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1. Γνωρίζοντας το καμίνι σας
Το καμίνι αποτελείται απο τα παρακάτω μέρη:
-

Το καπάκι, στο οποίο βρίσκεται βιδωμένη και η μπάρα στήριξης του καπακιού

-

Το πάνω μέρος απο το κυρίως καμίνι, με ενσωματωμένο τον ηλεκτρικό πίνακα και
τον πίνακα λειτουργίας

-

Το κάτω μέρος απο το κυρίως καμίνι

-

Το δάπεδο

-

Την μεταλλική βάση

O Controller λειτουργίας βρίσκεται μέσα σε κουτί, στο εσωτερικό του καμινιού, ενώ οι πυρόπλακες
και τα στηρίγματα τους βρίσκονται σε χάρτινες συσκευασίες δίπλα απο το καμίνι
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που μεταφέρεται το καμίνι ολόκληρο, χωρίς
να το αποσυναρμολογήσετε, πρέπει να το σηκώσετε απο την
μεταλλική βάση του, σηκώνοντας και την βάση μαζί (πράσινα βέλη)
Μην επιχειρήσετε να σηκώσετε ολόκληρο το καμίνι απο τα
πλαϊνά χερούλια (κίτρινο βέλος) χωρίς να έχετε
αποσυναρμολογήσει το δάπεδο και το καπακί
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρίν επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή μεταφέρετε το
καμίνι πρέπει να το αποσυνδέσετε απο την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε ή μεταφέρετε το καμίνι ενω αυτό βρίσκεται
συνδεδεμένο με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Αποσυναρμολόγηση Καμινιού
Η αποσυναρμολόγηση του καμινιού αποσκοπεί στην ευκολότερη μεταφορά του και μόνο.
Πρίν επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του πρέπει να έχετε ενημερωθεί
για το βάρος του καμινιού και των τμημάτων του, και να φροντίσετε η μεταφορά του να
γίνει απο άτομα ικανά να σηκώσουν το βάρος αυτό.
Κατα την αποσυναρμολόγηση θα χρειαστείτε τα παρακάτω εργαλεία:
- Κλειδί Νο 13
- Κλειδί Νο 10
- Πένσα
- Κοφτάκι
- Ίσιο κατσαβίδι, με μικρό πλάτος
2.1 Αφαίρεση καπακιού

Ανοίγουμε το κλείστρο ασφαλείας στο
μπροστά μέρος του καμινιού

Ξεβιδώνουμε το παξιμάδι που βρίσκεται στην
βάση στήριξης της μπαρας, πάνω στο καπάκι
Χρησιμοποιήστε το κλειδί Νο 13

Ανοίγουμε το καπάκι και βγάζουμε την
μπάρα απο την βίδα που την στηρίζει

Βγάζουμε την μπάρα απο το κάτω μέρος της
βάσης στήριξης

Ξεβιδώνουμε το κίτρινο καλώδιο της γειώσης που βρίσκεται πάνω στον μεντεσέ του
καπακιού (ξεβιδώνουμε μόνο την μία μεριά, όποια θέλουμε)
Χρησιμοποιήστε το κλειδί Νο 10 και την Πένσα

Αφαιρουμε τους πύρους απο τους μεντεσέδες στηριξης του καπακιού
Χρησιμοποίηστε το κοφτάκι για να απομακρύνετε το κεφάλι του πύρου απο τον μεντεσέ και
στην συνέχεια αφαιρέστε τον πύρο με την πένσα

Το καπάκι έχει τώρα ελευθερωθεί και μπορούμε να το μεταφέρουμε στον χώρο τελικής
τοποθέτησης του καμινιού.

2.2 Αφαίρεση κυρίως καμινιού
Το κυρίως καμίνι αποτελείται απο δύο τμήματα, τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους απο
κλίπς και τις πλαινές μπάρες.
Το κάτω μέρος του καμινιού συγκρατείται στο δάπεδο απο κλιπς.

Αφαιρούμε τις πλαινές μπάρες,
τραβώντας τις προς τα επάνω, και
ανοίγουμε όλα τα κλιπς περιμετρικά
του καμινιού

Ανοίγουμε όλα τα κλιπς περιμετρικά
του καμινιού

Βγάζουμε την κόκκινη πρίζα, που
βρίσκεται στο κάτω τμήμα του
καμινιού

Αποσυνδέουμε το άσπρο και κόκκινο
καλώδιο απο την κλέμα πορσελάνης
Χρησιμοποιήστε το ίσιο κατσαβίδι

Τώρα μπορούμε να μεταφέρουμε το πάνω τμήμα στον χώρο τελικής τοποθέτησης.
Στην συνέχεια ανοίγουμε τα κλιπς που συγκρατούν το κάτω τμήμα με το δάπεδο και
μπορούμε να μεταφέρουμε το κάτω τμήμα στον χώρο τελικής τοποθέτησης

2.3 Δάπεδο και βάση
Στο δάπεδο δεν υπάρχει κάτι προς αποσυναρμολόγηση.
Μεταφέρεται το δάπεδο και την μεταλλική βάση στο χώρο τελικής τοποθέτησης του
καμινιού.
3. Μεταφορά κυρίως καμινιού
Το κυρίως καμίνι είναι ιδαίτερα ευαίσθητο σε χτυπήματα και απότομες κινήσεις.
Πριν ξεκινήσετε την μεταφορά του συστήνουμε να έχετε επιβεβαιώσει ότι χωράει να
περάσει απο όλες τις εισόδους μέχρι το χώρο τελικής τοποθέτησης, και ότι τα άτομα που θα
το μεταφέρουν αντέχουν να μεταφέρουν το βάρος αυτό.
Επίσης να έχετε προβλέψει να υπάρχουν επίπεδες επιφάνειες κατα την διαδρομή, όπου θα
μπορούν να ακουμπήσουν το καμίνι σε περίπτωση που κουραστούν ή υπάρξει κάποιο
πρόβλημα.
Το καμίνι φέρει δύο χειρολαβές (κίτρινο βέλος), απο όπου μπορούμε να το σηκώσουμε.
Με το δεύτερο χέρι μας, προκειμένου να το ισσοροπήσουμε μπορούμε να το κρατάμε απο
διάφορα άλλα σημεία, ανάλογα πως μας βολεύει (μπλέ βέλη – πίνακας, βάση στήριξης
μπάρας κ.α.)

Κατα την μεταφορά μπορούμε να έχουμε το καμίνι σε κάθετη ή οριζόντια θέση, αρκεί να το
σηκώνουμε και απο τις δύο πλευρές ομοιόμορφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καμίνι πρέπει πάντα να το ακουμπάμε κάτω σε ίσια επιφάνεια,
με την βάση του ή το πλαινό τοίχωμα.

4. Συναρμολόγηση καμινιού
Όταν ολοκληρώσουμε την μεταφορά όλων των τμημάτων του καμινιού:
-

Τοποθετούμε την μεταλλική βάση στο σημείο τελικής
τοποθέτησης του καμινιού.

-

Τοποθετούμε το δάπεδο πάνω στην μεταλλική βάση

-

Τοποθετούμε το κάτω τμήμα του καμινιού πάνω στο δάπεδο.
Περιστρέφουμε το καμίνι αν χρειαστεί ώστε να ευθυγραμιστούν
οι συχτηρες του καμινιού με αυτούς της βάσης και να ταιριάζουν
τα κλίπς για να κουμπώσουν

-

Τοποθετούμε το πάνω τμήμα του καμινιού.
Περιστρέφουμε το καμίνι αν χρειαστεί ώστε να ευθυγραμιστούν
οι συχτηρες του καμινιού με αυτούς της βάσης και να ταιριάζουν
τα κλίπς για να κουμπώσουν

-

Περνάμε τις μπάρες πλαινής στήριξης

-

Κουμπώνουμε όλα τα κλίπς περιμετρικά του καμινιού

-

Τοποθετουμε το καπάκι πάνω στο κυρίως καμίνι

-

Τοποθετούμε στην θέση τους τους δύο πύρους του μεντεσέ που συγκρατεί το καπάκι

-

Βιδώνουμε την γείωση πάνω στον μεντεσέ

-

Σηκώνουμε το καπάκι και τοποθετούμε την μπάρα στήριξης στην βίδα που βρίσκεται
στο καπάκι

-

Βιδώνουμε το παξιμάδι στην βάση στήριξης της μπάρας

-

Συνδέουμε την κόκκινη πρίζα

-

Συνδέουμε το άσπρο και το κόκκινο καλώδιο στην πορσελάνινη κλέμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν όμοια με τα απο πάνω (άσπρο με
άσπρο και κόκκινο με κόκκινο)

5. Σύνδεση Controller
Τοποθετούμε τον Controller στην βάση του στον πίνακα
του καμινιού

Κουμπώνουμε την πρίζα του Controller στην υποδοχή που υπάρχει επάνω στον ηλεκτρικό πίνακα
του καμίνιου και ασφαλίζουμε με το κλείστρο του ΦΙΣ.
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