
 
  
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
220-240V ~50Hz 2000W 
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 
 
 

                                      

 
 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε πάντα τις βασικές 
προφυλάξεις ασφαλείας, όπως παρακάτω: 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 
τραυματισμού: 
1. Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μονοφασική παροχή ρεύματος, της οποίας η τάση να 

ταιριάζει με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής. 
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το 

αερόθερμο. 
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φροντίστε πάντα να έχετε το διακόπτη ισχύος 

στη θέση OFF και να την έχετε αποσυνδέσει από την πρίζα. 
5. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το αερόθερμο βρίσκεται κοντά σε παιδιά, 

ανάπηρους ή ηλικιωμένα άτομα. 
6. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση <1,8 μέτρων από τον τοίχο. 
7. Το αερόθερμο δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια ηλεκτρική πρίζα. 
8. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από μοκέτες και μην το καλύπτετε με ρίξει μικρά χαλιά, 

ψάθες ή παρόμοια καλύμματα δαπέδου. Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από τα 
σημεία που κυκλοφορείτε και φροντίστε να μην είναι στριμμένο. 

9. Μην λειτουργείτε το αερόθερμο με φθαρμένο καλώδιο ή φις ή όταν η συσκευή 
παρουσιάζει δυσλειτουργία, πέσει κάτω ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. 

10. Αν το καλώδιο ρεύματος πάθει ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον 
κατασκευαστή ή τον τεχνικό αντιπρόσωπό του ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο για να 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι. 

11. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να 
προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 

12. Χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην εισάγετε και ούτε να 
αφήνετε να εισέρχονται αντικείμενα στα ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής. Για να 
αποφευχθεί η πιθανότητα πυρκαγιάς, μην φράζετε τις εισαγωγές αέρα και τα 
ανοίγματα εξαγωγής με οποιοδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι, όπου μπορεί να φράξουν τα ανοίγματα. 
Χρησιμοποιείτε το αερόθερμο μόνο σε επίπεδες, στεγνές επιφάνειες. 

13. Μην τοποθετείτε αυτό το αερόθερμο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Κρατήστε τα παραπάνω εύφλεκτα υλικά, 
επιφάνειες ή ουσίες σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την μπροστινή πλευρά 
της συσκευής και μακριά από τις πλευρές και το πίσω μέρος. 

14. Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο σε οποιαδήποτε από τις περιοχές όπου βενζίνης, 
χρωμάτων ή άλλων εύφλεκτων υγρών αποθηκεύονται π.χ. Γκαράζ ή εργαστήρια, 
όπως ένα ζεστό, ηλεκτρικό τόξο και πυροδοτώντας μέρη στο εσωτερικό του 



θερμαντήρα. 
15. Μη χρησιμοποιείτε το αερόθερμο κοντά σε μπανιέρες, ντους ή πισίνες. Ποτέ μην 

τοποθετείτε το αερόθερμο σε σημεία όπου μπορεί να πέσει μέσα σε μπανιέρα ή άλλο 
σημείο συλλογής νερού. 

16. Οι επιφάνειες του αερόθερμου είναι καυτές όταν είναι σε χρήση. Για να αποφύγετε 
τυχόν εγκαύματα και τραυματισμούς, μην αγγίζετε με γυμνό δέρμα τη θερμή 
επιφάνεια της συσκευής. Εάν παρέχεται, χρησιμοποιήστε λαβή κατά τη μετακίνηση 
του προϊόντος. 

17. Φροντίστε να μην χρησιμοποιούνται και άλλες συσκευές στο ίδιο ηλεκτρικό κύκλωμα, 
διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης του προϊόντος σας. 

18. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κάθονται μακριά από τη συσκευή, εκτός αν 
βρίσκονται κάτω από συνεχή επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 ετών και 8 ετών 
επιτρέπεται να ανοίγουν και να κλείνουν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της 
και τα παιδιά βρίσκονται κάτω από επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσουν τους σχετικούς 
κινδύνους. Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν, να ρυθμίζουν και 
να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης. 

19. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από 
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσεων, μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. 

20. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
21. Δεν πρέπει να επιτρέπεται το καθάρισμα και η συντήρηση της συσκευής από τα παιδιά 

χωρίς επίβλεψη. 
22. Κάποια μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία 

και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις 
όπου στο χώρο χρήσης της συσκευής υπάρχουν παιδιά και ευπαθή άτομα. 

23. Η σημασία της εικόνας σήμανσης  είναι “ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ”. 
 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ  
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η συσκευή σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως σταθερή επιτοίχια συσκευή (με την 
προϋπόθεση να τηρούνται όλες οι προειδοποιήσεις ασφαλείας που παρατίθενται σε αυτό 
το εγχειρίδιο). 
Αφήστε ελάχιστη απόσταση 50 εκ. μεταξύ οποιασδήποτε πλευράς της συσκευής σας και 
οποιουδήποτε εμποδίου (έπιπλα, τοίχοι κ.λπ.) για να υπάρχει η δυνατότητα σωστής και 
αποτελεσματικής κυκλοφορίας του αέρα. 
Φροντίστε πάντα να κατευθύνετε σωστά τη ροή του αέρα, προκειμένου να 
βελτιστοποιείται η θέρμανση του δωματίου. 



Αποφύγετε τις γωνίες, τους μικρούς όγκους, τα ξύλινα πατώματα και τις οροφές.  
 
Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για το αερόθερμο, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς 
ασφαλείας. Ο τοίχος στον οποίο πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή πρέπει να είναι 
ανθεκτικός, μη εύφλεκτος, επίπεδος και πλήρως κατακόρυφος. 
• Αφαιρέστε με το χέρι το πλαστικό στήριγμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του 
αερόθερμου και, στη συνέχεια, πάρτε ένα στυλό και κάντε μια κουκκίδα στον τοίχο, στα 
σημεία που βρίσκονται οι τρύπες του πλαστικού στηρίγματος. 
• Ανοίξτε 3 τρύπες. Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες είναι σε οριζόντιες και σε απόσταση 63 χιλ. 
μεταξύ τους. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα τρία ούπατ στις τρύπες. 
• Στερεώστε σφιχτά το στήριγμα με τρεις βίδες. 
• Κουμπώστε τις δύο υποδοχές της συσκευής στο στήριγμα και ασφαλίστε, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω σχεδιάγραμμα. 
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν υπάρχει κίνδυνος να αποσπαστεί και να πέσει κάτω. 
 

                

           

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

220-240V～50Hz Κλάση II  2000W 



    
 

 Περιγραφή της συσκευής 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Οδηγίες λειτουργίας   

 
 
1. Γυρίστε το θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη μέγιστη ρύθμιση. 
2. Θερινή λειτουργία (μόνο αερισμός): γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη ισχύος 

στη ρύθμιση αερισμού. 
3. Θέρμανση σε χαμηλή ισχύ: γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση I. 
4. Θέρμανση σε υψηλή ισχύ: γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση II. 
5. Τερματισμός λειτουργίας: γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση 0. 
Σημείωση: Μην επιχειρήσετε να περιστρέψετε το διακόπτη πέρα από τη θέση 
τερματισμού λειτουργίας. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
Όταν το δωμάτιο αποκτήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, γυρίστε το δεξί 
χειριστήριο του θερμοστάτη (όπου υπάρχει) αριστερόστροφα μέχρι το σημείο 
τερματισμού λειτουργίας της συσκευής. Η θερμοκρασία που καθορίσατε με αυτόν τον 
τρόπο θα ρυθμίζεται αυτόματα και θα διατηρείται σε σταθερό επίπεδο από τον 
θερμοστάτη. 
 

Προστασία από υπερθέρμανση  
Αυτό το αερόθερμο διαθέτει προστασία υπερθέρμανσης που σβήνει τη συσκευή αυτόματα 
σε περίπτωση σοβαρής υπερθέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη 
συσκευή, περιμένετε περίπου 30 λεπτά για να κρυώσει και αφαιρέστε κάθε πιθανή αιτία 
υπερθέρμανσης, π.χ. κάτι που καλύπτει το αερόθερμο. Ελέγξτε για βλάβη στη συσκευή, 
το καλώδιο και το φις. Εάν δεν υπάρχει βλάβη, συνδέστε ξανά τη μονάδα στο ρεύμα και 
ενεργοποιήστε την, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν το αερόθερμο εξακολουθεί να 
μην τίθεται σε λειτουργία, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για 
βοήθεια. 

Α 

 Β 
Γ 

Α: Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης  
 
Β: Διακόπτης ρεύματος 
 
Γ: Φωτεινή ένδειξη 
 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
1.Πριν από το καθάρισμα, φροντίστε να αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα και να 
αφήνετε το αερόθερμο να κρυώσει.   
2.Σκουπίζετε περιστασιακά την εξωτερική επιφάνεια του αερόθερμου με ένα μαλακό υγρό 
πανί (φροντίστε να μην στάζει) και στεγνώστε την προτού θέσετε ξανά σε λειτουργία τη 
συσκευή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΜΗ βυθίζετε το αερόθερμο σε νερό. 
ΜΗ χρησιμοποιείτε χημικά καθαρισμού όπως απορρυπαντικά και λειαντικά. 
ΜΗΝ αφήνετε το εσωτερικό να βραχεί, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει 
κίνδυνο. 
3.Για να αποθηκεύσετε το αερόθερμο, τοποθετήστε το στην αρχική του συσκευασία και 
φυλάξτε το σε καθαρό και ξηρό μέρος. 
4.Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή υποψίας βλάβης, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το 
αερόθερμο μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς 
ή ηλεκτροπληξίας. 



 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

                                                     Α.Μ.Π. 00510 
(ΠΔ 117/2004) 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. 
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής 

τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του 
σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14 / 35 / EU 
RoHS2 Directive: 11 / 65 / EU 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι τα αναφερόμενα συμμορφώνονται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55014-1:06+A1:09+A2:11    
EN 55014-2:97+A1:01+A2:08  
EN 61000-3-2:14   
EN 61000-3-3:13    
EN 60335-1:12+AC:14+A11:14    
EN 60335-2-30:09+A11:12  
EN 62233:08     
IEC 62321:08  ed.1  
 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
17ης Νοεμβρίου 87Α - Τ.Κ. 55534 
Πυλαία - Θεσσαλονίκη 
T: 2310944944 | F: 2310944940 
www.amiridis-savvidis.gr 
www.united-electronics.gr 
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