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Αγαπητέ πελάτη, 
 
Ευχαριστούμε θερμά για την επιλογή σας να αγοράσετε ένα από τα προιόντα μας. Σας 
παρακαλούμε να διαβάσετε με προοσοχή και να αποθηκεύσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως 
της συσκευής. 



 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
Όταν χρησιμοποιείται μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές οδηγίες 
ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλαξτε τις για μελλοντική χρήση. 
 Βεβαιώθειτε 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. Αποτρέξτε 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 δημιούργιας βλάβης στην συσκευή. 
 Όταν η συσκευή χρησιμοποείται 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 
 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 ένα άτομο 
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  

 Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή 
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε κανένα τμήμα της συσκευής όταν αυτή είναι σε 

χρήση 
 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά πρίζα παροχής ρεύματος και κοντά σε μπανιέρες, 

ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το αερόθερμο είναι εξοπλισμένο με μια ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ που θα απενεργοποιήσει την 
παροχή ρεύματος στο θερμαντικό στοιχείο εάν η εσωτερική θερμοκρασία του 
αερόθερμου υπερβεί τα φυσιολογικά επίπεδα.(σε περίπτωση που οι οπές αερισμού 
είναι μπλοκαρισμένες  ή αν δεν λειτουργεί ο ανεμιστήρας).  



Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε τη συσκευή από ρεύμα για μερικά λεπτά. Αφαιρέστε 
αμέσως οποιοδήποτε εμπόδιο και ακουμπήστε το αερόθερμο σε μια επίπεδη 
επιφάνεια. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα και ενεργοποιήστε την ξανά. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Αφαιρέστε τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση όπου 
δεν είστε σίγουροι μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνείστε με το πλησιέστερο 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες ή υλικά 
σύραψης, σε σημεία όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με παιδιά. 
Τοποθετήστε την συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκατοστών 
από κάθε περιφερειακό εμπόδιο 
Συνδέστε στην παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα μπορεί να υποστηρίξει 
τουλάχιστον 10Α. 
Γυρίστε τον διακόπτη του θερμοστάτη (αριστερός) στην μέγιστη θέση. 
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με τον διακόπτη λειτουργίας (δεξιός): 

- Ανεμιστήρας (θέση ) για παροχή κρύου αέρα 
- Χαμηλή θέση (θέση Ι) για ζεστό αέρα (1000W). Η ρύθμιση προσφέρεταιγια 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. 
- Για να κλείσετε τη συσκευή γυρίστε τον διακόπτη στην θέση (Ο) 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Η συσκευή αυτή διαθέτει  σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί τη συσκευή σε 
περίπτωση υπερθέρμανσης της 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 ρπιν 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 
Σε περίπτωση που εντός της διάρκειας της εγγύησης απαιτηθεί η επισκευή της συσκευής 
πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών (δείτε την κάρτα εγγύησης 
που συνοδεύει την συσκευή).  
 
 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Α.Μ.Π. 00510 

           (ΠΔ 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 η 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 CE 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC Directive 14/30/EU 
Low Voltage Directive 14/35/EU 
RoHS2 Directive 11/65/EU 
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