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Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για 
περιστασιακή χρήση. 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της 
συσκευής και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση 
 
 



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ 
Προτού χρησιμοποιήσετε το θερμαντικό, πρέπει να συνδέσετε τα πόδια στη 
μονάδα (παρέχονται χωριστά στη συσκευασία).  Τα πόδια πρέπει να 
συνδεθούν στη βάση της συσκευής με τη χρήση των 2 βιδών που 
παρέχονται, εξασφαλίζοντας ότι θα τοποθετηθούν στη σωστή θέση στα 
κάτω άκρα των πλευρικών βάσεων της συσκευής 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (πρέπει να τις διαβάσετε προτού 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή) 
-Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν δεν έχετε πρώτα συνδέσει σωστά τα 
πόδια, όταν το θερμαντικό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως φορητή 
συσκευή. 
-Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος στην οποία έχετε συνδέσει το 
θερμαντικό συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της ετικέτας που βρίσκεται 
επάνω στο θερμαντικό και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. 
-Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από το ζεστό σώμα του 
θερμαντικού.  
-Το θερμαντικό δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, πλυσταριά ή 
παρόμοιους εσωτερικούς χώρους.  Μην τοποθετείτε ποτέ το θερμαντικό σε 
σημείο όπου μπορεί να πέσει μέσα σε μπανιέρα ή παρόμοιο δοχείο νερού. 
-Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
-Μην καλύπτετε και μην εμποδίζετε τις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή τις 
εισαγωγές αέρα του θερμαντικού.  
-Μην τοποθετείτε το θερμαντικό σε χαλιά με πολύ παχύ πέλμα. 
-Να εξασφαλίζετε πάντα ότι το θερμαντικό είναι τοποθετημένο επάνω σε 
σταθερή επίπεδη επιφάνεια.  Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι  τοποθετημένο κοντά 
σε κουρτίνες ή έπιπλα μιας και ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.  
-Μην τοποθετείτε το θερμαντικό μπροστά ή κάτω ακριβώς από την πρίζα 
ρεύματος. 
-Μη βάζετε αντικείμενα στις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή εισαγωγής αέρα 
του θερμαντικού. 
-Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σε περιοχές όπου είναι αποθηκευμένα 
εύφλεκτα υγρά ή αέρια. 
-Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν το θερμαντικό βρίσκεται σε περιοχές όπου 
υπάρχουν παιδιά ή ανάπηροι. 
-Για να μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση, πρέπει πάντα να την 



αποσυνδέετε από την πρίζα. 
-Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ρεύματος έχει πάθει ζημιά.  
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή άλλον ειδικευμένο τεχνικό.   
-Η συσκευή διαθέτει προστασία από την υπερθέρμανση. Εάν η συσκευή 
λειτουργεί, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει και στη 
συνέχεια συνδέστε την και πάλι στο ρεύμα για να λειτουργήσει. 
-Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 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 
ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε 
τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
-Μη σκεπάζετε τη συσκευή. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς αν 
σκεπαστεί. 
-Για την αποφυγή κινδύνου από την τυχαία επαναφορά του θερμικής 
ασφάλειας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε εξωτερική συσκευή 
μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτης ή να συνδεθεί σε ένα κύκλωμα που 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά. 
-Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μην πλησιάζουν τη συσκευή εκτός 
και αν επιβλέπονται συνεχώς  
-Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8, επιτρέπεται να 
ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή, αφού όμως αυτή έχει 
εγκατασταθεί στο σημείο λειτουργίας της και έχουν δοθεί και τις έχουν 
κατανοήσει πλήρως, συγκεκριμένες οδηγίες, σχετικά με τη λειτουργία και 
τους κινδύνους της συσκευής, ή επιβλέπονται συνεχώς από ενήλικο άτομο. 
Παιδιά από 3 ως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν τη συσκευή στην 
παροχή ρεύματος, να τη ρυθμίζουν, καθαρίζουν ή συντηρούν. 
-ΠΡΟΣΟΧΗ- Μέρη της συσκευής αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία και 
μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν στον 
ίδιο χώρο με τη συσκευή υπάρχουν παιδιά ή ανήμπορα άτομα  
 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό, όταν το θερμαντικό χρησιμοποιείται για 
πρώτη φορά ή όταν χρησιμοποιείται αφού έχει μείνει αχρησιμοποίητο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, να βγάλει μια οσμή 
και ατμούς.  Αυτά θα εξαφανιστούν μόλις η 
συσκευή λειτουργήσει για λίγη ώρα. 
Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για τη συσκευή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες ασφαλείας 



παραπάνω.   
Βάλτε το φις του θερμαντικού σε μια κατάλληλη πρίζα. 
Στρίψτε το κουμπί του θερμοστάτη τελείως προς τα δεξιά στη μέγιστη 
δυνατή ρύθμιση Ενεργοποιήστε τα θερμαντικά στοιχεία από το διακόπτη 
στο πλαϊνό πλαίσιο. Στρέψτε το διακόπτη δεξιόστροφα στην επιθυμητή 
ρύθμιση. Υπάρχουν 3 θέσεις στο διακόπτη (750W/1250W/2000W). 
Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, στρίψτε αργά το 
κουμπί του θερμοστάτη προς τα αριστερά μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να 
σβήσουν οι διακόπτες των θερμαντικών στοιχείων.  Μετά από αυτό, το 
θερμαντικό θα διατηρήσει τη θερμοκρασία του αέρα στο δωμάτιο σύμφωνα 
με τη ρύθμιση ανοίγοντας και κλείνοντας αυτόματα. 
 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
-Μια επιπλέον θερμική ασφάλεια, προστατεύει το θερμαντικό σε περίπτωση 
υπερθέρμανσης και απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα. Το ενδεικτικό 
λαμπάκι σβήνει σε αυτή την περίπτωση. 
-Αν η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα, αποσυνδέστε από την παροχή 
ρεύματος. Μετά από ένα διάστημα περίπου 15 λεπτών, όπου η συσκευή 
κρυώνει, μπορείτε να συνδέσετε πάλι στην παροχή ρεύματος. 
-Αν η αυτόματη απενεργοποίηση επαναληφθεί, ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης 
είναι σωστά ρυθμισμένος και ότι δεν έχει σκεπαστεί η συσκευή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ 
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα παροχής και 
αφήστε την να κρυώσει πλήρως. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής 
σκουπίζοντάς την με υγρό πανί και στεγνώστε με στεγνό πανί. Μη 
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά και μην αφήνετε να εισέλθει 
νερό στη συσκευή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ 
Όταν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να αποθηκεύεται σε καθαρό, 
στεγνό χώρο.   

Σημείωση: Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 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 
ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Πρέπει να επιβλέπετε 
τα παιδιά ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



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 Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.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 
ErP Directive 09/125/EC 
RoHS2 Directive 11/65/EU & 15/863/EU 
CE-marking Directive 93/68/EEC 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  
www.united-electronics.gr 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Καλλιόπη Καρύδα και ΣΙΑ Ε.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  
Τηλ: 2316006600, Fax: 2316006650 
www.united-electronics.gr 
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