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Οδηγίες ασφαλείας & σημαντικές προφυλάξεις: 

 

 Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν κάνετε χρήση της συσκευής. 

 

 Μην κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στη συσκευή. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

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

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προς αποφυγή πρόκλησης υπερθέρμανσης, μην 

καλύπτετε τη συσκευή. 

 Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα. 

 Η συσκευή φέρει ζεστά και σπινθιρίζοντα μέρη στο εσωτερικό της. Μην 

τοποθετείτε εύφλεκτα ή χημικά κοντά στο θερμαντικό. 

 Η συσκευή δεν φέρει μηχανισμό ελέγχου της θερμοκρασίας του χώρου. Μην 

χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια, όταν σε αυτά βρίσκονται άτομα 

με αδυναμία μετακίνησης εκτός και αν εποπτεύονται. 

 Προς αποφυγή υπερθέρμανσης και πρόκλησης φωτιάς, μην καλύπτετε τη 

συσκευή. 

 Προς αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες κατά τη 

διάρκεια της χρήσης της.  
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 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

 Μην εισάγετε ξένα σώματα στα ανοίγματα αερισμού εισαγωγής ή και 

εξαγωγής, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, φωτιάς, ή 

βλάβης της συσκευής. 

 Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν αυτή δεν 

χρησιμοποιείται. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, τραβήξτε το καλώδιο 

ρεύματος από την πρίζα. 

 Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σε σωστά γειωμένες πρίζες. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα. Αν το καλώδιο 

ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από εξουσιοδοτημένο 

τεχνικό κέντρο ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

 Η χρήση καλωδίου προέκτασης δεν προτείνεται γιατί μπορεί να προκαλέσει 

υπερθέρμανση και κίνδυνο φωτιάς. Παρόλα αυτά, αν πρέπει υποχρεωτικά να 

χρησιμοποιηθεί, η εσωτερική της καλωδίωση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

1.5χιλ² και να φέρει σήμανση όχι μικρότερη από 10Amp. 

 Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά και μην το καλύπτετε με 

αντικείμενα. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από σημεία με κίνηση 

ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής ή πτώσης. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο. 

Οποιαδήποτε άλλη μη ενδεδειγμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει φωτιά, 

ηλεκτροπληξία ή και σωματικό τραυματισμό. 

 Αν απουσιάζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, προτείνεται να μειώσετε τη 

ρύθμιση της θερμοκρασίας. 

 Αν έχετε πολλές συσκευές σε ένα χώρο, αφήστε τις να λειτουργούν ταυτόχρονα. 

Με αυτό τον τρόπο διατηρείτε μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία του χώρου 

χωρίς να αυξάνετε την κατανάλωση του ρεύματος. 

 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. 

 Οι εργασίες επιδιόρθωσης ή συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται 

αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα γειωμένη. 
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Τεχνικά στοιχεία: 

 

Τάση λειτουργίας 230V AC, 50Hz 

Κατανάλωση Ισχύος (W) 1300W 

Διαστάσεις συσκευής (εκ) 40(Μ) × 66.5 (Υ) x 25.5 (Π) 

Βάρος συσκευής (kg) 10 kg 

 

 

Χαρακτηριστικά: 

 

 Διακόπτης λειτουργίας με φωτεινή ένδειξη 

 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

 Προστασία από υπερθέρμανση 

 Προστασία από ανατροπή 

 Αντιπαγωτική λειτουργία 

 Κρύα λαβή μεταφοράς 

 Απόλυτα αθόρυβη λειτουργία 

 Χωρίς διαρροές λαδιού 

 Δεν ξεραίνει την ατμόσφαιρα 

 Φυσικό 

 30% αυξημένη υπέρυθρη ακτινοβολία 

 

 

Αφαίρεση της συσκευασίας: 

 

1. Αφαιρέστε το θερμαντικό από τη συσκευασία του. 

2. Αφαιρέστε τις σακούλες και τα υπόλοιπα προστατευτικά. 

3. Φυλάξτε τη συσκευασία για την αποθήκευση της συσκευής όταν δεν θα 

χρησιμοποιείται. 

 Φυλάξτε την αρχική συσκευασία! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

αποθήκευση κατά τους θερινούς μήνες. 

 

Σημάνσεις σχετικά με την εγκατάσταση: 

 

 Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση Off πριν συνδέσετε το καλώδιο 

ρεύματος στην παροχή ρεύματος. 

 Κρατάτε εύφλεκτα υλικά όπως υφάσματα, επιπλώσεις κλπ σε απόσταση 

τουλάχιστον 1 μέτρου από όλες τις πλευρές της συσκευής. 
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Η συσκευή: 

 

 

 

Μπροστά 

Πίσω 

Πλαινό 

Πόδια 

Πίνακας ελέγχου 

Λαβή 

Εμπρόσθια σχάρα 

Εξαγωγή 
αέρα 
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Ο πίνακας ελέγχου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαρτήματα συναρμολόγησης: 

 

Προσεχτικά αποσυσκευάστε τα εξαρτήματα και ελέγξτε ότι δεν έχει προκληθεί 

οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς ή απουσίας 

κάποιου εξαρτήματος επικοινωνήστε άμεσα με το κατάστημα από το οποία κάνατε 

την αγορά.  

 

1. Πόδια 2τμχ 

2. Βίδες 4τμχ 

Διακόπτης ρύθμισης 

θερμοκρασίας 
Διακόπτης 

λειτουργίας 

Αντιπαγωτική θέση 

Μέγιστη θερμοκρασία Ελάχιστη θερμοκρασία 

1 

2 

Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης Ζώνη άνεσης 
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Οδηγίες συναρμολόγησης: 

 

 
Ασφαλίστε τα δύο πόδια στο κάτω μέρος της συσκευής με τις παρεχόμενες βίδες.  
 
Λειτουργία: 
 

 Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. 

 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας βρίσκεται στη θέση 

“Max”. Επίσης βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση 

“OFF”. Συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. 

2. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “ON” .  

3. Προσαρμόστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοκρασίας για να ορίσετε τη 

θερμοκρασία του χώρου. Ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες, μπορείτε να 

στρέψετε προς τα αριστερά ή δεξιά για να αυξήσετε ή μειώσετε αντίστοιχα τη 

θερμοκρασία του χώρου. 

4. Όταν η θερμοκρασία του χώρου θα φτάσει στην επιθυμητή η παροχή ισχύος θα 

διακοπή και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα σβήσει ταυτόχρονα. Η παροχή 

ισχύος θα επανέλθει όταν η θερμοκρασία του χώρου πέσει κατά τουλάχιστον 

3ºC κάτω από την ορισμένη θερμοκρασία.  

5. “” Αντιπαγωτική λειτουργία: διατηρεί τη θερμοκρασία του χώρου επάνω 

από το σημείο παγώματος ώστε να αποφευχθεί το πάγωμα σωλήνων. 
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Καθαρισμός: 

 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή 

ρεύματος και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό. 

2. Μην εισάγετε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην  

ρίχνετε νερό ή άλλο υγρό επάνω στη συσκευή. 

3. Καθαρίστε τη σκόνη από την εμπρόσθια σχάρα με τη χρήση ηλεκτρικής 

σκούπας. 

4. Σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό πανί για να απομακρύνετε σκόνη ή λεκέδες. 

5. Μην κάνετε χρήση απορρυπαντικών, χημικών καθαριστικών, γυαλιστικών στο 

σώμα της συσκευής καθώς θα καταστραφεί η βαφή. 

 

 

 

Αποθήκευση: 

 

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 

Για να αποφύγετε τη συλλογή σκόνης εντός της συσκευής, χρησιμοποιήστε την 

αρχική συσκευασία της συσκευής. 

 

 

 

Έλεγχος της συσκευής πριν από επισκευή: 

 

Η συσκευή δεν ζεσταίνεται ή δεν λειτουργεί: 

1. Ελέγξτε ότι η κεντρική παροχή ρεύματος λειτουργεί και ότι η ασφάλεια είναι σε 

καλή κατάσταση. 

2. Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. 

3. Ελέγξτε αν ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση “ON” 

4. Ελέγξτε αν η θερμοκρασία του χώρου είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία 

που ορίσατε στο θερμοστάτη 

5. Ελέγξτε αν αντικείμενα εμποδίζουν ή καλύπτουν τη συσκευή 

Αν μετά από αυτούς τους ελέγχους δεν έχει επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε 

με εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο. Οποιαδήποτε εργασία επισκευής θα πρέπει 

να εκτελείται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα. 

 

Σημαντικό: Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή καθιστά την εγγύηση άκυρη. 

Εσφαλμένες εργασίες από ανειδίκευτα άτομα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό 

κίνδυνο. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

 Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε τη συσκευή, καθώς ενέχει σοβαρούς 

κινδύνους για την ασφάλεια σας, ενώ ταυτόχρονα καθιστά την εγγύηση ως 

άκυρη. Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί μπορούν να επισκευάσουν τη 

συσκευή. 

 Οι πλαστικές σακούλες δεν είναι παιχνίδι. Κρατάτε τις μακριά από παιδιά και 

μωρά καθώς αποτελούν σοβαρό κίνδυνο ασφυξίας ή και άλλων τραυματισμών. 

 

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/

