
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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1. Για την ασφάλεια σας

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες 
προσεκτικά για την αποφυγή ζημιών και επικίνδυνων καταστάσεων. 
Οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που προβλέπεται στο παρόν 
εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
τραυματισμό, και να ακυρώσει όλες τις εγγυήσεις. 

Η εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα, φθορά, απώλεια, βλάβη ή ζημία 
προκαλείται από χρήση που παραβαίνει τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 
αυτής της συσκευής, οι οποίες περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Πριν από την εγκατάσταση και πρώτη λειτουργία αφαιρέστε τη συσκευασία και 
ελέγξτε την ακεραιότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση βλαβών ή ζημιών μην 
προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας αλλά επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία και 
απορρίψετε την σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για χρήση σε 
εμπορικό / βιομηχανικό περιβάλλον, σε οχήματα, σε πλοία ή αεροσκάφη. Μπορεί 
να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των οκτώ ετών. Άτομα με μειωμένες 
σωματικές, συναισθηματικές ή ψυχικές ικανότητες ή άτομα με  έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης μπορούν να χρησιμοποιούν την συσκευή μόνο με επίβλεψη ή αν τους 
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν 
απόλυτα τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά 
χωρίς επίβλεψη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μερικά μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να 
αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία και να προκληθούν εγκαύματα. 

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε το προϊόν 
αντιστοιχεί σε αυτή που προδιαγράφεται: 230V ~, 50Hz. Η συσκευή διαθέτει δείκτη 
προστασίας IPX4, συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μπάνια ή άλλους 
χώρους με υγρασία αρκεί να μην είναι εγκατεστημένη εντός της περιμέτρου της 
μπανιέρα / ντουζιέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εγκατασταθεί στα σημεία 
που επισημαίνονται στην εικόνα 1. 

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε μια ασφαλή θέση: 

- Τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και έπιπλα. 
- Αφήνοντας τουλάχιστον ένα μέτρο ελεύθερο μπροστά του. 
- Όχι ακριβώς κάτω από μια πρίζα. 

Μην αφήνετε τα παιδιά και τα ζώα να αγγίζουν ή να παίζουν με τη συσκευή. 
Προσοχή: Η γρίλια εξόδου αέρα ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία πάνω από 90°C. 
Προειδοποίηση: Προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη 
συσκευή. Μην κρεμάτε τίποτα πάνω της ενώ λειτουργεί.  



Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά 
όπως διαλυτικά, χρώματα, βερνίκια ή άλλα. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε τοίχους 
από συνθετικά υλικά. 

2. Εγκατάσταση

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε κατακόρυφη θέση με τις γρίλιες εξόδου 
ζεστού αέρα στο κάτω μέρος. Είναι εξοπλισμένη με ένα κύκλωμα διπλής 
ηλεκτρικής μόνωσης (class II) και ως εκ τούτου δεν απαιτεί σύνδεση γείωσης. 
Πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους, έπιπλα ή / και 
αντικείμενα, όπως φαίνεται στην εικόνα 2. Μην τοποθετείτε το προϊόν, έτσι ώστε η 
απόσταση μεταξύ του δαπέδου και την κάτω πλευρά του προϊόντος να είναι 
μικρότερη από 600 mm. Ανοίξτε τρεις οπές διαμέτρου 6 mm στον τοίχο, όπως 
φαίνεται στην εικόνα 3. Τοποθετήστε τα τρία πλαστικά βύσματα τοίχου που 
παρέχονται με το προϊόν. Τοποθετήστε τις 2 πάνω βίδες, φροντίζοντας να 
αφήσετε μια απόσταση 8 mm μεταξύ των κεφαλών των βιδών και του τοίχου. 
Κρεμάστε τη συσκευή πάνω στις δύο βίδες γαντζώνοντας την. Τέλος, ασφαλίστε 
το προϊόν με την κάτω βίδα.  

3. Φίλτρο

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με ένα φίλτρο για την προστασία του από τη σκόνη 
και τη βρωμιά. Το φίλτρο αφαιρείται και καθαρίζεται εύκολα με νερό (εικόνα 4). Για 
να διατηρήσετε τη συσκευή σε άριστη κατάσταση, καθαρίζετε το φίλτρο μια κάθε 
έξι μήνες και μην ξεχνάτε να το επανατοποθετείτε σωστά. 

4. Πετσέτες

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια πετσετοκρεμάστρα και τέσσερα επιπλέον 
άγκιστρα που βρίσκονται στην πίσω της μεριά. Μην τοποθετήσετε πετσέτες κοντά 
στις γρίλιες εξόδου αέρα (εικόνα 5). Η σωστή τοποθέτηση είναι αυτή που φαίνεται 
στην εικόνα 6. 

5. Λειτουργία Αερόθερμου

Το προϊόν διαθέτει τα δύο χειριστήρια που φαίνονται στην εικόνα 7. 

Λειτουργία με τον θερμοστάτη 
Σε ένα χώρο με θερμοκρασία άνω των 35°C, ο θερμοστάτης δεν ενεργοποιεί το 
αερόθερμο ακόμα κι αν είναι ρυθμισμένος στο μέγιστο. Αντιστρόφως, σε ένα 
δωμάτιο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία (κάτω από 5°C), ο θερμοστάτης διατηρεί 
την συσκευή σε λειτουργία - κατά του παγετού -, ακόμη και αν αυτός είναι 
ρυθμισμένος στο ελάχιστο. Για να βελτιστοποιηθεί η χρήση του θερμοστάτη:  

- Γυρίστε το χειριστήριο του θερμοστάτη στο μέγιστο και περιμένετε μέχρι να 
επιτευχθεί μια άνετη θερμοκρασία. 

- Στη συνέχεια γυρίστε τον αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ" και 
να σταματήσει η λειτουργία του. 

- Σταθεροποιείστε τον θερμοστάτη σε αυτή τη θέση. Με αυτό τον τρόπο θα 
διατηρηθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία στο χώρο. 

Στην λειτουργία με τον θερμοστάτη η συσκευή λειτουργεί στα 1000 watt. Όταν το 
προϊόν λειτουργεί ανάβει η ενδεικτική λυχνία led που διαθέτει. 



Λειτουργία με τον χρονοδιακόπτη – Ταχεία θέρμανση 
Ρυθμίστε το θερμοστάτη περιβάλλοντος στην απαιτούμενη θερμοκρασία και στη 
συνέχεια γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη για να επιλέξετε τον απαιτούμενο 
χρόνο λειτουργίας. Το προϊόν θερμαίνει γρήγορα το δωμάτιο 1800 watt για τον 
προκαθορισμένο χρόνο και στη συνέχεια μειώνει την ισχύ στα 1000 watt για να 
διατηρηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος που επιλέγεται με το θερμοστάτη. 
Όταν η συσκευή λειτουργεί υπό τον έλεγχο του χρονοδιακόπτη σε 1800 watt ο 
θερμοστάτης απενεργοποιείται και δεν ελέγχει τη θερμοκρασία του δωματίου. Σε 
αυτή την περίπτωση, η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρά 
δωμάτια, όταν μέσα σε αυτά βρίσκονται άτομα που δεν μπορούν να εξέλθουν από 
τον χώρο μόνα τους, εκτός αν υπάρχει συνεχής επίβλεψη από ένα άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

6. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτή την 
περίπτωση: 

- Απενεργοποιήστε το αερόθερμο και αφήστε το να κρυώσει για περίπου 15 - 
20 λεπτά. 

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή αέρα. 
Ελέγξτε το φίλτρο να είναι καθαρό και αν χρειαστεί καθαρίστε το όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο 3. 

- Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες εξαγωγής αέρα είναι καθαρές. 
- Ενεργοποιείστε και πάλι το προϊόν και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά. 

7. Συντήρηση - Επισκευή

Αυτό το προϊόν δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Καθαρίστε το με ένα στεγνό 
πανί μία φορά κάθε 6 μήνες και το φίλτρο όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3. 
Αν το προϊόν απαιτεί επισκευή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.  

8. Περιβάλλον και ανακύκλωση

Ανακυκλώστε τη συσκευασία του προϊόντος, σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς για την επεξεργασία των αποβλήτων. Μετά το πέρας του κύκλου 
ζωής του ανακυκλώστε το προϊόν  σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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