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ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΟΜΠΑ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Αυτές είναι σημαντικές για την 
ασφάλεια σας και τη σωστή χρήση της ηλεκτρικής σόμπας που αγοράσατε. Καλό είναι 
να κρατήσετε σε ασφαλές σημείο την απόδειξη αγοράς. Η απόδειξη αγοράς είναι και 
αποδεικτικό εγγύησης, η απόδειξη είναι απαραίτητη στην περίπτωση που χρειαστεί να 
χρησιμοποιήσετε την εγγύηση της συσκευής. 
  
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
• Αφαιρέστε τα πλαστικά προστατευτικά και τοποθετήστε τα μακριά από παιδιά. 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ανέπαφη και σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση που 
κάποια τμήματα της σόμπας είναι κατεστραμμένα ή σπασμένα µην τη 
χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε άμεσα με την αντιπροσωπεία ή το κατάστημα που 
αγοράσατε τη συσκευή .  
• 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. 
• Χρησιμοποιήστε την συσκευή µόνο για την χρήση για την οποία προορίζεται.  
• Βεβαιωθείτε πως η σόμπα στερεώνεται σε μια επίπεδη επιφάνεια και σε αρκετή 
απόσταση από εύφλεκτα αντικείμενα. 
• Ποτέ μην ακουμπάτε την σόμπα πάνω σε φλοκάτες ή χαλιά με ψηλό πέλος. 
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πυρκαγιάς. 
• Πάντα να λειτουργείτε τη συσκευή από μια πηγή τροφοδοσίας  τάση και συχνότητα 
δικτύου που αναγράφεται  στην ενδεικτική ετικέτα της συσκευής. 
• 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. 
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο µπάνιο, σε πισίνα και σε µέρη µε υγρασία. 
Επίσης ποτέ μην τοποθετείτε την σόμπα κάτω από μια βρύση (έστω και αν αυτή είναι 
μόνιμα κλειστή) . Σε γενικές γραμμές πρέπει να αποφύγετε την πιθανότητα να εισέλθει 
νερό στη σόμπα ή να πιτσιλιστεί από σταγόνες νερού ή άλλου υγρού.  
• ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε έπιπλα, κουρτίνες και 
εύφλεκτα υλικά.  
Ποτέ μην σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία.  Πάντα φροντίζετε ώστε οι σήτες κυκλοφορία αέρα της συσκευής να μην 
φράσσονται από σκόνη. 
• Ποτέ μην αφήνετε τη σόμπα σε λειτουργία ενώ λείπετε από το σπίτι ή όταν 
πηγαίνετε για ύπνο. 
• Σε περίπτωση που το περίβλημα της συσκευής εμφανίζει σπασίματα ή ρωγμές 
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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 της σόμπας με την πρίζα, μην το 
συνδέσετε. Πρέπει να το επιθεωρήσει κάποιος ειδικευμένος τεχνίτης ή το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα. 
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σόµπα να τη βγάζετε πάντα από την πρίζα.  
• Η σόμπα πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία μόνο αν είναι κανονικά 
συναρμολογημένη. 
• 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. 
• Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση. 
• Πάντα να αποσυνδέετε την σόμπα από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει 
πριν την μετακινήσετε από ένα σημεία σε ένα άλλο. 
• Η σόμπα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο με τα αξεσουάρ που την συνοδεύουν ή 
προτείνονται. 
• Περιμετρικά της συσκευής πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50cm 
ενώ στο εμπρός τμήμα της που εκπέμπει θερμότητα η ελάχιστη απόσταση είναι 1 
(ένα) μέτρο. 
• Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής, η προστατευτική σήτα, τα στοιχεία εκπομπής 
θερμότητας και ο ανακλαστήρας πίσω από αυτά,  βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλή 
θερμοκρασία κατά την λειτουργία της συσκευής. Αποφύγετε την επαφή με αυτά όταν η 
συσκευή λειτουργεί. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος. 
• Μην τσακίζετε το καλώδιο στο σημείο εισόδου του,  μην τυλίγετε το καλώδιο στη 
συσκευή όσο αυτή είναι ακόµα ζεστή .  
• Σε περίπτωση που το καλώδιο χαλάσει,  αλλάξτε το αμέσως για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
 
 
 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 
 
• Συναρμολογείστε το σώμα της 
σόμπας και τη βάση στήριξης της με την 
ακόλουθη σειρά: 
• Αφαιρέστε τα παξιμάδια τύπου 
πεταλούδας από το κάτω μέρος του 
σώματος της σόμπας. 
• Περάστε το καλώδιο ρεύματος από 
την υποδοχή που υπάρχει στην μέση της 
βάσης και στην συνέχεια 
συναρμολογείστε το σώμα της σόμπας με τη βάση. 

∆ιακόπτης 1 
Ενεργοποίηση συσκευής 

∆ιακόπτης  2   
Μεσαίο θερμαντικό στοιχείο 

∆ιακόπτης  3 
Κάτω θερμαντικό στοιχείο 

∆ιακόπτης  4  
Πάνω θερμαντικό στοιχείο 

Θερμαντικά στοιχεία 
αλογόνου 

Βάση 

∆ιακόπτης  ενεργοποίησης 
ταλάντωσης 

Οδηγοί καλωδίου 

Παξιμάδια πεταλούδες 

∆ιακόπτης ασφαλείας 
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• Ενώστε σφιχτά τα δύο τμήματα χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια τύπου πεταλούδας 
που αφαιρέσατε στην αρχή της διαδικασίας. 
• Περάστε το καλώδιο ρεύματος από τους αντίστοιχους «οδηγούς» που υπάρχουν 
στη βάση της σόμπας ώστε να στερεωθεί με ασφάλεια. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ 
• Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά υλικά της συσκευασίας, συναρμολογείστε τα μέρη 
της σόμπας, σύμφωνα με τις οδηγίες και τοποθετείστε την στην επιθυμητή θέση. 
• Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το σε μια κατάλληλη πρίζα. 
• Βεβαιωθείτε πως περιμετρικά της συσκευής υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 
50cm ενώ στο εμπρός τμήμα της - που εκπέμπει θερμότητα- η ελάχιστη απόσταση 
είναι 1 (ένα) μέτρο. 
 
 
1. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ 
 
Η θέση σε λειτουργία και σβέση της σόμπας (ΟΝ/OFF  πραγματοποιείται με τον 
διακόπτη 1 (πορτοκαλί χρώμα)  στο παραπάνω σχήμα. Η σόμπα είναι σβηστή όταν ο 
διακόπτης είναι στην θέση OFF και τίθεται σε λειτουργία όταν είναι στην θέση ΟΝ. 
Όταν ενεργοποιηθεί η σόμπα λειτουργεί το μεσαία θερμαντικό στοιχείο αλογόνου και 
προσφέρεται θερμαντική ισχύς 400W.    
Κάθε ένας από τους διακόπτες 2, 3 και 4, όταν ενεργοποιηθεί προσθέτει επιπλέον 
θερμαντική ισχύ 400W. Όταν όλοι οι διακόπτες είναι ενεργοποιημένοι η συνολική 
θερμαντική ισχύς της σόμπας είναι 1600W 
 
∆ιακόπτης  1 –  Ενεργοποιεί  το ένα από τα μεσαία θερμαντικά σώματα  
∆ιακόπτης  2 –  Ενεργοποιεί το δεύτερο μεσαίο θερμαντικό σώμα. 
∆ιακόπτης 3 –   Ενεργοποιεί το πάνω θερμαντικό σώμα. 
∆ιακόπτης 4 –   Ενεργοποιεί το κάτω θερμαντικό σώμα. 
 
 
2. ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ∆ΕΞΙΑ 
Πιέζοντας τον διακόπτη ταλάντωσης ενεργοποιείται η λειτουργία ταλάντωσης- της 
σόμπας-  αριστερά δεξιά. Πιέστε άλλη μια φορά τον διακόπτη για να σταματήσει αυτή 
η λειτουργία. 
 
3. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Στην συσκευή υπάρχει ένας διακόπτη ασφαλείας, σε περίπτωση που η συσκευή 
βρεθεί σε πλάγια θέση ή εάν αναποδογυρίσει, αυτός ο διακόπτης ασφαλείας που 

βρίσκεται στην βάση της συσκευής θα “ανοίξει” µε αποτέλεσµα να διακοπεί η 
λειτουργία της.  
 
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Υφάσματα ή εύφλεκτα υλικά μπορεί να αναφλεγούν αν βρίσκονται 
κοντά στα θερμαντικά στοιχεία. Κανένα εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται σε 
απόσταση μικρότερη του 1m (ενός) μέτρου από την μπροστινή επιφάνεια της σόμπας. 
Ποτέ μην τη σκεπάζετε όταν βρίσκεται σε λειτουργία. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
• Μετά την χρήση καθώς και κατά την διάρκεια του καθαρισµού βγάλτε τη σόµπα 
από την πρίζα και περιµένετε εωσότου κρυώσει.  
• Καθαρίστε το περίβλημα της σόμπας με ένα στεγνό  μαλακό πανί. Προσέχετε να 
μην ακουμπάτε τα θερμαντικά στοιχεία, σε 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 τα πλαστικά µέρη της συσκευής µε χημικά υγρά, διαλύτες, σπρέι ή 
υγρά που περιέχουν οινόπνευμα.  
 


