
 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA  

 

 

 

Μοντέλο: UHM-874 

 

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή και να τις φυλάξετε για μελλοντική αναφορά! 



Οδηγίες ασφαλείας: 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

2. Συνδέστε το φις σε κατάλληλη πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η τάση στο οικιακό σας 
δίκτυο ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στη συσκευή. 

3. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθορές. 

4. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά 
αντικείμενα και οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φθορά.  

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η πρίζα είναι φθαρμένα. Σε τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει η συσκευή να επισκευαστεί από αναγνωρισμένο συνεργείο ή 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

6. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε σε παροχή 
ρεύματος. 

7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος όταν δεν 
είναι σε λειτουργία, πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού. 

8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση και αποσυνδέστε από την παροχή 
ρεύματος. 

9. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από την πρίζα 

10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου βενζίνη, μπογιές ή εύφλεκτα υλικά 
είναι αποθηκευμένα. 

11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

12. Μην καλύπτετε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση για την αποφυγή υπερθέρμανσης. 

13. Για την αποφυγή πυρκαγιάς μην καλύπτετε τα ανοίγματα της συσκευής. 

14. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. 

15. Μην εισάγετε ξένα σώματα στα ανοίγματα της συσκευής καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή φθοράς της συσκευής.  

16. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή 
και πατήσετε οποιοδήποτε διακόπτη ή πριν ακουμπήσετε την παροχή ρεύματος.  

17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με μειωμένη 

αντιληπτική ή φυσική ή διανοητική ικανότητα, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και 

γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από άτομο υπεύθυνο για την 

ασφάλεια τους 

18. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

19. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι σε λειτουργία. 

20. Η πιο κοινή αιτία υπερθέρμανσης είναι κατάλοιπα σκόνης και χνούδια στη 
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα κατάλοιπα απομακρύνονται τακτικά χρησιμοποιώντας 
μια ηλεκτρική σκούπα αφού αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.  

21. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά και το καλώδιο κάτω από χαλί. Το 
καλώδιο πρέπει να βρίσκεται σε σημείο από το οποίο δε διέρχεται κόσμος για την 
αποφυγή ατυχήματος.  

22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντες χώρους όπως μπάνια, 

ντουζιέρες, πισίνες κτλ. 

23. Για την αποθήκευση της συσκευής, συσκευάστε την κατάλληλα και αποθηκεύστε 



σε χώρο με καλό αερισμό, χωρίς υγρασία και προφυλαγμένο από την σκόνη.  

24. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας 50εκ από το 
παράθυρο ή τον τοίχο. 

25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτες ή αυτόματους 
προγραμματιστές λειτουργίας. 

26. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής, επικοινωνήστε με το σέρβις της 

εταιρίας μας, για τον έλεγχο και επισκευή της συσκευής. Δεν επιτρέπετε η 

αποσυναρμολόγηση της συσκευής και η αντικατάσταση μερών της από αναρμόδια 

άτομα. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Μοντέλο UHM-874 

Ονομαστική τάση 220 V -240V~ 

Ονομαστική 

συχνότητα 
50 Hz 

Ονομαστική Ισχύς 2000 W 

 

Συναρμολόγηση 

1. Εισάγετε τα ροδάκια στο κάτω μέρος των ποδιών και βεβαιωθείτε ότι είναι 
σταθερά τοποθετημένα. 

2. Τοποθετείστε τη συσκευή ανάποδα και στερεώστε τα ποδαράκια με βίδα στη 
συσκευή. 

 



Λειτουργία: 

 Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. 

 Στρέψτε το διακόπτη στην επιθυμητή θέση λειτουργίας (I ή II). 

 Οι ρυθμίσεις θέρμανσης είναι οι παρακάτω(II ) 

Ρύθμιση I 1000W 

Ρύθμιση II 2000W 

 Στρέψτε τον θερμοστάτη με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τη μέγιστη 

θερμοκρασία. 

 Όταν η θερμοκρασία δωματίου έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, αργά 

στρέψτε το θερμοστάτη αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι 

την επιθυμητή θερμοκρασία. 

 Στρέψτε το διακόπτη στη θέση “0” για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος. 

Προστασία από υπερθέρμανση 

 Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που 

απενεργοποιεί τη συσκευή σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε αυτήν την 

περίπτωση απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε από την παροχή 

ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή. Ελέγξτε αν τα ανοίγματα 

της συσκευής δεν μπλοκάρονται και βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή ξανά. 

 Αν η συσκευή δεν λειτουργήσει και το σύστημα προστασίας απενεργοποιεί τη 

συσκευή, πηγαίνετε στο πλησιέστερο service για έλεγχο και επισκευή. 

Συντήρηση: 

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως 

πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. 

2. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίστε τα ανοίγματα. 

3. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό νωπό πανί και σκουπίστε με 

ένα στεγνό πανί. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην αφήνετε νερό να 

διαπερνά το εσωτερικό της συσκευής.  

Αποθήκευση:  

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να περιμένετε μέχρι να κρυώσει πλήρως 

πριν από την αποθήκευση. 

2. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, τοποθετείστε τη 

συσκευή και το εγχειρίδιο χρήσης στην αρχική συσκευασία και αποθηκεύστε σε 

ξηρό και καλά αερισμένο χώρο.  



3. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευασία καθώς μπορεί να 

βλάψει 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 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 

ErP Directive 09 / 125 / EC 

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/

