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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ποτέ µην συνδέετε το καλώδιο ρεύµατος πριν εγκαταστήσετε την συσκευή. 
Η συσκευή είναι κατάλληλη για τροφοδοσία από ηλεκτρικό δίκτυο 230V 50Hz η ασφάλεια της 
πρίζας πρέπει να είναι 16Α. Η πρίζα τροφοδοσίας  της συσκευής πρέπει να έχει γείωση. 

 

Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή πρέπει οπωσδήποτε να συναρµολογήσετε τα δύο 
πόδια που στερεώνουν το θερµαντικό σώµα (θα τα βρείτε χωριστά στην συσκευασία) 
χρησιµοποιώντας τις βίδες που τα συνοδεύουν. Στην βάση του σώµατος υπάρχουν τα 
κατάλληλα σπειρώµατα. ∆ώστε προσοχή ώστε να πόδια να εγκατασταθούν σωστά, ώστε το 
θερµαντικό σώµα να ακουµπά µε ασφάλεια στο δάπεδο. 
 
Ποτέ µην συνδέετε στην πρίζα την συσκευή πριν την έχετε εγκαταστήσει κανονικά. 



DARWiN SMDL01 TURBO 

www.tele.gr 

2

Οδηγίες ασφαλείας 

Προσοχή ποτέ µην καλύπτετε το θερµαντικό σώµα µε υφάσµατα, πετσέτες ή οποιαδήποτε 
άλλα αντικείµενα. 
 

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 16Α. 
2. Χρησιµοποιήστε την συσκευή µόνο για την χρήση για την οποία προορίζεται.  
3. Βεβαιωθείτε πως το θερµαντικό σώµα ακουµπά σε µια επίπεδη επιφάνεια και σε αρκετή 
απόσταση (µεγαλύτερη του 1m) από εύφλεκτα αντικείµενα (υφάσµατα, χαρτιά, υγρά κλπ). 
4. Ποτέ µην τοποθετείτε το θερµαντικό σώµα σε ανάποδη θέση ή σε κεκλιµένες επιφάνειες 
που υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί. 
5. 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. 
6. Ποτέ µην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν τµήµατα που 
µπορεί να επισκευαστούν. 
7. Τυχόν επισκευή πρέπει πάντα να γίνεται από ειδικευµένο τεχνικό. 
8. Μην χρησιµοποιείτε ή εγκαθιστάτε τη συσκευή στο µπάνιο, σε πισίνα και σε µέρη µε 
υγρασία. Σε γενικές γραµµές πρέπει να αποφύγετε την πιθανότητα να εισέλθει νερό στη 
συσκευή ή να πιτσιλιστεί από σταγόνες νερού ή άλλου υγρού.  
9. Ποτέ µην σκεπάζετε το θερµαντικό σώµα µε οποιοδήποτε αντικείµενο όταν βρίσκεται σε 
λειτουργία. Πάντα φροντίζετε ώστε οι σήτες κυκλοφορία αέρα της συσκευής να µην 
φράσσονται από σκόνη. 
10. Ποτέ µην αφήνετε το πάνελ σε λειτουργία ενώ λείπετε από το σπίτι ή όταν πηγαίνετε για 

ύπνο. 

11. 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 του θερµοποµπού µε την πρίζα, µην το συνδέσετε. Πρέπει να το 

επιθεωρήσει κάποιος ειδικευµένος τεχνίτης ή το τµήµα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα. 
12. Όταν δεν χρησιµοποιείτε το πάνελ πάντα να το βγάζετε από την πρίζα.  
13. Για να αποφύγετε πιθανό τραυµατισµό ή έγκαυµα µην πετάτε αντικείµενα στις σχισµές 
της συσκευής και µην αγγίζετε  µε τα χέρια, το σώµα σας ή τα ρούχα σας τα θερµαντικά 
στοιχεία. 
14. Πάντα να αποσυνδέετε το πάνελ από την πρίζα και να περιµένετε να κρυώσει πριν την 
µετακινήσετε από ένα σηµεία σε ένα άλλο. 
15. Μην τσακίζετε το καλώδιο στο σηµείο εισόδου του, µην τυλίγετε το καλώδιο στη συσκευή 
όσο αυτή είναι ακόµα ζεστή .  
16. Σε περίπτωση που το καλώδιο χαλάσει, αλλάξτε το αµέσως – απευθυνόµενοι σε έναν 
ειδικευµένο τεχνικό- για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.  
 

 

Χρήση της συσκευής 

Θέστε τον διακόπτη της συσκευής στη 
θέση OFF πριν τον συνδέσετε µε την 
πρίζα. 
Η θερµοκρασία λειτουργίας επιλέγετε 
µε την χρήση σε συνδυασµό των 
διακοπτών επιλογής ισχύος και του 
θερµοστάτη. 
Η µέγιστη θερµοκρασία επιτυγχάνεται 
έχοντας βάλει σε θέση ΟΝ και τους 2 
διακόπτες επιλογής ισχύος και 
έχοντας στρέψει  δεξιόστροφα τον 
θερµοστάτη στην µέγιστη ένδειξη. 
Όταν ο χώρος φτάσεις στην 
επιθυµητή θερµοκρασία µπορείτε να 

∆ιακόπτες 
επιλογής ισχύος 

∆ιακόπτης 
ενεργοποίησης 
ανεµιστήρα 

Θερµοστάτης 
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στρέψετε τον θερµοστάτη αριστερόστροφα µέχρι του σηµείου που θα σβήσει το ενδεικτικό, 
ώστε να διατηρείτε η επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου σταθερή. 
Το θερµαντικό σώµα ενσωµατώνει έναν θερµοστάτη ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η 
υπερθέρµανση του. Αν αυτός ενεργοποιηθεί η λειτουργία του θερµαντικού σώµατος θα 
διακοπεί. Βγάλτε το από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει, µόλις αυτό γίνει το θερµαντικό 
σώµα θα λειτουργήσει εκ νέου κανονικά. 
Αν θέλετε να βάλετε σε λειτουργία τον ανεµιστήρα πιέστε τον διακόπτη και µε το αντίστοιχο 
σύµβολο. 

 
Προσοχή: Για καλύτερη απόδοση του θερµαντικού σώµατος πρέπει να έχετε κλειστά 

πόρτες και παράθυρα. 
Σε καµία περίπτωση µην καλύπτετε το θερµαντικό σώµα µε αντικείµενα ή υφάσµατα. 
 

Εγκατάσταση σε τοίχο 

Προσοχή σε κανένα σηµείο της διαδικασίας εγκατάστασης δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένο 
το καλώδιο της συσκευής σε πρίζα. 

• Στην συσκευασία της συσκευής περιλαµβάνονται κατάλληλες βάσεις για να µπορεί να 
στερεωθεί σε τοίχο. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να τοποθετήσετε τις βάσεις για 
επιδαπέδια χρήση. 

• Στο σηµείο της εγκατάστασης στον τοίχο και γύρω από το θερµαντικό σώµα δεν 
πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε αντικείµενο σε απόσταση τουλάχιστον 50cm.  

• Επίσης η ελάχιστη απόσταση του κάτω µέρος του θερµαντικού σώµατος από το 
δάπεδο πρέπει να είναι 40cm. 

• Η βάση πρέπει να είναι αλφαδιασµένη στον τοίχο –ώστε το θερµαντικό σώµα όταν 
εγκατασταθεί να είναι οριζόντιο- και να χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα υλικά 
στερέωσης ανάλογα µε το υλικό του τοίχου που θα στερεώσετε το θερµαντικό σώµα. 
Σε περίπτωση που δεν είστε εξοικειωµένοι µε αυτού του είδους τις εργασίες πρέπει 
να καλέσετε έναν ειδικευµένο τεχνικό. 

• Για µεγαλύτερη ευκολία µπορείτε να βάλετε πρώτα τις πάνω βάσεις, να τοποθετήσετε 
πρόχειρα το θερµαντικό σώµα και να σηµαδέψετε τα σηµεία όπου θα εγκατασταθούν 
οι κάτω βάσεις του. 

 

Καθαρισµός  

• Μετά την χρήση καθώς και κατά την διάρκεια του καθαρισµού βγάλτε το θερµαντικό σώµα 
από την πρίζα και περιµένετε εωσότου κρυώσει.  

• Το περίβληµα της συσκευής µπορεί να καθορίζεται µε ένα στεγνό µαλακό πανί ή τη 
βούρτσα ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που η βρωµιά επιµένει µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε ένα ελαφρά υγραµένο πανί και στην συνέχεια να σκουπίσετε µε ένα στεγνό 
πανί το σώµα της συσκευής. 

• Ποτέ µην χρησιµοποιείτε διαλυτικά ή χηµικά για τον καθαρισµό του περιβλήµατος και των 
εξαρτηµάτων του θερµοποµπού, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστρέψετε το φινίρισµα 
του. 
 
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 : 230VAC /50Hz 
Μέγιστη ισχύς: 2000W  
 
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. 

 


