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 Πρ�λ�γ�ς
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Πρ�λ�γ�ς
Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

H �εστασιά είναι τ� στ�ι�εί� μας εδώ και πάνω απ� 
275 �ρ�νια. Απ� την πρώτη μέρα επιστρατεύ�υμε 
�λης μας την ενέργεια και τ� πάθ�ς για να 
αναπτύ�υμε εατ�μικευμένες λύσεις για την 
άνεσή σας.

Για θέρμανση, �εστ� νερ� ή αερισμ� τα πρ�ϊ�ντα 
Buderus  σας πρ�σφέρ�υν υψηλής 
απ�τελεσματικ�τητας τε�ν�λ�γία θέρμανσης στη 
γνωστή πάντα π�ι�τητα Buderus, ενώ ταυτ��ρ�να 
απ�τελ�ύν αι�πιστη εγγύηση για μακρ��ρ�νη 
απ�λαυση �εστασιάς.

Στην παραγωγή εφαρμ���υμε τις πλέ�ν 
σύγ�ρ�νες τε�ν�λ�γίες, δίν�ντας έμφαση στη 
λειτ�υργία των πρ�ϊ�ντων μας ως εν�ς 
συντ�νισμέν�υ ενιαί�υ συν�λ�υ. Η �ικ�ν�μική 
απ�δ�τικ�τητα και η πρ�στασία τ�υ 
περι�άλλ�ντ�ς �ρίσκ�νται στ� επίκεντρ� τ�υ 
ενδιαφέρ�ντ�ς μας.

Ευ�αριστ�ύμε π�υ μας διαλέατε και επιλέατε 
απ�τελεσματική αι�π�ίηση της ενέργειας 
απ�λαμ�άν�ντας ταυτ��ρ�να μεγάλη άνεση. Για 
μακρ�πρ�θεσμη διατήρηση τ�υ απ�τελέσματ�ς, 
μελετήστε πρ�σεκτικά τις �δηγίες �ρήσης. Αν 
παρ�λα αυτά αντιμετωπίσετε κάπ�ι� πρ��λημα με 
τ� πρ�ϊ�ν π�υ απ�κτήσατε, απευθυνθείτε στ�ν 
τε�νικ� σας.
Θα είναι πρ�θυμ�ς να σας ευπηρετήσει 
�π�ιαδήπ�τε στιγμή.

Σε περίπτωση π�υ � τε�νικ�ς δεν είναι διαθέσιμ�ς, 
τ� τμήμα ευπηρέτησης πελατών μας είναι στη 
διάθεσή σας 24 ώρες τ� 24 ωρ�!

Ευ��μαστε να �αρείτε τ� πρ�ϊ�ν της Buderus π�υ 
μ�λις απ�κτήσατε!

Η �μάδα της Buderus
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1 Επε!ήγηση συμ��λων και υπ�δεί!εις ασφαλείας

1.1 Eπε!ήγηση συμ��λων

Πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί!εις

8ι λέεις κλειδιά στην αρ�ή μιας πρ�ειδ�π�ιητικής 
υπ�δειης επισημαίν�υν τ� είδ�ς και τη 
σ��αρ�τητα των συνεπειών, σε περίπτωση π�υ 
δεν τηρ�ύνται τα μέτρα για την απ�φυγή τ�υ 
κινδύν�υ.
• ΥΠ�ΔΕΙ*Η σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης υλικών �ημιών.
• ΠΡ�Σ�#Η σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης ελαφρών ή μέτριας σ��αρ�τητας 
τραυματισμών.

• ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ σημαίνει �τι υπάρ�ει 
κίνδυν�ς πρ�κλησης σ��αρών τραυματισμών.

• ΚΙΝΔΥΝ�Σ σημαίνει, �τι μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν 
τραυματισμ�ί π�υ μπ�ρεί να απ���ύν 
θανατηφ�ρ�ι.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες

Περαιτέρω σύμ��λα

8ι πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δείεις στ� 
κείμεν� επισημαίν�νται και 
πλαισιών�νται με ένα γκρι 
πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� σε γκρι 
φ�ντ�.

Εάν υπάρ�ει κίνδυν�ς λ�γω ρεύματ�ς 
στ� πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� υπάρ�ει 
σύμ��λ� κεραυν�ύ αντί για 
θαυμαστικ�.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες π�υ δεν 
αφ�ρ�ύν κινδύν�υς για άτ�μα ή 
αντικείμενα επισημαίν�νται με τ� 
διπλαν� σύμ��λ�. Δια�ωρί��νται με 
γραμμές επάνω και κάτω απ� τ� 
κείμεν�.

Σύμ��λ� Ερμηνεία

B Ενέργεια

Παραπ�μπή σε άλλα σημεία τ�υ 
εγγράφ�υ ή σε άλλα έγγραφα

• Παράθεση/κατα�ώριση στη λίστα

– Παράθεση/κατα�ώριση στη λίστα 
(2η επίπεδ�)

Πίν. 1
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1.2 �δηγίες για την ασφάλειά σας

Κίνδυν�ς αν μυρίσει αέρι�
B Κλείστε την �άνα αερί�υ ( σελίδα 7).
B Αν�ίτε π�ρτες και παράθυρα.
B Μην αν�ιγ�κλείνετε τ�υς ηλεκτρικ�ύς 

διακ�πτες.
B Σ�ήστε τυ��ν ακάλυπτες φωτιές.
B Τηλεφωνήστε αμέσως απ� ε!ωτερικ� τηλέφων� 

στην επι�είρηση παρ��ής αερί�υ και στ� 
ε�υσι�δ�τημέν� ειδικ� συνεργεί�.

Κίνδυν�ς αν μυρίσει καυσαέρια
B Απενεργ�π�ιήστε τη συσκευή  ( σελίδα 10).
B Αν�ίτε π�ρτες και παράθυρα.
B Ειδ�π�ιήστε τ� ειδικ� συνεργεί�.

Σε συσκευές με ε!αρτώμενη απ� τ�ν αέρα �ώρ�υ 
λειτ�υργία: 
Κίνδυν�ς δηλητηρίασης απ� καυσαέρια σε 
περίπτωση ανεπαρκ�ύς παρ��ής αέρα καύσης
B Διασφαλίστε την παρ��ή αέρα καύσης.
B Μην κλείνετε ή μειώνετε τ� μέγεθ�ς των 

αν�ιγμάτων αερισμ�ύ και εαερισμ�ύ σε 
π�ρτες, παράθυρα και τ�ί��υς.

B Διασφαλίστε την επαρκή παρ��ή αέρα καύσης 
και σε εκ των υστέρων εγκατεστημένες 
συσκευές π.�. απ�ρρ�φητήρες κ�υ�ίνας, 
ανεμιστήρες εαγωγής αέρα.

B Σε περίπτωση ανεπαρκ�ύς παρ��ής αέρα 
καύσης μην θέτετε τη συσκευή σε λειτ�υργία.

Βλά�ες λ�γω εσφαλμέν�υ �ειρισμ�ύ
8 εσφαλμέν�ς �ειρισμ�ς μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
τραυματισμ�ύς και/ή υλικές �ημιές.

B Βε�αιωθείτε �τι τα παιδιά δεν �ρησιμ�π�ι�ύν τη 
συσκευή �ωρίς επί�λεψη, και �τι δεν παί��υν με 
αυτήν.

B Κατά την παρ�υσία μικρών παιδιών 
�ρησιμ�π�ιείτε τ� πρ�στατευτικ� πλέγμα για 
συστήματα εστιών.

B Βε�αιωθείτε �τι στη συσκευή έ��υν πρ�σ�αση 
μ�ν� άτ�μα π�υ είναι σε θέση να τη 
�ρησιμ�π�ιήσ�υν σωστά.

Κίνδυν�ς λ�γω έκρη!ης εύφλεκτων αερίων
8ι εργασίες σε εαρτήματα π�υ μεταφέρ�υν αέρι� 
θα πρέπει να πραγματ�π�ι�ύνται απ�κλειστικά 
απ� εγκεκριμένη τε�νική εταιρεία.

Τ�π�θέτηση, μετασκευή
Αναθέστε την τ�π�θέτηση ή τη μετασκευή της 
συσκευής απ�κλειστικά σε εειδικευμένη τε�νική 
εταιρεία.

Μην πρ�σαρμ��ετε εαρτήματα π�υ μεταφέρ�υν 
καυσαέρια.

Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε την έ�δ� των 
�αλ�ίδων ασφαλείας. Κατά τη θέρμανση εέρ�εται 
νερ� απ� τη �αλ�ίδα ασφαλείας τ�υ μπ�ιλερ.

Επιθεώρηση και συντήρηση
8 ιδι�κτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις 
επιπτώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης στ� 
περι�άλλ�ν (γερμανική ν�μ�θεσία περί 
πρ�στασίας απ� τη ρύπανση).

Για τ� λ�γ� αυτ� συνάψτε με μία εγκεκριμένη 
τε�νική εταιρεία μία σύμ�αση συντήρησης και 
επιθεώρησης π�υ να πρ��λέπει ετήσι� έλεγ�� και 
διεαγωγή συντήρησης ανάλ�γα με τις ανάγκες 
π�υ πρ�κύπτ�υν. Αυτ� σας διασφαλί�ει υψηλή 
απ�δ�ση και φιλική πρ�ς τ� περι�άλλ�ν καύση.

Eκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά
Μην �ρησιμ�π�ιείτε ή απ�θηκεύετε εύφλεκτα 
υλικά (�αρτί, διαλυτικά, �ρώματα κτλ.) κ�ντά στη 
συσκευή.

Αέρας καύσης/�ώρ�υ
Πρ�φυλάτε τ�ν αέρα καύσης/�ώρ�υ απ� 
επιθετικές �υσίες (π.�. αλ�γ�νωμέν�υς 
υδρ�γ�νάνθρακες, π�υ περιέ��υν ενώσεις 
�λωρί�υ ή φθ�ρί�υ).
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2 Περιγραφή της συσκευής

2.1 #ρήση σύμφωνα με τ�ν πρ��ρισμ�
8 λέ�ητας επιτρέπεται να �ρησιμ�π�ιείται 
απ�κλειστικά σε συστήματα θέρμανσης �εστ�ύ 
νερ�ύ κατά EN 12828.

Κάθε άλλη �ρήση θεωρείται μη πρ�διαγραφ�μενη. 
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για �λά�ες π�υ 
πρ�καλ�ύνται απ� αυτή.

Η εμπ�ρική και �ι�μη�ανική �ρήση των λε�ήτων 
για παραγωγή �ι�μη�ανικής θερμ�τητας δεν 
επιτρέπεται.

Υπ�δείεις για τις επιτρεπ�μενες συνθήκες 
λειτ�υργίας παρ�υσιά��νται στα κεφάλαια των 
�δηγιών συναρμ�λ�γησης και συντήρησης για τ�ν 
τε�νικ�.

2.2 Δήλωση συμ�ατ�τητας 
κατασκευαστικών πρ�τύπων της ΕΚ

Τ� πρ�ϊ�ν αυτ� συμμ�ρφώνεται �σ�ν αφ�ρά την 
κατασκευή και τη λειτ�υργία τ�υ με τις �δηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τ�υς 
σ�ετικ�ύς εθνικ�ύς καν�νισμ�ύς. Η συμμ�ρφωση 
πιστ�π�ιήθηκε με τη σήμανση CE.

Μπ�ρείτε να �ητήσετε τη δήλωση συμμ�ρφωσης 
αυτ�ύ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. Για να σας απ�σταλεί, 
απευθυνθείτε στη διεύθυνση π�υ αναγράφεται 
στ� �πισθ�φυλλ� αυτ�ύ τ�υ εγ�ειριδί�υ.

Πληρ�ί τις απαιτήσεις για λέ�ητες συμπυκνωσης 
αερί�υ κατά την ένν�ια της καν�νιστικής διάταη 
για την ε�ικ�ν�μηση ενέργειας.

Σύμφωνα με τ� άρθρ� 7, παράγραφ� 2.1 των 
διατάεων για την αναθεώρηση της πρώτης και τις 
μετατρ�πές στην τέταρτη καν�νιστική διάταη για 
την εφαρμ�γή της γερμανικής ν�μ�θεσίας περί 
πρ�στασίας απ� τη ρύπανση, η περιεκτικ�τητα των 
καυσαερίων σε �είδια τ�υ α�ώτ�υ υπ�λ�γί�εται 
κατά DIN 4702, μέρ�ς 8, έκδ�ση Μαρτί�υ 1990 
κάτω απ� τα 80 mg/kWh.

8 λέ�ητας έ�ει ελεγ�θεί κατά EN 677.

2.3 Επισκ�πηση των διάφ�ρων τύπων
8ι συσκευές Logamax plus GB072-14, GB072-20 
είναι λέ�ητες συμπύκνωσης αερί�υ με 
ενσωματωμέν� κυκλ�φ�ρητή θέρμανσης και 
τρί�δη �αλ�ίδα για τη σύνδεση εν�ς έμμεσα 
θερμαιν�μεν�υ μπ�ιλερ.

8ι συσκευές Logamax plus GB072-24 Κ είναι 
λέ�ητες συμπύκνωσης αερί�υ με ενσωματωμέν� 
κυκλ�φ�ρητή θέρμανσης, τρί�δη �αλ�ίδα και 
πλακ�ειδή εναλλάκτη θερμ�τητας για τη 
θέρμανση και παραγωγή �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης με 
συνε�ή ρ�ή.
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3 Πρ�ετ�ιμασία τ�υ λέ�ητα για λειτ�υργία

3.1 Επισκ�πηση των συνδέσεων

Σ�. 1

1 Βάνα πρ�σαγωγής θέρμανσης 
2 σε λέ�ητες με μπ�ιλερ: πρ�σαγωγή μπ�ιλερ

σε λέ�ητες GB072-24K: �εστ� νερ� �ρήσης
3 Βάνα αερί�υ 
4 σε λέ�ητες με μπ�ιλερ: �άνα επιστρ�φής μπ�ιλερ 

σε λέ�ητες GB072-24K: �άνα κρύ�υ νερ�ύ 
5 Βάνα επιστρ�φής θέρμανσης 
6 9�αν�ειδές σιφ�νι (πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς)

3.2 Άν�ιγμα �πλισμ�ύ αερί�υ
B Πατήστε τη λα�ή και γυρίστε την τέρμα 

αριστερά (η λα�ή δεί�νει πρ�ς την κατεύθυνση 
ρ�ής = αν�ι�τή).

Σ�. 2

3.3 Άν�ιγμα �ανών συντήρησης
B Περιστρέψτε τ� τετράγων� με τ� κλειδί τ�σ�, 

μέ�ρι π�υ η εγκ�πή να δεί�νει πρ�ς την  
κατεύθυνση ρ�ής.
Εγκ�πή κάθετα πρ�ς την κατεύθυνση ρ�ής = 
κλειστή.

Σ�. 3

3.4 Έλεγ��ς της πίεσης νερ�ύ 
θέρμανσης

Υπ� καν�νικές συνθήκες η πίεση λειτ�υργίας 
ανέρ�εται σε 1 με 2 bar.

Sταν απαιτείται υψηλ�τερη πίεση λειτ�υργίας, 
ενημερωθείτε σ�ετικά με την τιμή απ� τ�ν τε�νικ� 
σας.

Σ�. 4
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3.5 Συμπλήρωση νερ�ύ θέρμανσης
8 ανεφ�διασμ�ς νερ�ύ θέρμανσης απ�τέλει 
ε�ωριστή διαδικασία για κάθε εγκατάσταση 
θέρμανσης. Γι' αυτ� αφήστε τ�ν τε�νικ� σας να 
σας κάνει μια επίδειη της διαδικασίας 
ανεφ�διασμ�ύ.

Δεν επιτρέπεται υπέρ�αση της μέγιστης πίεσης 
των 3 bar, �ταν � λέ�ητας έ�ει φτάσει στην 
υψηλ�τερη θερμ�κρασία τ�υ (αν�ίγει η �αλ�ίδα 
ασφαλείας).

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Βλά�ες στη συσκευή!
Κατά την πλήρωση �εστ�ύ νερ�ύ 
μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν ρωγμές λ�γω 
συστ�λ�διαστ�λών στ� θερμ� 
εναλλάκτη θερμ�τητας.

B Συμπληρώνετε νερ� θέρμανσης 
μ�ν� �ταν η συσκευή είναι κρύα.
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4 #ειρισμ�ς
8ι παρ�ύσες �δηγίες �ρήσης αναφέρ�νται 
απ�κλειστικά στη συγκεκριμένη συσκευή. 
Ανάλ�γα με τ� σύστημα ρύθμισης π�υ 
�ρησιμ�π�ιείται, �ρισμένες λειτ�υργίες π�υ έ��υν 
σ�έση με τ� �ειρισμ� είναι διαφ�ρετικές.

Υπάρ��υν �ι ακ�λ�υθες δυνατ�τητες για την 
επιλ�γή συστήματ�ς ρύθμισης:
• Μ�νάδα �ειρισμ�ύ RC35 εωτερικά 

συναρμ�λ�γημένη
• Σύστημα ρύθμισης Logamatic 4000

4.1 Επισκ�πηση των στ�ι�είων �ειρισμ�ύ

Σ�. 5

1 Κεντρικ�ς διακ�πτης
2 Πλήκτρ� «Uεστ� νερ� �ρήσης»
3 Πλήκτρ� «Θέρμανση»
4 8θ�νη
5 Πλήκτρ� «Μεί�ν»
6 Πλήκτρ� «Συν»
7 Πλήκτρ� «ok»

8 Πλήκτρ� «Επιστρ�φή» 
9 Μαν�μετρ�
10 Πλήκτρ� «Σέρ�ις»
11 Πλήκτρ� «reset»
12 Πλήκτρ� «Θερινή/9ειμερινή λειτ�υργία»

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες 
ανατρέτε στις �δηγίες �ρήσης τ�υ 
συστήματ�ς ρύθμισης.

6 720 646 631-06.1O 

5 8 93 62 7

1012 11

reset

41
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4.2 Ενδεί!εις �θ�νης

Σ�. 6 Ενδεί
εις θ�νης

1 Λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης ανενεργή
2 Λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης
3 Λειτ�υργία ηλιακ�ύ
4 Λειτ�υργία με αντιστάθμιση (σύστημα ρύθμισης με 

αισθητήρα εωτερικής θερμ�κρασίας)
5 Λειτ�υργία αυτ�καθαρισμ�ύ
6 Βλά�η
7 Λειτ�υργία Σέρ�ις
6 + 7 Λειτ�υργία συντήρησης
8 Λειτ�υργία καυστήρα
9 Μ�νάδα μέτρησης θερμ�κρασίας °C
10 Απ�θήκευση επιτυ�ής
11 Ένδειη άλλων υπ�μεν�ύ/λειτ�υργιών σέρ�ις, 

εφύλλισμα με τ� πλήκτρ� + και τ� πλήκτρ� –
12 Αλφαριθμητική ένδειη (π.�. θερμ�κρασία)
13 Γραμμή κειμέν�υ
14 Λειτ�υργία θέρμανσης ανενεργή
15 Λειτ�υργία θέρμανσης

4.3 Θέση της συσκευής σε λειτ�υργία κι 
εκτ�ς λειτ�υργίας

Θέση σε λειτ�υργία
B Ενεργ�π�ιήστε τ� λέ�ητα απ� τ� γενικ� 

διακ�πτη.
Η �θ�νη ανά�ει και εμφανί�ει μετά απ� λίγ� τη 
θερμ�κρασία συσκευής.

Σ�. 7

Θέση εκτ�ς λειτ�υργίας
B Απενεργ�π�ιήστε τ� λέ�ητα απ� τ� γενικ� 

διακ�πτη.
Η �θ�νη σ�ήνει.

B Σε περίπτωση π�υ πρ�κειται να θέσετε τη 
συσκευή εκτ�ς λειτ�υργίας για ένα μεγάλ� 
�ρ�νικ� διάστημα: Λά�ετε υπ�ψη σας την 
αντιπαγετική πρ�στασία ( Κεφάλαι� 4.8).

4.4 Θέση της θέρμανσης σε λειτ�υργία

4.4.1 Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση 
λειτ�υργίας θέρμανσης

B Πατήστε τ� πλήκτρ�  �σες φ�ρές �ρειά�εται, 
μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� σύμ��λ� 

 ή .

Σ�. 8 Ένδει
η Λειτυργία θέρμανσης 

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ενεργ�π�ιήσετε ή να απενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία θέρμανσης:
–  = λειτ�υργία θέρμανσης
–  = λειτ�υργία θέρμανσης ανενεργή

13 121415 

2 3 4 876 95

11
6 720 619 605-12.1O 

10

1

6 720 646 606-27.1O

Μετά απ� κάθε ενεργ�π�ίηση εκκινεί 
τ� πρ�γραμμα πλήρωσης σιφ�νι�ύ. Για 
περ. 15 λεπτά � λέ�ητας λειτ�υργεί με 
ελά�ιστη θερμαντική ισ�ύ, ώστε να 
γεμίσει τ� σιφ�νι συμπυκνώματ�ς.
Sσ� τ� πρ�γραμμα πλήρωσης σιφ�νι�ύ 
είναι ενεργ�, ανα��σ�ήνει τ� σύμ��λ� 

.

8 λέ�ητας διαθέτει μια πρ�στασία τ�υ 
κυκλ�φ�ρητή απ� τ� μπλ�κάρισμα για 
τ�ν κυκλ�φ�ρητή θέρμανσης, π�υ 
εμπ�δί�ει τ� μπλ�κάρισμα τ�υ 
κυκλ�φ�ρητή μετά απ� παρατεταμένη 
παύση λειτ�υργίας.Με 
απενεργ�π�ιημέν� τ� λέ�ητα η 
πρ�στασία τ�υ κυκλ�φ�ρητή απ� τ� 
μπλ�κάρισμα δεν λειτ�υργεί.

6 720 619 605-15.1O 
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B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Σ�. 9 Ένδει
η Λειτυργία θέρμανσης

Με ενεργ�π�ιημέν� καυστήρα εμφανί�εται τ� 
σύμ��λ� .

4.4.2 Ρύθμιση μέγιστης θερμ�κρασίας 
πρ�σαγωγής

Η μέγιστη θερμ�κρασία πρ�σαγωγής μπ�ρεί να 
ρυθμιστεί μεταύ 30 °C και 82. °C1) Η τρέ��υσα 
θερμ�κρασία πρ�σαγωγής εμφανί�εται στην 
�θ�νη. 

Με ενεργ�π�ιημένη λειτ�υργία θέρμανσης:

B Πατήστε τ� πλήκτρ� .
Στην �θ�νη ανα��σ�ήνει η ρυθμισμένη μέγιστη 
θερμ�κρασία πρ�σαγωγής και τ� σύμ��λ�  
εμφανί�εται.

Σ�. 10

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή μέγιστη θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής.

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Σ�. 11

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Υπάρ�ει κίνδυν�ς να 
παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης. Με 
απενεργ�π�ιημένη λειτ�υργία 
θέρμανσης � λέ�ητας πρ�στατεύεται 
μ�ν� απ� τ�ν παγετ�.
B Sταν υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ 

πρ�σέτε την αντιπαγετική 
πρ�στασία ( σελίδα 14).

Sταν «δεν» έ�ει ρυθμιστεί η 
«λειτ�υργία θέρμανσης», τ�τε η 
λειτ�υργία θέρμανσης δεν μπ�ρεί να 
ενεργ�π�ιηθεί μέσω τ�υ 
συνδεδεμέν�υ συστήματ�ς ρύθμισης.

1) Η μέγιστη τιμή μπ�ρεί να μειωθεί απ� τ�ν τε�νικ� τ�υ 
σέρ�ις.

Σε ενδ�δαπέδιες θερμάνσεις πρ�σέτε 
τη μέγιστη επιτρεπ�μενη θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής.

6 720 619 605-14.1O 

Θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής Παράδειγμα εφαρμ�γής

περ. 50 °C Ενδ�δαπέδια θέρμανση

περ. 75 °C Θέρμανση με 
θερμαντικά σώματα

περίπ�υ 82 °C Θέρμανση με 
θερμ�π�μπ�ύς

Πίν. 2 Μέγιστη θερμκρασία πρσαγωγής

6 720 619 605-13.1O 

6 720 619 605-14.1O 
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4.5 Ρύθμιση παρασκευής Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης

4.5.1 Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση 
λειτ�υργίας Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης

B Πατήστε τ� πλήκτρ�  �σες φ�ρές �ρειά�εται, 
μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� σύμ��λ� 

 ή .

Σ�. 12 Ένδει
η λειτυργίας !εστύ νερύ �ρήσης 

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτ�υργία �εστ�ύ 
νερ�ύ �ρήσης:
–  = λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης
–  + Eco = �ικ�λ�γική λειτ�υργία
–  = λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης 

ανενεργή

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Σ�. 13 Ένδει
η #ικλγική λειτυργία

Με ενεργ�π�ιημέν� καυστήρα εμφανί�εται τ� 
σύμ��λ� .

Λειτ�υργία Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης ή �ικ�λ�γική 
λειτ�υργία;
Λέ�ητες με μπ�ιλερ:
• Λειτ�υργία Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης

Sταν η θερμ�κρασία στ� μπ�ιλερ μειωθεί 
περισσ�τερ� απ� 5 K (°C) κάτω απ� τη 
ρυθμισμένη θερμ�κρασία, τ� μπ�ιλερ 
θερμαίνεται ανά μέ�ρι τη ρυθμισμένη 
θερμ�κρασία. Μετά � λέ�ητας μετα�αίνει στη 
λειτ�υργία θέρμανσης.

• �ικ�λ�γική λειτ�υργία
Sταν η θερμ�κρασία στ� μπ�ιλερ μειωθεί 
περισσ�τερ� απ� 10 K (°C) κάτω απ� τη 
ρυθμισμένη θερμ�κρασία, τ� μπ�ιλερ 
θερμαίνεται ανά μέ�ρι τη ρυθμισμένη 
θερμ�κρασία. Μετά � λέ�ητας μετα�αίνει στη 
λειτ�υργία θέρμανσης.

Σε GB072-24K:
• Λειτ�υργία Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης

Η συσκευή διατηρείται συνε�ώς στη ρυθμισμένη 
θερμ�κρασία. Απ�τέλεσμα είναι � σύντ�μ�ς 
�ρ�ν�ς αναμ�νής κατά τη λήψη �εστ�ύ νερ�ύ 
�ρήσης. Για τ� λ�γ� αυτ� � λέ�ητας 
ενεργ�π�ιείται, ακ�μη και �ταν δεν γίνεται 
λήψη �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης.

• �ικ�λ�γική λειτ�υργία
Θέρμανση στη ρυθμισμένη θερμ�κρασία 
πραγματ�π�ιείται μ�ν� μετά τη λήψη �εστ�ύ 
νερ�ύ �ρήσης.

4.5.2 Ρύθμιση θερμ�κρασίας Hεστ�ύ νερ�ύ
B Ρύθμιση λειτ�υργίας �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης ή 

�ικ�λ�γικής λειτ�υργίας ( σελίδα 12).
B Πατήστε τ� πλήκτρ� .

Η ρυθμισμένη θερμ�κρασία �εστ�ύ νερ�ύ 
�ρήσης ανα��σ�ήνει.

Σ�. 14

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμ�κρασία �εστ�ύ 
νερ�ύ �ρήσης μεταύ 40 και 60 °C.

Sταν έ�ει ρυθμιστεί «λειτ�υργία 
�εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης ανενεργή», δεν 
μπ�ρεί να ενεργ�π�ιηθεί η λειτ�υργία 
�εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης μέσω τ�υ 
συνδεδεμέν�υ συστήματ�ς ρύθμισης.

6 720 619 605-18.1O 

6 720 619 605-19.1O 

6 720 619 605-20.1O 
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B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Σ�. 15

Λέ�ητες με μπ�ιλερ:

4.6 Ρύθμιση συστήματ�ς ρύθμισης

Σ�. 16 Παράδειγμα μνάδας �ειρισμύ RC35 
(πρ�σθετς ε
πλισμ�ς)

Για την πρ�ληψη �ακτηριδιακής 
ρύπανσης π.�. απ� λεγι�νέλλες, 
συνιστ�ύμε να ρυθμίσετε τη 
θερμ�κρασία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης 
τ�υλά�ιστ�ν στ�υς 55 °C.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: απ� εγκαύματα!
B Στην καν�νική λειτ�υργία μην 

�ρί�ετε θερμ�κρασία μεγαλύτερη 
60 °C.

6 720 619 605-19.1O 

Κατά τη σύνδεση εν�ς συστήματ�ς 
ρύθμισης αλλά��υν �ρισμένες απ� τις 
λειτ�υργίες π�υ περιγράφ�νται στ� 
σημεί� αυτ�. Τ� σύστημα ρύθμισης και 
� �ασικ�ς ελεγκτής συνδέ�νται με τις 
παραμέτρ�υς ρύθμισης.

Πρ�σέτε τις �δηγίες �ρήσης τ�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύμεν�υ συστήματ�ς 
ρύθμισης. Σε αυτές σας υπ�δεικνύεται
B με π�ι�ν τρ�π� μπ�ρείτε να 

ρυθμίσετε τ�ν τρ�π� λειτ�υργίας και 
την καμπύλη θέρμανσης �ταν 
υπάρ�ει σύστημα ελέγ��υ με 
αντιστάθμιση,

B με π�ι�ν τρ�π� μπ�ρείτε να 
ρυθμίσετε τη θερμ�κρασία �ώρ�υ,

B με π�ι�ν τρ�π� μπ�ρεί να γίνει η 
θέρμανση �ικ�ν�μική και να 
ε�ικ�ν�μηθεί ενέργεια. 

6 720 619 605-39.1O
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4.7 Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση 
�ειρ�κίνητης θερινής λειτ�υργίας 

8 κυκλ�φ�ρητής θέρμανσης και έτσι η θέρμανση 
είναι απενεργ�π�ιημένα. Η παρ��ή �εστ�ύ νερ�ύ 
�ρήσης και η τρ�φ�δ�σία τάσης για τ� σύστημα 
ρύθμισης διατηρ�ύνται.

Ενεργ�π�ίηση �ειρ�κίνητης θερινής λειτ�υργίας:
B Πατήστε τ� πλήκτρ� /  �σες φ�ρές 

�ρειά�εται, μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� 
σύμ��λ� .

Σ�. 17

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Σ�. 18

Απενεργ�π�ίηση �ειρ�κίνητης θερινής 
λειτ�υργίας:
B Πατήστε τ� πλήκτρ� /  �σες φ�ρές 

�ρειά�εται, μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� 
σύμ��λ� .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες ανατρέτε στις 
�δηγίες �ρήσης τ�υ συστήματ�ς ρύθμισης.

4.8 Ρύθμιση αντιπαγετικής πρ�στασίας

Αντιπαγετική πρ�στασία για την εγκατάσταση 
θέρμανσης:
B Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμ�κρασία πρ�σαγωγής 

στ�υς 30 °C ( κεφάλαι� 4.4.2).
-ή- Αν θέλετε η συσκευή να παραμείνει 
απενεργ�π�ιημένη:
B Αναθέστε σε έναν τε�νικ� την πρ�σθήκη 

αντιπαγετικ�ύ υγρ�ύ (�λ. �δηγίες 
εγκατάστασης) στ� νερ� θέρμανσης και την 
εκκένωση τ�υ κυκλώματ�ς �εστ�ύ νερ�ύ.

Για περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες ανατρέτε στις 
�δηγίες �ρήσης τ�υ συστήματ�ς ρύθμισης.

Αντιπαγετική πρ�στασία για τ� μπ�ιλερ:
Ακ�μη και με απενεργ�π�ιημένη την παραγωγή 
�εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης διασφαλί�εται η 
αντιπαγετική πρ�στασία για τ� μπ�ιλερ.

B Ρυθμίστε Λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης 
ανενεργή  ( κεφάλαι� 4.5.1).

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Υπάρ�ει κίνδυν�ς να 
παγώσει η εγκατάσταση θέρμανσης. 
Στη θερινή λειτ�υργία η συσκευή 
πρ�στατεύεται μ�ν� απ� τ�ν παγετ�.
B Sταν υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ 

πρ�σέτε την αντιπαγετική 
πρ�στασία ( σελίδα 14).

6 720 619 605-21.1O 

6 720 619 605-17.1O 
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5 Υπ�δεί!εις για την ε!�ικ�ν�μηση ενέργειας 

�ικ�ν�μική θέρμανση
Η συσκευή έ�ει κατασκευαστεί έτσι, ώστε να 
περι�ριστ�ύν κατά τ� δυνατ�ν η κατανάλωση 
αερί�υ και �ι επιπτώσεις στ� περι�άλλ�ν και να 
αυηθεί στ� �αθμ� τ�υ εφικτ�ύ τ� επίπεδ� 
άνεσης. Ανάλ�γα με την αντίστ�ι�η απαίτηση 
θερμ�τητας της κατ�ικίας ρυθμί�εται η παρ��ή 
αερί�υ πρ�ς τ�ν καυστήρα. Sταν η απαίτηση 
θερμ�τητας μειώνεται, η λειτ�υργία της συσκευής 
συνε�ί�εται με μικρ�τερη φλ�γα. 8 τε�νικ�ς 
�ν�μά�ει τη διαδικασία αυτή συνε�ή ρύθμιση. Με 
τη συνε�ή ρύθμιση περι�ρί��νται �ι διακυμάνσεις 
θερμ�κρασίας και επιτυγ�άνεται �μ�ι�μ�ρφη 
καταν�μή θερμ�τητας στ�υς �ώρ�υς. Έτσι μπ�ρεί 
η συσκευή να είναι για μεγαλύτερ� �ρ�νικ� 
διάστημα σε λειτ�υργία, καταναλών�ντας ωστ�σ� 
λιγ�τερ� αέρι� απ� μια συσκευή π�υ συνε�ώς 
ενεργ�π�ιείται και απενεργ�π�ιείται.

Επιθεώρηση/Συντήρηση
Για να περι�ριστ�ύν στ� �αθμ� τ�υ εφικτ�ύ η 
κατανάλωση αερί�υ και �ι επιπτώσεις στ� 
περι�άλλ�ν για μεγαλύτερ� �ρ�νικ� διάστημα, 
συνιστ�ύμε τη σύναψη μιας σύμ�ασης 
συντήρησης και επιθεώρησης με μια εγκεκριμένη 
τε�νική εταιρεία με ετήσια επιθεώρηση και 
συντήρηση ανάλ�γα με τις ανάγκες.

Σύστημα ελέγ��υ θέρμανσης
Στη Γερμανία πρ��λέπεται σύμφωνα με τ� άρθρ� 
12 τ�υ γερμανικ�ύ καν�νισμ�ύ ε�ικ�ν�μησης 
ενέργειας (EnEV) ένα σύστημα ελέγ��υ 
θέρμανσης με θερμ�στάτη �ώρ�υ ή ελεγκτή 
θέρμανσης με αντιστάθμιση εωτερικής 
θερμ�κρασίας και θερμ�στατικές �αλ�ίδες.

Περισσ�τερες υπ�δείεις υπάρ��υν στις 
αντίστ�ι�ες �δηγίες εγκατάστασης και �ρήσης τ�υ 
ελεγκτή.

Θερμ�στατικές �αλ�ίδες
Για να επιτευ�θεί η εκάστ�τε επιθυμητή 
θερμ�κρασία �ώρ�υ, αν�ίτε τέρμα τις 
θερμ�στατικές �αλ�ίδες. Αν η θερμ�κρασία δεν 
επιτευ�θεί παρά την παρέλευση εν�ς εύλ�γ�υ 
�ρ�νικ�ύ διαστήματ�ς, αλλάτε την επιθυμητή 
θερμ�κρασία �ώρ�υ στ�ν ελεγκτή.

Ενδ�δαπέδια θέρμανση
Μην ρυθμί�ετε τη θερμ�κρασία πρ�σαγωγής 
ψηλ�τερα απ� τη μέγιστη θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής π�υ συνιστά � κατασκευαστής.

Αερισμ�ς
Για τ�ν αερισμ� μην αφήνετε τα παράθυρα σε 
ανάκλιση. Διαφ�ρετικά υπάρ�ει συνε�ής απώλεια 
θερμ�τητας απ� τ� �ώρ�, �ωρίς ωστ�σ� να 
παρατηρείται αισθητή �ελτίωση στ�ν αέρα τ�υ 
�ώρ�υ. Είναι πρ�τιμ�τερ� να έ�ετε τα παράθυρα 
για λίγ� τέρμα αν�ι�τά.

Κατά τη διάρκεια τ�υ αερισμ�ύ κλείνετε τις 
θερμ�στατικές �αλ�ίδες.

Κυκλ�φ�ρητής ανακυκλ�φ�ρίας
Πρ�σαρμ�στε τ�ν κυκλ�φ�ρητή ανακυκλ�φ�ρίας 
για �εστ� νερ� μέσω εν�ς πρ�γράμματ�ς �ρ�ν�υ 
στις ατ�μικές σας ανάγκες (π.�. πρωί, μεσημέρι, 
�ράδυ).
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6 Απ�κατάσταση �λα�ών
Τ� Logamatic BC20 επιτηρεί �λα τα εαρτήματα 
ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγ��υ. 

Εάν κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας 
παρ�υσιαστεί �λά�η, θα εμφανιστεί ένας κωδικ�ς 
�λά�ης.

Sταν ανα��σ�ήνει ένας κωδικ�ς �λά�ης:
B Θέστε τη συσκευή εκτ�ς λειτ�υργίας και πάλι σε 

λειτ�υργία.
-ή-
B Κρατήστε πατημέν� τ� πλήκτρ� reset, μέ�ρι να 

εμφανιστεί στη γραμμή κειμέν�υ η ένδειη 
Reset. 
Η συσκευή μπαίνει πάλι σε λειτ�υργία και 
φαίνεται η θερμ�κρασία πρ�σαγωγής.

Sταν μια �λά�η δεν μπ�ρεί να αντιμετωπιστεί:
B Επικ�ινωνήστε με την ε�υσι�δ�τημένη τε�νική 

εταιρεία ή τ� σέρ�ις και αναφέρετε τ�ν κωδικ� 
�λά�ης καθώς και τα στ�ι�εία τ�υ λέ�ητα.

Τε�νικά �αρακτηριστικά της συσκευής
Sταν επικ�ινωνείτε με τ� τμήμα ευπηρέτησης 
πελατών, για την καλύτερη ευπηρέτησή σας είναι 
καλ� να δίνετε τα ακρι�ή στ�ι�εία τ�υ λέ�ητά σας. 
Θα �ρείτε τα στ�ι�εία αυτά στην πινακίδα 
κατασκευαστή ή στ� αυτ�κ�λλητ� τύπ�υ της 
συσκευής στ� κάλυμμα.

Logamax plus (π.�. GB072-20...)

......................................................................................

Αριθμ�ς σειράς:

......................................................................................

Ημερ�μηνία της έναρης λειτ�υργίας: 

......................................................................................

Τε�νικ�ς εγκατάστασης:

......................................................................................
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7 Συντήρηση

Επιθεώρηση και συντήρηση
8 ιδι�κτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις 
επιπτώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης στ� 
περι�άλλ�ν (γερμανική ν�μ�θεσία περί 
πρ�στασίας απ� τη ρύπανση).

Για τ� λ�γ� αυτ� συνάψτε με μία εγκεκριμένη 
τε�νική εταιρεία μία σύμ�αση συντήρησης και 
επιθεώρησης π�υ να πρ��λέπει ετήσι� έλεγ�� και 
διεαγωγή συντήρησης ανάλ�γα με τις ανάγκες 
π�υ πρ�κύπτ�υν. Αυτ� σας διασφαλί�ει υψηλή 
απ�δ�ση και φιλική πρ�ς τ� περι�άλλ�ν καύση.

Καθαρισμ�ς καλύμματ�ς
Mε υγρ� πανί τρίψτε τ� κάλυμμα. Μην 
�ρησιμ�π�ιείτε αι�μηρά ή δια�ρωτικά μέσα 
καθαρισμ�ύ.



8 Πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς/ανακύκλωση

Logamax plus GB072 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!18

8 Πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς/ανακύκλωση
Η πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς είναι �ασική αρ�ή 
της εταιρείας Buderus. 
Η π�ι�τητα των πρ�ϊ�ντων, η �ικ�ν�μικ�τητα και η 
πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς απ�τελ�ύν για μας 
ισ�τιμ�υς στ���υς. Γι΄ αυτ� τηρ�ύμε αυστηρά 
�λ�υς τ�υς ν�μ�υς και τις διατάεις π�υ 
σ�ετί��νται με την πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.
Έτσι, για να πρ�στατέψ�υμε τ� περι�άλλ�ν, 
εφαρμ���υμε την πι� πρ�ηγμένη τε�ν�λ�γία και 
�ρησιμ�π�ι�ύμε άριστα υλικά, λαμ�άν�ντας 
ταυτ��ρ�να υπ�ψη �λες τις �ικ�ν�μικές 
παραμέτρ�υς.

Συσκευασία
Για τη συσκευασία συμμετέ��υμε στα εγ�ώρια 
συστήματα ανακύκλωσης π�υ απ�τελ�ύν εγγύηση 
για �έλτιστη ανακύκλωση. 
Sλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά πρ�ς τ� 
περι�άλλ�ν και ανακυκλώσιμα.

Παλαιά συσκευή
8ι παλιές συσκευές περιέ��υν αι�π�ιήσιμα υλικά, 
τα �π�ία θα πρέπει να δι��ετευθ�ύν για 
επανα�ρησιμ�π�ίηση.
Τα συγκρ�τήματα μπ�ρ�ύν εύκ�λα να 
δια�ωριστ�ύν και τα πλαστικά μέρη φέρ�υν 
σήμανση. Έτσι μπ�ρ�ύν να ταιν�μηθ�ύν σε 
κατηγ�ρίες τα διάφ�ρα συγκρ�τήματα και να 
διατεθ�ύν για ανακύκλωση ή απ�ρριψη.
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9 Σύντ�μες �δηγίες �ρήσης
Θέση της συσκευής σε λειτ�υργία κι εκτ�ς 
λειτ�υργίας

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση λειτ�υργίας 
θέρμανσης
B Πατήστε τ� πλήκτρ�  �σες φ�ρές �ρειά�εται, 

μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� σύμ��λ� 
 ή .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ενεργ�π�ιήσετε ή να απενεργ�π�ιήσετε τη 
λειτ�υργία θέρμανσης:
–  = λειτ�υργία θέρμανσης
–  = λειτ�υργία θέρμανσης ανενεργή

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση λειτ�υργίας 
Hεστ�ύ νερ�ύ �ρήσης
B Πατήστε τ� πλήκτρ�  �σες φ�ρές �ρειά�εται, 

μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� σύμ��λ� 
 ή .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτ�υργία �εστ�ύ 
νερ�ύ �ρήσης:
–  = λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης
–  + Eco = �ικ�λ�γική λειτ�υργία
–  = λειτ�υργία �εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης 

ανενεργή
B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 

ρύθμιση.
Τ� σύμ��λ�  εμφανί�εται για λίγ�.

Ρύθμιση συστήματ�ς ρύθμισης (πρ�σθετ�ς 
ε!�πλισμ�ς)
Βλ. �δηγίες �ρήσης τ�υ συστήματ�ς ρύθμισης.

Ρύθμιση μέγιστης θερμ�κρασίας πρ�σαγωγής
B Πατήστε τ� πλήκτρ� .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής.

Ρύθμιση θερμ�κρασίας Hεστ�ύ νερ�ύ
B Πατήστε τ� πλήκτρ� .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� + ή τ� πλήκτρ� – , για να 
ρυθμίσετε τη θερμ�κρασία �εστ�ύ νερ�ύ 
�ρήσης.

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.

Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση �ειρ�κίνητης 
θερινής λειτ�υργίας 
B Πατήστε τ� πλήκτρ� /  �σες φ�ρές 

�ρειά�εται, μέ�ρι να ανα��σ�ήνει στην �θ�νη τ� 
σύμ��λ� .

B Πατήστε τ� πλήκτρ� ok για να απ�θηκεύσετε τη 
ρύθμιση.

Ρύθμιση αντιπαγετικής πρ�στασίας
B Ρυθμίστε τη μέγιστη θερμ�κρασία πρ�σαγωγής 

στ�υς 30 °C.

6 720 646 606-27.1O

6 720 619 605-15.1O 

6 720 619 605-18.1O 

6 720 619 605-13.1O 

6 720 619 605-20.1O 

6 720 619 605-21.1O 
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