σόμπας είναι κλειστή. 
Κουνήστε το μοχλό του ξυστηριού, μέσα στη γρίλια εξόδου του αέρα (βλέπε απεικόνιση 
24) προς το μπροστινό μέρος, έπειτα προς το πίσω μέρος. Επαναλάβετε αυτή την 
κίνηση 5 με 6 φορές μέχρι το ξυστήρι να κινείται χωρίς αντίσταση. 

7.6  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣ
Καθαρίστε πρώτα τον εναλλάκτη θερμότητας (συμβουλευτείτε το κεφάλαιο 7.5. 
Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας).
1.   Αφαιρέστε τον καυστήρα μαζί με το σταχτοδοχείο. Δείτε κεφάλαιο 7.4.
2.   Αφαιρέστε τη θερμική ασπίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σόμπας. 

(απεικόνιση 25)
3.   Λύστε έπειτα τις εσωτερικές πλάκες της εστίας. Αφαιρέστε τις 2 βίδες και το 

κάλυμμα της σόμπας, δείτε απεικόνιση 26, 27 και 28.
4.   Αποσπάστε την οπίσθια πλάκα από την αριστερά και δεξιά πλευρά. (απεικόνιση 

29 & 30)
5.   Βγάλτε το στήριγμα του θαλάμου καύσης. (απεικόνιση 31)
6.   Βγάλτε τις πλάκες του πάτου στα αριστερά και στα δεξιά. (απεικόνιση 32 & 33)
7.   Βγάλτε τη γρίλια εισόδου του αέρα.
8.   Καθαρίστε την εστία, το μέρος κάτω από τον καυστήρα και τις πλάκες, με τη 

βοήθεια μιας βούρτσας και μιας ηλεκτρικής σκούπας.
9.   Μετά τον καθαρισμό, ξαναβάλετε όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους με αντίστροφη 

σειρά.

G
Συμβουλή για να βάλετε ξανά την οπίσθια πλάκα:
Ξαναβάλτε αρχικά το πάνω μέρος της οπίσθιας πλάκας (δείτε απεικόνιση 
34). Σιγουρευτείτε ότι τοποθετήσατε το πάνω μέρος της οπίσθιας πλάκας 
μέσα στις εσοχές στο πάνω μέρος της σόμπας (όπως δείχνουν τα βέλη στις 
απεικονίσεις 32 και 33). Σπρώξτε έπειτα το κάτω μέρος της πλάκας πίσω 
όσο πιο μακριά γίνεται προς το πίσω μέρος της σόμπας, έπειτα αφήστε το 
να κατέβει λίγο.

G
Συμβουλές για να ξαναβάλετε τις λωρίδες στήριξης:
Τοποθετήστε αρχικά το κάτω μέρος της λωρίδας στήριξης ανάμεσα στην 
μπροστινή και την οπίσθια πλάκα (δείτε απεικόνιση 34). Διασφαλίστε ότι το 
κάτω μέρος μένει στη θέση του όταν σπρώχνετε όλη τη λωρίδα στήριξης 
ανάμεσα στις δύο πλάκες.

G Εάν οι λωρίδες στήριξης είναι δύσκολο να τοποθετηθούν, ελέγξτε εάν η 
πίσω πλάκα έχει τοποθετηθεί σωστά.

7.7  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο αλλά επίσης κατά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, 
ελέγξτε την ένωση στεγανότητας της πόρτας φόρτωσης και την όψη της. Εάν είναι 
απαραίτητο πρέπει να αντικατασταθεί από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima. 
Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά πιστοποιημένα από την Qlima.
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7.8  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΛΕΤ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ
Καθαρίζετε τη χοάνη των πέλλετ καύσης και τον κοχλία μία φορά το μήνα.
1. Ανασηκώστε την προστατευτική γρίλια της χοάνης καυσίμου.
2. Αδειάστε τη χοάνη καυσίμου.
3. Καθαρίστε τη χοάνη καυσίμου και το ορατό τμήμα του κοχλία με τη βοήθεια   
 ηλεκτρικής σκούπας. (απεικόνιση 35)
4. Βάλτε ξανά την προστατευτική γρίλια στη θέση της.
5. Γεμίστε ξανά τη χοάνη με πέλλετ.

7.9  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΠΕΛΛΕΤ
Καθαρίζετε το σωλήνα τροφοδοσίας με πέλλετ μία φορά την εβδομάδα με μια στρογγυλή 
σκληρή βούρτσα (απεικόνιση 36). Ο σωλήνας τροφοδοσίας βρίσκεται μέσα στο θάλαμο 
καύσης της σόμπας. Μπορεί να δημιουργηθεί κρεόσωτο στο σωλήνα τροφοδοσίας, το 
οποίο θα δημιουργήσει σημαντική δυσκολία στο πέρασμα. Κάποια πέλλετ μπορούν 
λοιπόν να μείνουν στριμωγμένα μέσα στο σωλήνα.

7.10  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
Δραστηριότητα Συχνότητα*
Επιθεώρηση και επαγγελματική 
συντήρηση της σόμπας (και του 
συστήματος έλκυσης)

2x τη σεζόν, την πρώτη φορά κατά την έναρξη 
της σεζόν θέρμανσης και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Καθαρισμός/ καθαρισμός του 
συστήματος καμινάδας/ τρύπας στο 
θόλο

Δύο φορές τη σεζόν, η πρώτη φορά κατά την 
έναρξη της σεζόν

Αντικαταστήστε τα μέρη που δεν 
αναφέρονται μέσα σε αυτό το 
εγχειρίδιο

Σε περίπτωση αναφερθέντων βλαβών

Συνδέστε τη σόμπα στην καπνοδόχο/
καμινάδα

2X τη σεζόν, την πρώτη φορά κατά την έναρξη 
της σεζόν θέρμανσης και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Κάθε άλλη συντήρηση που δεν 
αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό το 
εγχειρίδιο

1x τη σεζόν, η πρώτη φορά κατά την έναρξη 
της σεζόν θερμότητας

Καθαρισμός του ανεμιστήρα/ 
ανεμιστήρα καυσαερίου της τρύπας 
του θόλου

2x τη σεζόν, την πρώτη φορά κατά την έναρξη 
της σεζόν θέρμανσης και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Καθαρισμός του εσωτερικού και του 
εξωτερικού της σόμπας

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Γρασάρετε το μειωτήρα του κοχλία 
για τα πέλλετ

1x τη σεζόν, στο τέλος της σεζόν θέρμανσης

Καθαρισμός του θαλάμου καύσης 1x τη σεζόν, στο τέλος της σεζόν θέρμανσης 
και/ή μετά από 900 ώρες λειτουργίας, εάν η 
σόμπα βγάλει την ένδειξη SERV

Έλεγχος του στοιχείου ανάφλεξης 1x κάθε σεζόν
Καθαρισμός του εναλλάκτη 
θερμότητας αέρα

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Καθαρισμός του εναλλάκτη 
θερμότητας καυσαερίου

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV
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Έλεγχος του ηλεκτρικού μέρος: 
τυπωμένο κύκλωμα, καλωδίωση, 
αποδέκτες και ασφάλειες

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Έλεγχος των ευλύγιστων 
σιλικονούχων στοιχείων του 
μανομέτρου

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Έλεγχος της ένωσης στεγανότητας 
της πόρτας και αντικατάσταση, εάν 
υπάρχει ανάγκη

2X τη σεζόν, την πρώτη φορά κατά την έναρξη 
της σεζόν θέρμανσης και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Δοκιμάστε τη σόμπα στα 5 επίπεδα 
καύσης

1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

Δοκιμάστε τις ασφάλειες 1x τη σεζόν και/ή μετά από 900 ώρες 
λειτουργίας, εάν η σόμπα βγάλει την ένδειξη 
SERV

(*) Η αναφερόμενη συχνότητα είναι μια ελάχιστη συχνότητα. Ο τοπικός κανονισμός και/ή 
οι συστάσεις της ασφαλιστικής σας εταιρείας μπορούν να υπερισχύσουν εάν είναι πιο 
αυστηρές. Εάν χρησιμοποιείτε το σώμα εντατικά, η καμινάδα πρέπει να καθαρίζεται 
συχνότερα.

8.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιο, κάθε σόμπα έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί. Κάθε επισκευή ή 
πιστοποίηση που αποδεικνύονται απαραίτητα κατά τη διάρκεια ή μετά την εγκατάσταση της 
σόμπας, πρέπει να πραγματοποιείται από έμπειρους τεχνικούς εξουσιοδοτημένους από 
την Qlima. Τα γνήσια ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στα κέντρα επισκευής και 
τα εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης. 

Πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν σας, το κέντρο επισκευής 
ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, παρέχετε το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό σειράς της 
σόμπας σας. Οι πληροφορίες αυτές θα σας ζητηθούν κατά την κλήση σας.

Μην χρησιμοποιείτε παρά μόνο τα γνήσια ανταλλακτικά της Qlima. Η χρήση άλλων 
ανταλλακτικών από αυτά της Qlima ακυρώνει την εγγύησή σας.
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9.  ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

9.1  ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ
Πριν επανεκκινήσετε μετά από μια εμφάνιση βλάβης, συμβουλευτείτε πρώτα τον 
κατάλογο βλαβών (κεφάλαιο 8.2) και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ξαναθέστε τη σόμπα σε 
λειτουργία πατώντας το πλήκτρο 3 (βλέπε απεικόνιση 2) της οθόνης και κρατώντας το 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

9.2  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο πίνακας 
χειρισμού 
δεν ξεκινά να 
λειτουργεί

Η σόμπα δεν έχει συνδεθεί 
με το ρεύμα.

Ελέγξτε τη σύνδεση με την πρίζα.

Η ασφάλεια για την 
προστασία της κάρτας του 
τυπωμένου κυκλώματος 
έχει καεί.

Η ασφάλεια μπορεί να αντικατασταθεί μόνο 
από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Ο πίνακας χειρισμού είναι 
ελαττωματικός.

Ο πίνακας χειρισμού μπορεί να 
αντικατασταθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Το πεπλατυσμένο καλώδιο 
είναι ελαττωματικό.

Το πεπλατυσμένο καλώδιο μπορεί 
να αντικατασταθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Η κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος είναι 
ελαττωματική.

Η κάρτα τυπωμένου κυκλώματος μπορεί 
να αντικατασταθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Ο κεντρικός διακόπτης δεν 
είναι ενεργοποιημένος.

Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη.

Η σόμπα είναι 
σβηστή. Η 
οθόνη εμφανίζει 
το μήνυμα “AlAr 
no FirE”

Το ντεπόζιτο είναι άδειο Γεμίστε το ντεπόζιτο.

Το δοχείο καύσης είναι 
βρόμικο

Καθαρίστε το δοχείο καύσης.

Το μοτέρ κοχλία των 
πέλλετ είναι ελαττωματικό

Αντικαταστήστε το μοτέρ του κοχλία των 
πέλλετ. Μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό της Qlima.

Η κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος είναι 
ελαττωματική

Αντικαταστήστε το τυπωμένο κύκλωμα. 
Μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Ο αποδέκτης 
θερμοκρασίας δεν 
ανίχνευσε το ελάχιστο 
όριο θερμοκρασίας για να 
ξεκινήσει να λειτουργεί

Αδειάστε το δοχείο καύσης και επανεκκινήστε 
εάν το πρόβλημα εμμένει. Επικοινωνήστε με 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima εάν 
το πρόβλημα εμμένει.
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Ανεπαρκής αέρας καύσης 
σβήνει τη φωτιά

Ο τελικός χρήστης πρέπει να εξακριβώσει τα 
ακόλουθα: 
-  Πιθανά εμπόδια στο σωλήνα εισόδου του 

αέρα καύσης στο πίσω μέρος της σόμπας. 
Καθαρίστε το σωλήνα.

-  Οι τρύπες της γρίλιας του δοχείου καύσης 
είναι φραγμένες και/ή το δοχείο καύσης 
περιέχει πολλές στάχτες και/ή είναι πολύ 
βρόμικο και πρέπει να καθαριστεί. Μόνο 
από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

-  Ο εναλλάκτης θερμότητας στο εσωτερικό 
της σόμπας είναι βρόμικος. Καθαρισμός του 
εναλλάκτη θερμότητας.

Τα πέλλετ ξύλου δεν είναι 
καλής ποιότητας

Δοκιμάστε πέλλετ καλύτερης ποιότητας.

Ο κοχλίας είναι 
μπλοκαρισμένος

Αποσυνδέστε τη σόμπα, αποσύρετε την 
προστατευτική γρίλια του ντεπόζιτου, 
αδειάστε το ντεπόζιτο και καθαρίστε σωστά 
τα ορατά σημεία του κοχλία. Βάλτε ξανά 
την προστατευτική γρίλια στη θέση της και 
επανεκκινήστε.

Ο αναφλεκτήρας είναι 
σπασμένος

Ο αναφλεκτήρας μπορεί να αντικατασταθεί 
μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Τα πέλλετ ξύλου δεν είναι 
καλής ποιότητας

Δοκιμάστε πέλλετ καλύτερης ποιότητας.

Ο κοχλίας είναι 
μπλοκαρισμένος

Αποσυνδέστε τη σόμπα, αποσύρετε την 
προστατευτική γρίλια του ντεπόζιτου, 
αδειάστε το ντεπόζιτο και καθαρίστε σωστά 
τα ορατά σημεία του κοχλία. Βάλτε ξανά 
την προστατευτική γρίλια στη θέση της και 
επανεκκινήστε.
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό της Qlima εάν το πρόβλημα επιμένει.

Τα πέλλετ ξύλου είναι υγρά Χρησιμοποιήστε πέλλετ από στεγνό ξύλο.
Ο αποδέκτης 
θερμοκρασίας είναι 
ελαττωματικός

Ο αποδέκτης μπορεί να αντικατασταθεί 
μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Η κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος είναι 
σπασμένη

Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Το ντεπόζιτο είναι άδειο Γεμίστε το ντεπόζιτο.
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Τα πέλλετ ξύλου 
δεν φτάνουν 
μέχρι το δοχείο 
καύσης.

Ο κοχλίας είναι 
μπλοκαρισμένος

Αποσυνδέστε τη σόμπα, αποσύρετε την 
προστατευτική γρίλια του ντεπόζιτου, 
αδειάστε το ντεπόζιτο και καθαρίστε σωστά 
τα ορατά σημεία του κοχλία. Βάλτε ξανά 
τη γρίλια προστασίας στη θέση της και 
επανεκκινήστε.
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό της Qlima εάν το πρόβλημα εμμένει.

Το μοτέρ κοχλία για τα 
πέλλετ έχει κάποια βλάβη

Το μοτέρ μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Το ντεπόζιτο είναι άδειο Γεμίστε το ντεπόζιτο.
Η φλόγα 
της φωτιάς 
είναι μικρού 
μεγέθους και 
πορτοκαλί, 
τα πέλλετ δεν 
καίγονται σωστά 
και/ή το τζάμι 
μαυρίζει (πολύ) 
γρήγορα.

Ο σωλήνας εξάτμισης/
αγωγός καυσαερίου 
της τρύπας του θόλου/
καμινάδας έχει φρακάρει

Ένας εξουσιοδοτημένος καπνοδοκαθαριστής 
πρέπει αμέσως να καθαρίσει το σωλήνα 
εξάτμισης/καυσαερίου της τρύπας του θόλου/
καμινάδας.
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
καπνοδοκαθαριστή.

Το δοχείο καύσης είναι 
βρόμικο

Καθαρίστε το δοχείο καύσης.

Η σόμπα παρουσιάζει 
εσωτερικά εμπόδια

Η σόμπα μπορεί να ελεγχθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Ο εξαγωγέας καπνού έχει 
υποστεί βλάβη

Τα πέλλετ ξύλου μπορούν να καούν από 
τον καπναγωγό με μια φυσική έλκυση. 
Αντικαταστήστε αμέσως τον ανεμιστήρα 
καθώς αυτός μπορεί να είναι βλαβερός 
για την υγεία σας. Μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Τα πέλλετ ξύλου δεν είναι 
καλής ποιότητας

Δοκιμάστε πέλλετ καλύτερης ποιότητας.

Η σόμπα δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά

Ρυθμίστε σωστά τη σόμπα. Μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Ο ανεμιστήρας 
επανακυκλοφ-
ορίας του αέρα 
εξακολουθεί 
να λειτουργεί 
παρόλο που 
η σόμπα είναι 
κρύα

Η κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος είναι 
σπασμένη

Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.
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Παρουσία 
στάχτης στο 
έδαφος γύρω 
από τη σόμπα

Οι αγωγοί καπνού και 
αερίου δεν είναι στεγανοί 
στον αέρα

Αυτές οι επεμβάσεις μπορούν να 
πραγματοποιηθούν από έναν εγκαταστάτη 
εξουσιοδοτημένο για καμινάδες μόνο: οι 
καπναγωγοί που δεν είναι στεγανοί στον 
αέρα μπορεί να είναι επικίνδυνοι για την 
υγεία. Στεγανοποιήστε αμέσως το συνδετικό 
(με Loctite 598 ή παρόμοιο προϊόν) 
και/ή αντικαταστήστε τους σωλήνες με 
προσαρμοζόμενα εξαρτήματα.

Η ένωση της πόρτας 
είναι σπασμένη, 
χρησιμοποιημένη ή έχει 
υποστεί βλάβη

Η ένωση μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Η σόμπα είναι 
σε μόνιμη 
κατάσταση, η 
οθόνη εμφανίζει 
το μήνυμα "Eco"

Έχει φτάσει τη 
θερμοκρασία 
περιβάλλοντος που έχει 
οριστεί από τον τελικό 
χρήστη.

Δεν πρόκειται για σφάλμα. Η σόμπα 
βρίσκεται σε λειτουργία eco. Η λειτουργία 
αυτή μπορεί να αλλάξει με το τηλεχειριστήριο.

Η οθόνη 
εμφανίζει την 
ένδειξη "SERV"

Καμία βλάβη. Η σόμπα 
έχει φτάσει τις 900 ώρες 
λειτουργίας και χρειάζεται 
συντήρηση. Η σόμπα θα 
συνεχίσει να λειτουργεί 
κανονικά.

Η σόμπα χρειάζεται συντήρηση. 
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό της Qlima. Αυτός θα προχωρήσει στη 
συντήρηση της σόμπας και θα επανεκκινήσει 
το σήμα.

Η οθόνη 
εμφανίζει την 
ένδειξη "Atte"

Προσπαθείτε να 
λειτουργήσετε τη σόμπα 
ενώ βρίσκεται σε φάση 
ψύξης

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης 
πριν ξαναθέσετε τη σόμπα σε λειτουργία.

Η σόμπα είναι 
σβηστή. Ο 
συναγερμός 
„ AlAr dEp” 
εμφανίζεται 
και τα led ALF 
και ALC ή 
κάποιο από τα 
δύο, ανάβουν 
στον πίνακα 
χειρισμού

Ο αποδέκτης πίεσης έχει 
σπάσει

Ο αποδέκτης πίεσης μπορεί να 
αντικατασταθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Ο σωλήνας εξάτμισης/
αγωγός αερίου της τρύπας 
του θόλου/καμινάδας έχει 
φρακάρει

Ένας εξουσιοδοτημένος καπνοδοκαθαριστής 
πρέπει αμέσως να καθαρίσει το σωλήνα 
εξάτμισης/καυσαερίου της τρύπας του θόλου/
καμινάδας.
Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
καπνοδοκαθαριστή.

Η κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος είναι 
σπασμένη

Η κάρτα τυπωμένου ηλεκτρικού κυκλώματος 
μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Η καμινάδα έχει πολύ 
μεγάλο μήκος

Επικοινωνήστε με έναν ειδικό στις καμινάδες 
για να ελέγξει εάν η καμινάδα είναι σύμφωνη 
με τον κανονισμό. Επικοινωνήστε με έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima για να 
εξακριβώσετε εάν η καμινάδα εφαρμόζει στη 
σόμπα.

Δυσμενείς κλιματικές 
συνθήκες

Σε περίπτωση ισχυρού ανέμου, μια αρνητική 
πίεση προς την καμινάδα μπορεί να ασκηθεί.
Ελέγξτε τη σόμπα και επανεκκινήστε.
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Η σόμπα είναι πολύ ζεστή Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ 
υψηλή. Ανοίξτε τις πόρτες των υπόλοιπων 
δωματίων. Εάν το πρόβλημα εμμένει, 
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό της Qlima.
Ο θερμοστάτης ασφάλειας της σόμπας 
ενεργοποιήθηκε. Αφήστε τη σόμπα να 
κρυώσει και βάλτε έπειτα τον θερμοστάτη 
ασφαλείας στο μηδέν τραβώντας το μικρό 
κομμάτι κάλυψης (εικόνα 37) και πατώντας 
το κουμπί για επαναφορά στο μηδέν (εικόνα 
38).

Ο ανεμιστήρας 
επανακυκλοφορίας του 
αέρα περιβάλλοντος έχει 
σπάσει

Ο ανεμιστήρας μπορεί να αντικατασταθεί 
μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Προσωρινή διακοπή 
ρεύματος

Μια διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της σόμπας μπορεί να 
προκαλέσει υπερθέρμανση στο εσωτερικό 
της σόμπας. Αφήστε τη σόμπα να κρυώσει 
πριν να την ξαναθέσετε σε λειτουργία.

Ο θερμοστάτης έχει 
σπάσει

Ο θερμοστάτης μπορεί να αντικατασταθεί 
μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.

Η σόμπα 
σβήνει. Ο 
συναγερμός 
„AlAr Sond” 
εμφανίζεται.

ο αποδέκτης 
θερμοκρασίας της 
εξόδου του καπνού είναι 
αποσυνδεδεμένος

Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός της 
Qlima μπορεί να ελέγξει εάν ο αποδέκτης 
είναι συνδεδεμένος με την κάρτα τυπωμένου 
κυκλώματος.

Το καλώδιο του αποδέκτη 
καυσαερίου έχει 
αποσπαστεί.

Επισκευάστε το καλώδιο. Μόνο από έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Qlima.

Η οθόνη 
εμφανίζει το 
μήνυμα “Cool 
Fire”

Η σόμπα έσβησε, με τη 
ενεργοποιημένη λειτουργία 
του χρονομέτρου ή με 
τη λειτουργία ασφαλείας 
Η σόμπα είναι σε φάση 
ψύξης

Καμία βλάβη, η φάση ψύξης σταματά 
αυτόματα όταν η σόμπα κρυώσει επαρκώς.

Διακοπή ρεύματος Όταν το ρεύμα αποκατασταθεί, η σόμπα 
ξεκινά πρώτα τη φάση ψύξης. Έπειτα 
μπορείτε να ανάψετε τη σόμπα κανονικά.

Η οθόνη 
εμφανίζει το 
μήνυμα AlAr 
FAn FAil

Ο ανεμιστήρας καυσαερίου 
είναι ελαττωματικός ή το 
τυπωμένο κύκλωμα δεν 
μπορεί να μετρήσει την 
περιφερειακή ταχύτητα του 
ανεμιστήρα

O ανεμιστήρας καυσαερίου, το τυπωμένο 
κύκλωμα ή ο δέκτης περιφερειακής 
ταχύτητας είναι ελαττωματικά ή το καλώδιο 
έχει υποστεί βλάβη ή έχει αποσπαστεί. 
Επισκευάστε τη βλάβη.
Μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
Qlima.
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10. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Μοντέλο

Diandra 60
S-line

Diandra 90
S-line

Τύπος σόμπας με πέλλετ ξύλο με πέλλετ ξύλο

Ισχύς (*) kW 2,92 - 6,14 2,60 - 9,00

Ηλεκτρική κατανάλωση W 300 / 100 300 / 100

Τάση σύνδεσης V/Hz 230/~50 230/~50

Θερμική απόδοση με ισχύ ονομαστική/
μειωμένη (*)

% 94 / 95,9 92,6 / 95,9

Επίπεδο CO με ονομαστική ισχύ O2 13%/
μειωμένη ισχύς (*)

% 0,011 / 0,003 0,011 / 0,002

Μέση περιεκτικότητα σκόνης σε O2213 % mg/Nm³ 3,2 5,1

Για δωμάτια μέχρι ** m³ 160 240

Διάμετρος σωλήνα εκκένωσης mm 80 80

Θερμοκρασία καπνού με ισχύ ονομαστική/
μειωμένη (*)

°C 88,6 / 55,2 112 / 55,2

Απαραίτητη έλκυση καμινάδας Pa 12 12

Τύπος καυσίμου Ø 6 mm Din+/
Önorm+/EN+

Ø 6 mm Din+/
Önorm+/EN+

Ονομαστικό μήκος/διάμετρος καυσίμου mm 30 / 06 30 / 06

Χωρητικότητα χοάνης με πέλλετ kg 11 17

Αυτονομία (ελάχ.-μέγ.) h 6 - 18 8,57 - 27,4

Φίλτρο αέρα Όχι Όχι

Καθαρό βάρος kg 88 91

(*) Σύμφωνο με το πρότυπο EN14785
(**) Ενδεικτική τιμή, ποικίλει ανά χώρα/περιοχή
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11. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η εγγύηση της σόμπας σας ισχύει για 24 μήνες από την ημερομηνίας της αγοράς σας. Κατά 
τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, τα ελαττωματικά προϊόντα και εργασίες επισκευάζονται 
δωρεάν εάν τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1.   Απορρίπτουμε ρητά κάθε άλλη καταγγελία για βλάβες, συμπεριλαμβανομένων και 

των έμμεσων βλαβών.
2.   Κάθε επισκευή και/ή κάθε αντικατάσταση τμήματος, κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ισχύος της εγγύησης δεν παρατείνει τη διάρκεια της εγγύησης.
3.   Η εγγύηση δεν ισχύει εάν το σχέδιο της σόμπας έχει τροποποιηθεί, εάν έχουν 

χρησιμοποιηθεί μη γνήσια ανταλλακτικά προϊόντα ή εάν η σόμπα έχει επισκευαστεί 
από άτομα μη εξουσιοδοτημένα.

4.   Τα εξαρτήματα που έχουν εκτεθεί σε κανονική λειτουργία, με διάρκεια ζωής 
κατώτερης από αυτή της περιόδου εγγύησης, όπως οι διάφορες ενώσεις, η πυρίμαχη 
επίστρωση, το γυαλί*/παράθυρο*, οι βαμμένες λεπτομέρειες και το κεραμικό κ.λπ., 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

5.   Η εγγύηση εφαρμόζεται μόνο εάν παρουσιάσετε τη γνήσια απόδειξη αγοράς, με 
ημερομηνία και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει διορθωθεί ή τροποποιηθεί.

6.   Η εγγύηση δεν ισχύει για τις βλάβες που έχουν προκληθεί από τη μη τήρηση των 
συστημένων οδηγιών χρήσης αυτού του εγχειριδίου, από αμέλεια και από τη χρήση 
ανεπαρκούς καυσίμου καύσης. Η χρήση ανεπαρκούς καυσίμου μπορεί να είναι 
επικίνδυνη**.

7.   Τα έξοδα και οι συνυφασμένοι κίνδυνοι της μεταφοράς της σόμπας ή των εξαρτημάτων 
της βαρύνουν πάντα τον πελάτη.

8.   Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν η εγκατάσταση της σόμπας έχει πραγματοποιηθεί από 
έναν εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη της Qlima και με παρουσίαση υπογεγραμμένου 
του πρωτοκόλλου λειτουργίας.

Για να αποφύγετε τα άσκοπα έξοδα διαβάστε πρώτα με προσοχή αυτό το εγχειρίδιο. Εάν το 
εγχειρίδιο δεν προτείνει καμία λύση σε ένα πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή 
σας ή τον εγκαταστάτη.

*   ο τζάμι του παραθύρου αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες τις οποίες η σόμπα 
μπορεί να φτάσει. Κατά συνέπεια, η βλάβη στο τζάμι δεν βαρύνει τον κατασκευαστή/
διανομέα. Για αυτό οι ζημιές που προκαλούνται στο τζάμι δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.

**   Οι πολύ εύφλεκτες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτη φωτιά με τεράστιες 
φλόγες. Σε αυτή την περίπτωση, μην προσπαθήσετε ποτέ να μετακινήσετε τη σόμπα. 
Σβήστε αμέσως τη σόμπα. Σε περίπτωσης έκτακτης ανάγκης, χρησιμοποιήστε 
πάντα και αποκλειστικά έναν πυροσβεστήρα τύπου Β: με ξηρό πάγο ή σκόνη.
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12. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η εταιρεία PVG Holding B.V.
 Euterpehof 200
 5342 CW Oss, Pays-Bas

της οποίας τα προαναφερθέντα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά 
την ασφάλεια και την υγεία, εφαρμόζουν τις οδηγίες CE στα προϊόντα αυτού του 
σχεδίου και τύπου:

Περιγραφή προϊόντος:  Συσκευές θέρμανσης για σπίτια

Μάρκα προϊόντος Qlima

Αναφορά προϊόντος: Diandra 60 S-line
 Diandra 90 S-line

Εφαρμοσμένες Οδηγίες CE  Οδηγία χαμηλής τάσης CE
 2014/35/EC

 EC RoHC οδηγία
 2014/30/EC

 EC RoHC οδηγία
 2011/65/EC

Τύπος Θερμική απόδοση % Ισχύς kW
Μέση περιεκτικότητα 

σκόνης σε O2 mg/
Nm³ 13%

Diandra 60
S-line

Ονομαστική 94 6,14 3,2

Diandra 90
S-line

Ονομαστική 95,9 9.00 5,1

Εφαρμογή εναρμονισμένων
προτύπων: EN 14785 EN 55014-1 EN 55014-2 EN 60335-1
 EN 60335-2-102 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
 EN 62233
Εγκεκριμένα αποτελέσματα από
οργανισμό ελέγχου: TüV Rheinland Energie und Umwelt GmbH

Ημερομηνία: 12-07-2016

Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:  

M. Walhout
Technical Product & Sourcing Manager
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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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