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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟ V-TIMER
1. Ρυθμίστε με τα βελάκια ( και ) τον επιθυμητό χρόνο που θέλετε να μείνει αναμμένος ο
θερμοσίφωνας. Παράδειγμα για το καλοκαίρι 5-6 min, και τον χειμώνα 10-15 min για να κάνουν
μπάνιο 2 άτομα, και να έχετε οικονομία max χρόνος λειτουργίας 60 min.
2. Πατήστε το μπουτον start/stop στιγμιαία. Η κόκκινη τελεία θα αναβοσβήνει (καθ’ όλη την
διάρκεια της λειτουργίας) και ο θερμοσίφωνας θα ξεκινήσει να ζεσταίνει.

Ρυθμίστε με τα βελάκια τoν
επιθυμητό χρόνο
αυξάνοντας ή μειώνοντας.

Η κόκκινη τελεία (ένδειξη
λειτουργίας) βρίσκεται
κάτω δεξιά της οθόνης.

Με το μπουτόν start/stop
ενεργοποιείτε ή
απενεργοποιείτε το V-timer.

3. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ένας διακοπτόμενος ήχος για 10 sec μας ενημερώνει ότι ο
θερμοσίφωνας έχει κλείσει, και η κόκκινη τελεία σταματάει να αναβοσβήνει.
4. Σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε νωρίτερα τον θερμοσίφωνα πατήστε παρατεταμένα το
μπουτόν start/stop και ο θερμοσίφωνάς σας, θα σβήσει ενώ η ένδειξη του παραμένει
κλειδωμένη στον χρόνο που έχετε ρυθμίσει.


Σε κάθε περίπτωση, αν ο θερμοσίφωνας χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο (από τους παραπάνω
αναφερόμενους χρόνους) για να ζεστάνει το νερό, αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση έχει πιάσει άλατα και
χρειάζεται αντικατάσταση γιατί δεν αποδίδει.



Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί ικανοποιητικά, γιατί έχει
μεγαλύτερες απώλειες.



Πειραματιστείτε και μάθετε τη συμπεριφορά του θερμοσίφωνα σας. Μειώστε το χρόνο σε οριακό
σημείο, μέχρι να βρείτε πόσος χρόνος είναι αρκετός για το μπάνιο σας, ώστε να επιτύχετε τη μεγίστη
οικονομία. Ρυθμίστε τον χρόνο ανάλογα με την εποχή, (5-6) min, το καλοκαίρι και (10-15 ) min το
χειμώνα.



Με δυο τρεις δοκιμές θα βρείτε σε πόσο χρόνο ο θερμοσίφωνας σας ζεσταίνει το νερό ικανοποιητικά
και θα αφήσετε την ένδειξη. Κάθε επόμενη φορά απλά θα πατάτε μόνο το μπουτόν start/stop και η
λειτουργία του θερμοσίφωνα θα ξεκινά.
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