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Model: NSB-200CA 

 

 

 

 

 

ΜΟΝΤΕΛΟ: UHF-861 

230V~  50Hz  2000W 

Το προϊόν είναι κατάλληλο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή 
χρήση. 

Διαβάστε καλά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά 
και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν χρησιμοποιείται μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές 
οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική 
χρήση. 
 Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της 

συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα διαβάθμισης 
 Διατηρείτε καθαρές τις οπές εξαερισμού  
 Η συσκευή πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται σε επίπεδες και στερεές επιφάνειες  
 Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν αυτή δεν χρησιμοποιείτε ή για 

να την καθαρίσετε. 
 Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη 
 Μην καλύπτετε την συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. 
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση μικρότερη από 90 εκατοστά από 

εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, σκεπάσματα ή εφημερίδες 
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες 
 Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό. Αποτρέψτε την είσοδο του νερού στην 

συσκευή ή την επαφή του νερού με το φις τροφοδοσίας και το χειριστήριο 
 Διατηρείτε την συσκευή καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού είναι ελεύθερες 

καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή δημιουργίας βλάβης στην 
συσκευή. 

 Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή από παιδιά πρέπει να υπάρχει 
διαρκή επίβλεψη της. 

 Μην επιτρέπετε την σύστρεψη του καλωδίου τροφοδοσίας, την επαφή του με 
υγρές ή ζεστές επιφάνειες. Τοποθετήστε το σε μέρος δυσπρόσιτο για τα παιδιά 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους 
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυστήρες αερίου 
 Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο απευθυνθείτε στο 

πλησιέστερο τεχνικό τμήμα προκειμένου να αντικατασταθεί 
 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για άλλους σκοπούς από αυτούς που 

περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης καθώς μπορεί να προκληθεί κίνδυνος 
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
 Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
 Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας. 
 Κατά την διάρκεια του καθαρισμού μην χρησιμοποιείτε νερό ή υγρο πανί για τον 

καθαρισμό οποιουδήποτε τμήματος της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος 
βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχή στην οποία υπάρχει νερό 
 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν βρίσκεται μπροστά στην έξοδο θερμού 

αέρα της συσκευής 
 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δωμάτια με δάπεδο μικρότερο από 5 

m². 
 Δεν πρέπει να επιτρέπεται ποτέ η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή 



διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν 
λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  

 Παιδιά μικρότερα των τριών ετών πρέπει να βρίσκονται μακριά από τη συσκευή 
εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς. Παιδιά από 3 μέχρι και 8 ετών μπορούν να 
ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο αν έχουν λάβει οδηγίες 
για τη σωστή χρήση και την ασφάλεια τους και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους 
και μόνο αν η συσκευή βρίσκεται σε σωστή θέση λειτουργίας. Παιδιά από 3 έως 8 
ετών δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή και να τοποθετούν την πρίζα στην 
παροχή ρεύματος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε κανένα τμήμα της συσκευής όταν αυτή είναι σε χρήση 
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρίζα παροχής ρεύματος και κοντά σε 

μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες 
 
 
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
  
1.  Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
2.  Διακόπτης θερμοστάτη 
3.  Έξοδος αέρα 
4.  ON/OFF 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη.  
 Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση τουλάχιστον 30 

εκατοστών από κάθε περιφερειακό εμπόδιο 
 Συνδέστε στην παροχή ρεύματος.  
 Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται 

στο πάνω μέρος. Αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται και για τον ανεμιστήρα και 
για τα θερμαντικά στοιχεία. Σημειώστε ότι η ταχύτητα του αέρα δεν αλλάζει.  

 *  Ανεμιστήρας για παροχή κρύου αέρα  περιστρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα 
μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανεμιστήρα 

 *  Χαμηλή θέση (θέση Ι) για ζεστό αέρα (1000W). Η ρύθμιση προσφέρεται για 
μικρούς χώρους με καλή μόνωση που δεν χρειάζονται μεγάλη θέρμανση 

 Υψηλή θέση (θέση ΙΙ) για καυτό αέρα (2000W) για την παροχή ισχυρής θέρμανσης 
όταν θέλετε μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας στον χώρο. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η συσκευή αυτή διαθέτει σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί τη συσκευή σε 
περίπτωση υπερθέρμανσης, μέσω μιας θερμο-ασφάλειας.  
Σε τέτοια περίπτωση αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε την να 
κρυώσει (τουλάχιστον 5 λεπτά).  Συνδέστε ξανά στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή.  
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν ανάβει, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και 
επικοινωνήστε με το κέντρο επισκευών της εταιρίας μας.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
Μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε από την παροχή ηλεκτρικού 



ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. 
Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με.υγρό πανί και στεγνώστε τη καλά. 
Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα καθαριστικά ή χημικά μέσα για να καθαρίσετε τη 
συσκευή. 
 
ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με την συσκευή και πριν επικοινωνήσετε 
με τον τμήμα επισκευών ελέγξτε τα παρακάτω: 
Η παροχή ρεύματος σας λειτουργεί κανονικά; 
Έχετε ρυθμίσει σωστά τους διακόπτες λειτουργίας της συσκευής; 
Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ότι η 
ασφάλεια γραμμής είναι ανοικτή 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο απευθυνθείτε 
στο πλησιέστερο τεχνικό τμήμα προκειμένου να αντικατασταθεί 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές 

συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους 
απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 
οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 
www.amiridis-savvidis.gr 

http://www.united-electronics.gr/
http://www.amiridis-savvidis.gr/

