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ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
1. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικό δίκτυο 230V AC/ 50Hz. Η ασφάλεια που 
ασφαλίζει την πρίζα που τροφοδοτεί την σόμπα θα πρέπει να είναι 10Α. 
2. Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης λειτουργίας της συσκευής είναι σε θέση OFF πριν την 
συνδέσετε με την πρίζα. 
3. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά ή πάνω στο αερόθερμο. Όταν το αερόθερμο 
λειτουργεί πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. 
4. Αν το αερόθερμο τοποθετηθεί σε τοίχο βεβαιωθείτε πως δεν ακουμπά σε εύφλεκτα υλικά. 
5. Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε δωμάτια με επιφάνεια μικρότερη από 4 τετραγωνικά 
μέτρα.  
6. Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην 
αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.  
7. Ποτέ μην φράσετε τις τρύπες εισαγωγής του αέρα και τις σχισμές εξαγωγής του. Τέτοια 
ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές και τραυματισμό. 
8. Για να αποφύγετε σοβαρούς τραυματισμούς μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ζώα να παίζουν 
κοντά στο αερόθερμο όταν αυτό λειτουργεί. 
9. Ποτέ μην καλύπτετε το αερόθερμο ενώ λειτουργεί, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και 
σοβαρός τραυματισμός. 
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο µπάνιο, σε πισίνα και σε µέρη µε υγρασία. Ποτέ μην 
ακουμπάτε το αερόθερμο σε σημείο που μπορεί να πέσει μέσα σε νερό. 
11. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, 
εκρηκτικά αέρια, διαλυτικά, βερνίκια, μπογιές ή κόλλες. 
12. Σε περίπτωση που το περίβλημα της συσκευής εμφανίζει σπασίματα ή ρωγμές μην θέσετε 
σε λειτουργία τη συσκευή. Άμεσα πρέπει να την επιθεωρήσει κάποιος ειδικευμένος τεχνίτης ή το 
τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα. Αν παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο σύνδεσης 
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της σόμπας με την πρίζα, μην το συνδέσετε. Πρέπει να το επιθεωρήσει κάποιος ειδικευμένος 
τεχνίτης ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα. 
13. Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή έγκαυμα μην πετάτε αντικείμενα στις σχισμές της 
συσκευής και μην καλύπτετε με τα χέρια, το σώμα σας ή τα ρούχα σας τις σχισμές εξαερισμού. 
14. Οι οπές εισαγωγής του αέρα και οι σχισμές εξαγωγής του αέρα πρέπει να καθαρίζονται από 
συσσωρευμένη σκόνη με μια ηλεκτρική σκούπα. 
 
Η συσκευή δεν απαιτεί συναρμολόγηση και είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί. 
 
Οδηγίες χρήσης της συσκευής 
Βεβαιωθείτε πως ο διακόπτης ενεργοποίησης της συσκευής είναι στην θέση 0 (off) πριν τη 
συνδέσετε με την πρίζα. 
• Στρέψτε τον θερμοστάτη σε πλήρη ισχύ (προς τα δεξιά)  εωσότου φτάσει στη μέγιστη θέση. 
• Για μέγιστη θερμαντική ισχύ βάλτε το ρυθμιστικό θέρμανσης στη θέση  . 
• Για μειωμένη θερμαντική ισχύ βάλτε το ρυθμιστικό θέρμανσης στη θέση . 
• Για χρήση χωρίς θέρμανση (το καλοκαίρι) βάλτε το ρυθμιστικό θέρμανσης στη θέση   . 
• Στο αερόθερμο ενσωματώνεται ένας αυτόματος θερμικός διακόπτης που διακόπτει την 
λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 
• Για να σβήσετε το αερόθερμο θέστε το διακόπτη λειτουργία στη θέση  “0”. 
• Αν λόγο υπερθέρμανσης ενεργοποιηθεί ο αυτόματος θερμικός διακόπτης ασφαλείας, 
σβήσετε την συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα, αφήστε την να κρυώσει για αρκετή ώρα 
και δοκιμάστε να την χρησιμοποιήσετε εκ νέου. Αν ο θερμικός διακόπτης ενεργοποιείται 
συνεχόμενα σταματήστε να χρησιμοποιείται το αερόθερμο και δώστε τη συσκευή σε ένα 
ειδικευμένο τεχνικό για έλεγχο. 
 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
Όταν το δωμάτιο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, στρέψτε τον θερμοστάτη αντίστροφα με 
την φορά των δεικτών του ρολογιού έως το σημείο που ο ανεμιστήρας θα πάψει να λειτουργεί. Ο 
θερμοστάτης θα φροντίσει να κρατιέται η θερμοκρασία του δωματίου σχετικά σταθερή. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Για να έχετε την μέγιστη δυνατή απόδοση καθαρίζεται συχνά το αερόθερμο από την σκόνη. 
Προσοχή πάντα πριν καθαρίσετε την συσκευή να το αποσυνδέετε από την πρίζα, έχοντας 
προηγουμένως θέση το διακόπτη λειτουργίας του στη θέση 0.  
• Καθαρίστε το περίβλημα του αερόθερμου με ένα στεγνό  μαλακό πανί. Σ   ε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπετε να εισέλθει υγρό στο εσωτερικό της συσκευής. 
• Καθαρίστε τις γρίλιες από την σκόνη .  Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα 
ή κατάλληλη ξεσκονίστρα. 
• Μην καθαρίζετε το περίβλημα της συσκευής µε χημικά υγρά, διαλύτες, σπρέι ή υγρά που 
περιέχουν οινόπνευμα.  
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
• Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά) 
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες εκτός και αν επιβλέπονται από 
κάποιο άτομο με κατάλληλες ικανότητες και εμπειρία. Ιδιαίτερη επίβλεψη πρέπει να δίνεται στα 
παιδιά ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή σαν παιχνίδι. 
Αν παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο σύνδεσης της σόμπας με την πρίζα, μην το συνδέσετε. Το 
καλώδιο θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούριο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αερόθερμο δεν  πρέπει να λειτουργεί μέσω χρονοδιακόπτη ή μέσω κάποιου 
διακόπτη τηλεχειρισμού. 
Ποτέ μην καλύπτετε το αερόθερμο ενώ λειτουργεί, μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και 
σοβαρός τραυματισμός. 


