
 
 

Αερόθερμο με κεραμικό θερμαντικό στοιχείο PTC 
 

ΜΟΝΤΕΛΟ: UHF-879C 

 

 

 

 

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για 

περιστασιακή χρήση. 

 

 

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

 



Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

1. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.  

2. Συνδέστε τη συσκευή σε τροφοδοσία ρεύματος που είναι συμβατή με τις 

απαιτήσεις της συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα διαβάθμισης 

3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε 

τη συσκευή.   

4. Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα όταν αυτή 

δεν χρησιμοποιείται 

5. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε παιδιά, άτομα με 

αναπηρία ή ηλικιωμένους. 

6. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

7. Μην βάζετε το καλώδιο κάτω από χαλιά, ή παρόμοια αντικείμενα. Τοποθετήστε 

το καλώδιο μακριά από σημεία κυκλοφορίας και σε σημείο όπου δεν θα 

παρακωλυθεί. 

8. Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά 

από δυσλειτουργίες της συσκευής, ή όταν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με 

οποιονδήποτε τρόπο. 

9. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα εξειδικευμένο 

άτομο για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

10. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να 

υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς 

11. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εισάγετε ή αφήνετε 

αντικείμενα να εισέρχονται στις γρίλιες εξόδου θερμότητας ή στις εισαγωγές 

αέρα του θερμαντικού. Για να αποφύγετε πιθανή πυρκαγιά, μην μπλοκάρετε τις 

γρίλιες εξόδου θερμότητας ή τις εισαγωγές αέρα του θερμαντικού με 

οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα 

κρεβάτι, όπου τα ανοίγματα μπορεί να μπλοκαριστούν. Χρησιμοποιήστε τη 

συσκευή μόνο σε επίπεδες, στεγνές επιφάνειες. 

12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, 

καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Φυλάξτε τα παραπάνω εύφλεκτα 

υλικά, επιφάνειες ή ουσίες τουλάχιστον 1μ. από το μπροστινό μέρος του 

προϊόντος και κρατήστε τα μακριά από τις πλευρές και το πίσω μέρος. 

13. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου βενζίνη, μπογιές ή άλλα 

εύφλεκτα υγρά αποθηκεύονται π.χ. Γκαράζ ή εργαστήρια όπου θερμότητα, ή 

σπινθήρες περνάνε μέσα στη συσκευή. 

14. Η συσκευή 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. 

15. Η συσκευή είναι ζεστή όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε εγκαύματα και 

τραυματισμούς, μην αφήνετε το γυμνό δέρμα να ακουμπήσει τη ζεστή 



επιφάνεια. Εάν παρέχεται, χρησιμοποιήστε τη λαβή για τη μετακίνηση του 

προϊόντος. 

16. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται άλλες συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό 

κύκλωμα, γιατί μπορεί να παρουσιαστεί υπερφόρτωση του προϊόντος σας. 

17. 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. 

18. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών, ή από 

άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά 

με την ασφαλή λειτουργία της συσκευή και κατανοούν πλήρως τους 

σχετιζόμενους κινδύνους. 

19. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή.  

20. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς 

επίβλεψη. 

21. Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δοθεί κατά την παρουσία παιδιών ή ευπαθών ατόμων. 

 

 

Περιγραφή 

A- Διακόπτης λειτουργίας 

B- Κουμπί λειτουργίας περιστροφής 

C- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

D- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

E- Βάση περιστροφής 

      

 

Οδηγίες λειτουργίας 

1) Πριν τη χρήση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή 

επιφάνεια. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά αν τοποθετηθεί πάνω σε κλίση ή 

κατηφόρα.  

2) Στρίψτε τον θερμοστάτη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να φτάσει 

στη ρύθμιση Max “+”. 

3) Ρυπή ψυχρού αέρα (εξαερισμός μόνο): στρίψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη 

ρύθμιση εξαερισμού “ ”. 

4) Θέρμανση σε χαμηλή ισχύ: στρίψτε τον διακόπτη λειτουργίας στη χαμηλή 

ρύθμιση “ ”. 

5) Θέρμανση σε υψηλή ισχύ: στρίψτε τον διακόπτη λειτουργίας στην υψηλή 

ρύθμιση “ ”. 



6) Απενεργοποίηση: στρίψτε το κουμπί στη ρύθμιση “ ”. 

 

Λειτουργία περιστροφής 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε μια φορά και η λειτουργία 

περιστροφής είναι στη θέση ΟΝ, η συσκευή θα περιστρέφεται για να φτάσει από 

αριστερά προς τα δεξιά, πιέστε δεύτερη φορά και η λειτουργία περιστροφής είναι 

στη θέση OFF. 

 

Ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη 

Όταν ο χώρος έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, στρίψτε τον διακόπτη 

του θερμοστάτη κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι το σημείο 

που η συσκευή σβήσει. Η θερμοκρασία καθορίζεται και με αυτό τον τρόπο, 

ρυθμίζεται και διατηρείται αυτόματα σε σταθερό επίπεδο από τον θερμοστάτη. 
 

Προστασία από υπερθέρμανση 

Αυτή η συσκευή προστατεύεται από τη λειτουργία προστασίας υπερθέρμανσης, η 

οποία απενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ρεύματος, 

περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσει και αφαιρέστε οτιδήποτε προκάλεσε την 

υπερθέρμανση, π.χ. κάτι καλύπτει τη συσκευή. Ελέγξτε για ζημιές στη συσκευή, το 

καλώδιο και το βύσμα. Αν δεν υπάρχει κάποια ζημιά, συνδέστε τη συσκευή ξανά και 

ενεργοποιήστε την όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν η συσκευή ακόμη δεν 

ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.   

   

Ασφάλεια ελέγχου (Προστασία από ανατροπή)  

Αυτή η συσκευή έχει λειτουργία προστασίας από ανατροπή αν πέσει κάτω. Λόγω 

αυτής της λειτουργίας, θα σταματήσει αυτόματα να λειτουργεί, ενώ όταν η συσκευή 

τοποθετηθεί στη σωστή θέση προς τα πάνω, θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά.  

 

Συντήρηση 

1. Πάντα αφαιρείτε το βύσμα από την πρίζα παροχής ρεύματος και αφήστε την 

συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.  

2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής περιστασιακά με ένα μαλακό, 

υγρό πανί (όχι πολύ βρεγμένο) και αφήστε την εξωτερική επιφάνεια να 

στεγνώσει πριν την λειτουργία.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά όπως απορρυπαντικά και σκληρυντικά.  

ΜΗΝ επιτρέπετε να βραχεί το εσωτερικό της συσκευής καθώς μπορεί να 

προκαλέσει κίνδυνο. 

3. Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, βάλτε την στην αρχική συσκευασία και 

αποθηκεύσετε την σε καθαρό και δροσερό μέρος.  

4. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίας, μην προσπαθήσετε να την 

επισκευάσετε μόνοι σας, μπορεί να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς ή 



ηλεκτροπληξίας. 

 

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: UHF-879C       

Χαρακτηριστικό  Σύμβολο  
Αριθμητική 

τιμή  

Μο 
  Χαρακτηριστικό  

Μονά

δα  νάδα   

Θερμική ισχύς       
Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών 

τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)  

Ονομαστική θερμική 

ισχύς 
Pnom  1.8 kW    

χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 

ενσωματωμένο θερμοστάτη 
[όχι] 

Ελάχιστη θερμική 

ισχύς (ενδεικτική) 
Pmin  1 kW    

χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση 

θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού 

χώρου 

[όχι] 

Μέγιστη συνεχής 

θερμική ισχύς 
Pmax,c  1.8 kW    

ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση 

θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού 

χώρου 

[όχι] 

Βοηθητική 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας      

        παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα [όχι] 

στην ονομαστική 

θερμική ισχύ 
elmax  N/A kW    

Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να 

επιλεχθεί μια δυνατότητα)  

στην ελάχιστη 

θερμική ισχύ 
elmin  N/A kW    

μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου 
[όχι] 

σε κατάσταση 

αναμονής 
elSB  0 kW    

δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς 

ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου 
[όχι]   

      
με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου 
[ναι]   

      με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου [όχι]   

      
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και 

χρονοδιακόπτη ημέρας 
[όχι]   

      
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και 

χρονοδιακόπτη εβδομάδας 
[όχι]   

      Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)    

      
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή 

παρουσίας 
[όχι]   

      
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού 

παραθύρου 
[όχι]   

      με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως [όχι]   

      με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης [όχι]   

      με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας [όχι]   

      με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας [όχι] 

Στοιχεία 

επικοινωνίας: 

Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55535 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2316 006600, Fax: 2316 006650 

 

 



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 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣΗ 

 

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 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegating Directive 15 / 863 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε 
17ης Νοεμβρίου 87Α - Τ.Κ. 55535 
Πυλαία - Θεσσαλονίκη 
T: 2316006600 | F: 2316006650 
www.united-electronics.gr 
 

 

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

