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Οδηγίες χρήσης 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεµένη σε πρίζα 230V / 50Hz 10A. 
2. Για να ανάψετε το αερόθερµο, γυρίστε το θερµοστάτη δεξιόστροφα στην επιθυµητή 
θέση. 
3. Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα δεξιόστροφα στην υψηλή ρύθµιση, όταν το δωµάτιο 
φτάσει µια επιθυµητή θερµοκρασία. Γυρίστε τον  αργά µέχρι το αερόθερµο να σβήσει. Αυτό 
είναι το σηµείο στο οποίο η ρύθµιση του θερµοστάτη ισούται µε την θερµοκρασία του 
δωµατίου. Στη ρύθµιση αυτή, ο θερµοστάτης θα ενεργοποιεί και θα απενεργοποιεί αυτόµατα 
το αερόθερµο ,για να διατηρείται η επιλεγµένη θερµοκρασία. 
4. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, η ένδειξη λειτουργίας είναι φωτισµένη. 
 

Οδηγίες ασφαλείας 
 
1. Συνδέστε το αερόθερµο σε µια πρίζα 220-240V-50Hz.Παρακαλούµε να ελέγξετε την πρίζα, 
κατά τη χρήση και ελέγξτε αν η σύνδεση πρίζας- φις είναι σωστή. 
2. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, µαξιλάρια, και κουρτίνες µακριά από το 
αερόθερµο ,για να αποφύγετε τη βλάβη των ίδιων αλλά και πιθανή υπερθέρµανση της 
συσκευής. 
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3. Μην τοποθετείτε το αερόθερµο ακριβώς κάτω από πρίζα. 
4. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο, µην τοποθετείτε τίποτα στην έξοδο του αέρα. 
5. Το αερόθερµο καίει, όταν βρίσκεται σε λειτουργία ,γι’ αυτό για να αποφύγετε εγκαύµατα, 
να αποφεύγετε προσεκτικά την επαφή µε γυµνό δέρµα. 
6. Όταν σταµατήσετε τη χρήση του αερόθερµου, παρακαλείσθε να κλείσετε πρώτα το 
διακόπτη του ρεύµατος, και να κρατήσετε κρύο αέρα από 30 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό να 
προστατεύσει το εσωτερικό τµήµα. 
7. Αν δε χρησιµοποιείτε τη συσκευή για αρκετή ώρα, συνιστάται να την αποσυνδέσετε από 
το ρεύµα. 
8. Τοποθετήστε το αερόθερµο σε µία στερεή θέση και αποµακρύνετε τυχόν εµπόδια ή 
εύφλεκτα αντικείµενα, σε απόσταση τουλάχιστον 50cm γύρω από αυτό. 
9. Για την αποφυγή κινδύνου, σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής παρουσιάσει βλάβη, 
µην επιχειρήσετε να το αλλάξετε µόνοι σας. Για αντικατάσταση ή επιδιόρθωση  απευθυνθείτε 
σε εξουσιοδοτηµένο κατάστηµα σέρβις της εταιρείας. 
10. Αν διαπιστώσετε κάποια άσχηµη µυρωδιά, καπνό ή κάποιον περίεργο θόρυβο, παρακαλώ 
σταµατήστε τη χρήση εκείνη τη στιγµή, αποσυνδέστε το αερόθερµο απ’την πρίζα και 
πηγαίνετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. 
11. Θα προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς όταν η συσκευή τοποθετηθεί σε λάθος µέρος ή 
συσκευασία. Γι ’αυτό, µην τοποθετείτε κοντά καµία συσκευή που µπορεί να ενεργοποιηθεί 
αυτόµατα µε την επαφή τους. 
12. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή στο µπάνιο ή κοντά σε πισίνα και σε αντίστοιχους χώρους. 
13. Για την αποφυγή υπερθέρµανσης ,µην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο αερόθερµο. 
14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων  παιδιών) 
µε µειωµένη σωµατική, αισθητηριακή ή πνευµατική ικανότητα, ή έλλειψη εµπειρίας και 
γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδήγηση, σχετικά µε τη χρήση της συσκευής, 
ενός ατόµου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.  
15. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται από κάποιον µεγαλύτερο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 
δεν παίζουν µε τη συσκευή. 
 
Καθαρισµός και συντήρηση  
 
1. Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από την παροχή 
ρεύµατος και έχει κρυώσει εντελώς. Μετά τον καθαρισµό τοποθετήστε την στο κουτί 
συσκευασίας. Παρακαλείσθε να διατηρείτε τη συσκευασία σε ξηρό µέρος για να αποφεύγεται 
η υγρασία  και η πίεση. 
2.  Για να καθαρίσετε το αερόθερµο, όταν χρειαστεί, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα  υγρό 
ύφασµα/πανί µε απορρυπαντικό. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ εκρηκτικά αέρια, βενζίνη ή άλλα 
εύφλεκτα υλικά. 
 
 
Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εµφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο 
ειδικευµένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της συσκευής στην Ελλάδα (TELEIΜPEX A.E τηλ: 210 
5584180 ή στο tele@tele.gr) 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τάση τροφοδοσίας : 220VAC-240VAC / 50 Hz 
Ισχύς: 1500W 
 
H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτηµένη στην ιστοσελίδα 
www.tele.gr 
 

 

Το σήµα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύµφωνο µε την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) 
Waste Electrical and Equipment Directive. To σήµα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε 
τη συσκευή στο κάδο των απορριµµάτων αλλά να χρησιµοποιείτε το σύστηµα περισυλλογής 
και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύµφωνα µε το νόµο. 

 


