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Πληροφορίες για την ασφάλεια σας  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 

ετών, ή από άτομα με μειωμένη φυσική, νοητική ή αισθησιακή ικανότητα 

ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν 

λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της συσκευή και 

κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει 

να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει 

να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

2. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά εκτός 

και αν επιβλέπονται. Παιδιά ηλικίας μεταξύ των 3 και 8 ετών μπορούν 

μόνο να ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον αυτή 

έχει τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη θέση και αυτά επιβλέπονται ή 

έχουν λάβει σαφείς οδηγίες ως προς την ασφαλή λειτουργία της 

συσκευής και κατανοούν πλήρως τους σχετιζόμενους κινδύνους. Παιδιά 

ηλικίας μεταξύ των 3 και 8 ετών απαγορεύεται να χειρίζονται το καλώδιο 

ρεύματος, να ρυθμίζουν, να καθαρίζουν ή και να συντηρούν τη συσκευή. 

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να αναπτύξουν πολύ 

υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την παρουσία παιδιών ή ευπαθών 

ατόμων. 

4. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα 

από εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο ώστε να αποφευχθεί 

οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή πρόκλησης 

υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. 

6. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από 

πρίζα. 

7. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε χώρους κοντά σε μπάνια, ντους, ή 

πισίνες 

8.  Η συσκευή περιέχει συγκεκριμένη ποσότητα λαδιού. Οποιαδήποτε 

επιδιόρθωση που απαιτεί το άνοιγμα της συσκευής, πρέπει να γίνεται 

από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με το σέρβις σε 

περίπτωση διαρροής λαδιού. 

9. Όταν απορρίψετε τη συσκευή ακολουθήστε τους κανονισμούς που 

υπάρχουν σχετικά με την απόρριψη λαδιού. Μην απορρίψετε τη 

συσκευή στα οικιακά απόβλητα και ανακυκλώστε τη συσκευή σε 

κατάλληλους χώρους. 

10. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. Η 

συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς 

χώρους.  

11. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια ανθεκτική στις 



υψηλές θερμοκρασίες. Οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση μπορεί να 

προκαλέσει κινδύνους. 

12. Μπορεί να υπάρχει οσμή, κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι 

φυσιολογικό και η οσμή θα εξαφανιστεί γρήγορα. 

13. Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε, αποσυναρμολογήσετε ή 

τροποποιήσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν μέρη επιδιορθώσιμα από τον 

καταναλωτή. 

14. ΠΡΟΣΟΧΗ – ΑΝ χρησιμοποιείτε προέκταση για το καλώδιο, βεβαιωθείτε 

ότι δεν υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο ισχύος της προέκτασης.  

15. Αποσυνδέστε από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιείτε ή όταν μετακινείτε 

τη συσκευή ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού. 

16. Η συσκευή είναι καυτή κατά τη λειτουργία της. Για να αποφύγετε 

εγκαύματα μην ακουμπάτε με γυμνά χέρια τις καυτές επιφάνειες. 

17. Μην εισάγετε ξένα σώματα στα ανοίγματα αερισμού εισαγωγής ή και 

εξαγωγής, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, 

ή βλάβης της συσκευής. 

18. Μην καλύπτετε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, αν η 

συσκευή είναι καλυμμένη ή σε επαφή με εύφλεκτα υλικά όπως πχ 

κουρτίνες, ριχτάρια, σκεπάσματα κτλ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΥΛΙΚΑ 

19. Μην επαναφορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. 

20. Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις μπαταρίες. 

21. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέστη ή φωτιά. Αποφύγετε την 

τοποθέτηση σε άμεσο ηλιακό φώς. 

22. Μη βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε 

μέρη που μπορεί να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή να 

βραχυκυκλωθούν από άλλα μεταλλικά αντικείμενα. 

23. Μη βγάζετε τις μπαταρίες από τη συσκευασία τους αν δεν πρόκειται να 

τις χρησιμοποιήσετε. 

24. Να είστε προσεκτικοί με την αποθήκευση και τον χειρισμό των 

μπαταριών 

25. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, μην αφήσετε το υγρό να έρθει 

σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Αν αυτό συμβεί, ξεπλύνετε την περιοχή 

με μεγάλες ποσότητες νερού και αναζητήστε ιατρική βοήθεια. 

26. Βεβαιωθείτε ότι θα τοποθετήσετε τις μπαταρίες σωστά, αφού κοιτάξετε 

προσεκτικά τις ενδείξεις (+) και (–) των πόλων. 

27. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν ταιριάζουν με τον εξοπλισμό της 

συσκευής. 

28. Μην χρησιμοποιείτε σε μία συσκευή μπαταρίες διαφορετικών 

κατασκευαστών, διαφορετικής χωρητικότητας, μεγέθους ή τύπου 

29. Αν τα παιδιά χρησιμοποιούν μπαταρίες, θα πρέπει να επιβλέπονται 

συνεχώς. 

30. Σε περίπτωση κατάποσης μπαταρίας αναζητείστε αμέσως ιατρική 

βοήθεια. 



31. Πάντα να προμηθεύεστε μπαταρίες που προτείνονται από τον 

κατασκευαστή και είναι κατάλληλες για τον εξοπλισμό της συσκευής. 

32. Κρατήστε τις μπαταρίες καθαρές και στεγνές. 

33. Καθαρίστε τους πόλους της μπαταρίας με καθαρό στεγνό πανί αν 

βρωμίσουν. 

34. Κρατήστε το αρχικό εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 

35. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. 

36. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφαιρέστε τις μπαταρίες. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο θερμοστάτης δεν είναι εξοπλισμένος με συσκευή για να 

ελέγχει τη θερμοκρασία του δωματίου με ακρίβεια. Προτείνεται να μην 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια στα οποία βρίσκονται άτομα που 

ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δε μπορούν να εγκαταλείψουν το δωμάτιο 

μόνα τους, εκτός και αν επιβλέπονται συνεχώς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της 

θερμο-διακοπής, η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται σε εξωτερικούς 

μηχανισμούς όπως χρονοδιακόπτες ή σε κύκλωμα που ελέγχεται και 

ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα από το 

δίκτυο παροχής ρεύματος. 

Συναρμολόγηση 

Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή σε μια σταθερή επιφάνεια χωρίς αιχμηρά σημεία, 

για να αποφύγετε τη φθορά της συσκευής. 

- Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα. 

- Τραβήξτε προς τα έξω τις βάσεις για τους τροχούς, όπως φαίνεται στην 

εικόνα παρακάτω. 

Το καλοριφέρ πρέπει να λειτουργεί σε όρθια θέση με τους τροχούς 

συναρμολογημένους στις βάσεις. 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                         

                   Εικ. 1 



Τηλεχειριστήριο 

Το τηλεχειριστήριο χρειάζεται μια μπαταρία 2025 - 3V για να λειτουργήσει 

(συμπεριλαμβάνεται). 

Ακολουθήστε τις ενδείξεις +/- των πόλων για να τοποθετήσετε σωστά τη 

μπαταρία. 

Το τηλεχειριστήριο πρέπει να «κοιτάζει» προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου 

στον πίνακα ελέγχου. 

Αν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την μπαταρία. 

Λειτουργίες 

  

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Πίσω λαβή και θήκη 

τηλεχειριστηρίου  

B. Κυρίως σώμα 

C. Βάσεις τροχών  

D. Εμπρόσθια λαβή  

E. Πίνακας ελέγχου 

F. Διακόπτης On/off  

G. Θήκη αποθήκευσης 

καλωδίου 

H. Τροχοί 

a. Κουμπί θερμοστάτη 

b. ＋: Κουμπί αύξησης 

θερμοκρασίας / ώρας 

c. Κουμπί Ενεργοποίησης / 

Ρυθμίσεων 

d. Κουμπί χρονοδιακόπτη 

e. －: Κουμπί μείωσης 

θερμοκρασίας / ώρας 

f. Κουμπί αναμονής 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετακινείστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λαβή.   

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να τοποθετηθεί στην ειδική θήκη στο πίσω μέρος 

της συσκευής όταν δεν χρησιμοποιείται. 

Ενεργοποίηση 

Πατήστε το κουμπί on/off [F] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή 

βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής μέχρι να επιλέξετε κάποια ρύθμιση 

από τα αντίστοιχα κουμπιά της συσκευής ή του τηλεχειριστηρίου. 

Από τη συσκευή θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. 

Η ένδειξη (  ) θα φωτίσει. 

 

Οι παρακάτω ρυθμίσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε από τον πίνακα 

αφής είτε από το τηλεχειριστήριο. 

Κάθε φορά που πατάτε κάποιο κουμπί ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 

Πατήστε το κουμπί αναμονής [f] για να βγείτε από την κατάσταση αναμονής και 

να κάνετε επιλογή των διάφορων ρυθμίσεων. Η συσκευή θα αρχίσει να 

λειτουργεί με τη χαμηλότερη ισχύ ( ). 

Ισχύς θέρμανσης και ρύθμιση λειτουργίας Eco  

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης / Ρυθμίσεων (c), οι διαθέσιμες επιλογές θα 

είναι κυκλικά από τη χαμηλή ισχύ ( ) 

μεσαία ισχύ ( )   μέγιστη ισχύ ( )    λειτουργία Eco (    ). 

Όταν η συσκευή λειτουργεί στη χαμηλότερη, μεσαία και μέγιστη ισχύ, ελέγχεται 

από θερμική ασφάλεια. 

 

Σημείωση:  

Όσο πιο μεγάλη είναι η ισχύς, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει η συσκευή στην 

επιθυμητή θερμοκρασία, όμως η κατανάλωση ρεύματος θα είναι μεγαλύτερη.  

Για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους προτείνεται να χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή σε χαμηλότερη ισχύ. 

 

Τηλεχειριστήριο 

 

Μπαταρία (2025 - 3V) 

 



Λειτουργία Eco 

Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης / Ρυθμίσεων (c), μέχρι να φωτίσει η ένδειξη 

“ECO”.  

Όταν η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση ECO, η ισχύς θέρμανσης θα αλλάξει 

αυτόματα όταν η θερμοκρασία δωματίου πλησιάσει τη θερμοκρασία που έχετε 

ορίσει.  

Παράδειγμα: Η θερμοκρασία που ορίσατε είναι 25℃. Όταν η θερμοκρασία του 

δωματίου είναι μικρότερη από 22℃, η συσκευή θα λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ 

( ). Όταν η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στους 23℃, η συσκευή θα 

συνεχίσει να λειτουργεί στη μεσαία ισχύ ( ). Όταν η θερμοκρασία δωματίου 

φτάσει στους 24℃, η συσκευή θα λειτουργεί στη χαμηλότερη ισχύ ( ). Όταν 

η θερμοκρασία δωματίου φτάσει στους 25℃, η συσκευή θα σταματήσει 

αυτόματα να λειτουργεί. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 25℃ η 

συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στη ρύθμιση ECO.  

Σημείωση: αν δεν οριστεί θερμοκρασία από τον χρήστη, η συσκευή λειτουργεί 

με προεπιλεγμένη θερμοκρασία τους 23℃.  

 

Ρύθμιση θερμοστάτη  

Ο θερμοστάτης ρυθμίζεται μόνο στη λειτουργία Eco.  

Εύρος θερμοκρασίας:10 °C~30 °C 

1. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίησης / Ρυθμίσεων (c), μέχρι να φωτίσει η 

ένδειξη “ECO”.  

2. Πατήστε το κουμπί του θερμοστάτη (a), η θερμοκρασία θα αρχίσει να 

αναβοσβήνει.  

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “+” and “-” [b] και [e] για να ορίσετε την 

επιθυμητή θερμοκρασία. 

4. Η ένδειξη θερμοκρασίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει, και αφού ορίσετε 

την επιθυμητή θερμοκρασία, θα εμφανιστεί στην οθόνη η τρέχουσα 

θερμοκρασία δωματίου. 

5. Η συσκευή θα κρατήσει την επιθυμητή θερμοκρασία με την αυτόματη 

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. 

Χρονοδιακόπτης: Αυτόματη ενεργοποίηση 

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν θέλετε η συσκευή 

να ενεργοποιείται μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 έως 24 

ώρες από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η ρύθμιση). Μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση 

αναμονής.  

1. Πατήστε το κουμπί on/off [F] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα φωτίσει 

η ένδειξη (  ). Η συσκευή θα είναι σε λειτουργία Stand-by.  

2. Πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (d), θα φωτίσει η ένδειξη (  ) και θα 

αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία (0.0).  

3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “+” και “-” [b] και [e] για να ορίσετε το χρόνο 



από 1 έως 24 ώρες. Από 0.0 μέχρι 5.0 ώρες αυξάνονται ανά 0.5 ώρες, ενώ 

από 5.0 μέχρι 24 ώρες αυξάνονται ανά 1 ώρα. Η λειτουργία ενεργοποιείται τη 

στιγμή που τα ψηφία σταματάνε να αναβοσβήνουν. Η αντίστροφή μέτρηση θα 

φαίνεται στην οθόνη.  

4. Η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο χρόνος παρέλθει. 

Σημείωση: Αφού ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, ρυθμίστε την ισχύ και 

την ECO ρύθμιση. Στην ECO ρύθμιση, ορίστε την επιθυμητή θερμοκρασία, 

έτσι ώστε η συσκευή να ενεργοποιηθεί στην επιθυμητή ισχύ και θερμοκρασία. 

Σημείωση: όταν κάνετε χρήση του χρονοδιακόπτη, πρέπει να πάρετε υπόψη 

ότι η συσκευή μπορεί να μείνει χωρίς επίβλεψη για κάποιο διάστημα. Πάντα να 

τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας. 

Χρονοδιακόπτης: Αυτόματη απενεργοποίηση  

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται όταν θέλετε η συσκευή 

να απενεργοποιείται μετά από κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1 έως 

24 ώρες από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η ρύθμιση). 

1. Όταν η συσκευή λειτουργεί, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη (d), θα 

φωτίσει η ένδειξη (  ) και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία (0.0).  

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά “+” και “-” [b] και [e] για να ορίσετε το χρόνο 

από 1 έως 24 ώρες. Από 0.0 μέχρι 5.0 ώρες αυξάνονται ανά 0.5 ώρες, ενώ 

από 5.0 μέχρι 24 ώρες αυξάνονται ανά 1 ώρα. Η λειτουργία ενεργοποιείται 

τη στιγμή που τα ψηφία σταματάνε να αναβοσβήνουν. Η αντίστροφή 

μέτρηση θα φαίνεται στην οθόνη.  

3. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν ο χρόνος παρέλθει. 

 

Απενεργοποίηση 

Πατήστε το κουμπί αναμονής [f] μέχρι να επιλέξετε τη ρύθμιση ύπνου και η 

οθόνη ελέγχου σβήσει.  

Πατήστε το κουμπί on/off [F] για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή. 

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, αφαιρέστε την από την πρίζα. 

 
Φροντίδα και καθαρισμός 

1. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 

2. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 

εντελώς. Σκουπίστε τη με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε 

απορρυπαντικά ή άλλα διαβρωτικά υλικά. 

3. Μην «ξύνετε» τις επιφάνειες με αιχμηρά αντικείμενα. 

4. Σημαντικό – κομμένα καλώδια πρέπει να απομακρύνονται  με ασφάλεια 
για να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας αν κάποιο κομμένο καλώδιο συνδεθεί σε παροχή 
ρεύματος. 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 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 οι 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 

 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 

συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις 

λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr 

 

 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 

 

http://www.morris.gr/
http://www.amiridis-savvidis.gr/

