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INSTRUCTIONS MANUAL  

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 

CONVECTOR PANEL HEATER 

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡ 

 

Model / Μοντέλο: MCH20018 

 
 

 
Keep these instructions in a safe place for future reference. 

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση 

 
 

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. 

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για 

περιστασιακή χρήση. 
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ENGLISH 
ATTENTION REMARKS: 
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  

• Children shall not play with the appliance.  
• Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
• Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised. 
• Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it 

has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved.  

• Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or 
perform user maintenance. 

• CAUTION — Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular 
attention has to be given where children and vulnerable people are present. 

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard. 

• WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater 
• The heater must not be located immediately below a socket outlet. 
• Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. 
• WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this 

heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, 
unless constant supervision is provided. 

 
 
1. Description 
1. Heated air outlet 
2. Control panel 
3. Supporting legs 
4. Cold air inlet 
5. Appliance body (front face)  
 
Delivery set 
1. Heater-1 pc 
2. Supporting legs-2pcs 
3. Mounting screws for supporting legs-2 pcs 
4. Operation manual and warranty certificate-1 pc 
5. Package-1 pc 
 
 
2. Installation (Please install the Castors before using) 
 
1. Open the original package and carefully take the appliance out. 
2. Remove foam plastic seals from edges of the appliance and free it 
 of polyethylene. 
3. Take 2 supporting legs from the heater package.  
4. Turn over the appliance so that its lower part looks up. 
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5. Attach the supporting legs to the lower part of the appliance on the  
left and right sides so that mounting holes are aligned with holes on the appliance body (Fig.2). 
6. Drive the mounting screws to the available holes applying a sufficient force (Fig.2). Check security of 
attachment. 
7. Turn the appliance to the right position and place it onto the even horizontal surface strictly vertically. 
The appliance is ready for operation! 
 
 
3. Heater control 
Control panel (Fig.4) 
1. “POWER” indicator 
This indicator lights up upon connection of the heater to the electric mains. 
2. “Timer” indicator 
This indicator lights up upon activation of the function for switching of the heater off or on. 
3. “SET” button 
This button is used for selection of operation modes, selection of heating power, and timer setting. 

4. “ ” button 

This button is used to increase the selected value. 
5. “HEATING” indicator 
This indicator lights up during operation of the heater in the heating mode. 
6. “POWER” button 
This button is used for switching of the heater on and off. 
7. “ECONOMY” indicator 
This indicator lights up during operation of the heater in economic mode. 
8. “NORMAL” indicator 
This indicator lights up during operation of the heater in comfortable mode. 

9. “ ”button 

This button is used to decrease the selected value. 
10. LED-display 
It displays the temperature value, heating power modes, and timer setting. 
 
4. Operation  
1. Switching on 
Insert the plug of the power cord to the receptacle to connect the heater to the electric mains. The “POWER” 
indicator on the control panel will light up. After that, press the “POWER” button. 
 
2. Selection of heating power modes* 
For selection of heating power modes, press the “SET” button three times to display the symbol of the last 

set power. Using the “ ”or“ ”button, select the necessary heating power.  

 
3. Temperature setting 
3.1 Temperature can be set in the range from +5 to +30℃ with 1℃ step. 
3.2 The factory temperature setting of the comfortable mode is +24℃; the factory temperature setting of the 
economic modes is +17℃. 
3.3 To change temperature of the comfortable mode, press the “SET” button once. The “NORMAL” 
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indicator of the comfortable mode on the control panel will flash. The display will show the flashing value of 

the last set temperature. During flashing of the temperature value, press the “ ”or “ ” button to set the 

desired temperature. 
3.4 To change temperature of the economic mode, press the “SET” button twice. The “ECONOMY” 
indicator of the economic mode on the control panel will flash. The display will show the flashing value of 

the last set temperature. During flashing of the temperature value, press the “ ”or “ ” button to set the 

desired temperature. 
3.5 After setting of the desired temperature, the last set value will be stored and the current temperature will 
be displayed. 
 
4. Selection of operation modes 
4.1 Press the “SET” button once to select the comfortable operation mode. The “NORMAL” indicator on the 
control panel will light up. In this mode, the heater will automatically maintain the set temperature of the 
comfortable mode periodically switching heating on and off. 
4.2 Press the “SET” button twice to select the economic operation mode. The “ECONOMY” indicator on the 
control panel will light up. In this mode, the heater will automatically maintain the set temperature of the 
economic mode periodically switching heating on and off. 
4.3 Press the “SET” button 4 times to select the anti-freezing mode. The display will show “AF” symbol. 
The heater will automatically maintain temperature in the range from +5 to -7℃ periodically switching 
heating on and off. 
 
5. Setting of timer function for switching off 
5.1 During operation of the heater, press the “SET” button 5 times. The “TIMER” indicator on the control 
panel will flash. The display will show the flashing value [0.0] or last set value of the timer. 

5.2 Press the “ ”or “ ” button to set the heater switching off time from 0 to 24 hours with 1-hour step. 

The display will show the countdown of time remaining till the moment of the heater switching off. 
5.3 The set time value will be stored and the system will automatically return in 3 seconds to displaying of 
the temperature value. The “TIMER” indicator on the control panel will light. 
5.4 Upon expiration of the timer setting, the heater will be switched off. The indicators on the control panel 
and temperature display will extinguish, but the “POWER” indicator will still light. 
5.5 Switching of the appliance off or setting of the timer value [0.0] will cancel the timer function for the 
heater switching off. 
 
6. Setting of timer function for switching on 
6.1 When the heater is off and only the “POWER” indicator is alight, simultaneously press the “SET” and 

“ ” buttons. The “TIMER” indicator on the control panel will flash. The display will show the flashing 

value [0.0]. 

6.2 Press the “ ”or “ ” button to set the heater switching on time from 0 to 24 hours with 1-hour step. 

The display will show the countdown of time remaining till the moment of the heater switching on. 
6.3 The set time value will be stored. The display will show the set value and the “TIMER” indicator on the 
control panel will light. 
6.4 Upon expiration of the timer setting, the heater will be switched on to the economic mode and it will 
maintain the set temperature. 
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7. Audible signals 
Upon switching on/off and pressing buttons, the heater gives an audible signal. 
 
8. Blocking 

8.1 To block the system, simultaneously press and hold the “ ”or “ ” buttons for 3 seconds, when the 

heater is on. The display will show “[]” symbol. In 5 seconds, the symbol will disappear and the display will 
show the temperature value. At that, the buttons on the control panel will be blocked and their pressing will 
display “[]” symbol. 

8.2 To unblock the system, press and hold the “ ”or “ ” buttons for 3 seconds or switch the heater 

off. 
 
9. “RESTART” function 
In case of a short-time power interruption, the heater will automatically switch on upon resumption of power 
supply and work with the last user settings (except for the timer settings). 
 
10. Switching off 
To switching the heater off, press the “POWER” button on the control panel and disconnect the appliance 
from the electric mains. 
 
5. Maintenance 
The appliance should be regularly washed to remove dust and contaminations from its outer surfaces, since it 
affects the effectiveness of its operation and temperature parameters of space heating. Prior to the preventive 
maintenance activities, switch the appliance off and disconnect it from the electric mains. Let the appliance 
cool down and then wipe its surface with a slightly moistened piece of soft cloth. It is not recommended to 
use cleaning agents for washing including those with abrasive compositions. Exclude damage of the 
appliance with sharp items, since scratches on the painted surface may result in occurrence of rust. 
The preventive cleaning procedure should be carried out periodically for maintenance of the heater technical 
condition and preservation of its appearance for long years. 
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Model identifier(s) :  MCH-20018           

Item  Symbol  Value  Unit     Item  Unit 

Heat output     
Type of heat input, for electric storage local space 

heaters only (select one) 

Nominal heat output Pnom  1.8 kW    
manual heat charge control, with 

integrated thermostat 
[no] 

Minimum heat 
Pmin  0.6 kW    

manual heat charge control with room 

and/or outdoor temperature feedback 
[no] 

output (indicative) 

Maximum 

continuous heat 

output 

Pmax,c  1.8 kW    

electronic heat charge control with 

room and/or outdoor temperature 

feedback 

[no] 

Auxiliary electricity 

consumption   
          fan assisted heat output [no] 

At nominal heat 

output 
elmax  N/A kW    

Type of heat output/room temperature control (select 

one) 

At minimum heat 

output 
elmin  N/A kW    

single stage heat output and no room 

temperature control 
[no] 

In standby mode elSB  N/A* kW    
Two or more manual stages, no room 

temperature control 
[no] 

    
with mechanic thermostat room 

temperature control 
[no] 

    
with electronic room temperature 

control 
[yes] 

    
electronic room temperature control 

plus day timer 
[no] 

    
electronic room temperature control 

plus week timer 
[no] 

    Other control options (multiple selections possible) 

    
room temperature control, with 

presence detection 
[no] 

    
room temperature control, with open 

window detection 
[no] 

    with distance control option [no] 

    with adaptive start control [no] 

    with working time limitation [no] 

    with black bulb sensor [no] 

Contact details 

Amiridis – Savvidis S.A. 

87A, 17th Noemvriou str, P.C. 55534 

Thessaloniki – Greece 

T: +302310944944 | F: +302310944940 

* This product is with off mode only.       
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, ή από άτομα με μειωμένη 

φυσική, αισθησιακή ή νοητική ικανότητα ή με έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας χειρισμού αποκλειστικά 
και μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες ως προς την ασφαλή χρήση της συσκευής 
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.  

• Απαγορεύεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
• Απαγορεύεται τα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 
• Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών θα πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή εκτός και αν 

είναι διαρκής η επίβλεψη τους. 
• Παιδιά ηλικίας από 3 ετών ως και 8 ετών επιτρέπεται μόνο να θέτουν σε λειτουργία ή να 

απενεργοποιούν τη συσκευή εφόσον αυτή έχει τοποθετηθεί σωστά από κάποιον ενήλικα, και εφόσον 
επιβλέπονται ή έχουν λάβει σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 
για την ασφάλεια τους και εφόσον έχουν κατανοήσει πλήρως τους ενδεχόμενους κινδύνους. 

• Σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 ετών ως και 8 ετών απαγορεύεται να συνδέουν ή να αποσυνδέουν τη 
συσκευή από την παροχή ρεύματος, να αλλάζουν ρυθμίσεις, να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν 
εργασίες συντήρησης σε αυτήν.. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ — Ενδέχεται μέρη της συσκευής να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες και να 
υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει η 
κοντινή παρουσία παιδιών ή ευπαθών ατόμων. 

• Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος θα πρέπει άμεσα να ελεγχθεί και να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο, ή από κάποιο 
ανάλογα εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή υπερθέρμανσης της συσκευής μην την καλύπτετε. 
• Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από πρίζα παροχής ρεύματος. 
• Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε χώρους με αυξημένη υγρασία όπως σε μπάνια, ντους ή σε πισίνες. 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν φέρει αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου. Μην κάνετε χρήση της συσκευής 

σε πολύ μικρούς χώρους όταν υπάρχουν άτομα τα οποία φέρουν κινητικά προβλήματα, χωρίς διαρκή 
επίβλεψη. 

 
 
1. Περιγραφή 
1. Εξαγωγή θερμού αέρα. 
2. Πίνακας ελέγχου 
3. Ποδαράκια στήριξης 
4. Εισαγωγή ψυχρού αέρα 
5. Κυρίως σώμα συσκευής (πρόσοψη)  
 
2. Παρελκόμενα συσκευασίας 
1. Θερμαντικό σώμα – 1τμχ 
2. Ποδαράκια στήριξης – 2τμχ 
3. Βίδες εφαρμογής ποδιών στήριξης – 2τμχ 
4. Εγχειρίδιο λειτουργίας και κάρτα εγγύησης – 1σετ 
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2. Εγκατάσταση (τοποθετήστε τα ποδαράκια στήριξης πριν τη χρήση) 
 
1. Ανοίξτε τη συσκευασία και προσεχτικά αφαιρέστε τη συσκευή. 
2. Αφαιρέστε τα προστατευτικά της συσκευασίας από τα άκρα της συσκευής. 
3. Πάρτε τα 2 ποδαράκια στήριξης από τη συσκευασία.  
4. Αναποδογυρίστε τη συσκευή ώστε να βλέπετε το κάτω μέρος της. 
5. Τοποθετήστε τα ποδαράκια στήριξης στα 2 άκρα της συσκευής 
ευθυγραμμίζοντας με τις υπάρχουσες τρύπες που υπάρχουν στο σώμα της συσκευής (εικ. 2)  
6. Τοποθετείστε τις παρεχόμενες βίδες στις τρύπες και σφίξτε τα ποδαράκια στήριξης ασκώντας την 
απαιτούμενη δύναμη (εικ. 2). Βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια στήριξης έχουν ασφαλίσει. 
7. Γυρίστε την συσκευή ξανά κανονικά και τοποθετήστε την σε επίπεδη και ευθεία θέση ώστε να στέκεται 
απολύτως κάθετα. 
Η συσκευή είναι έτοιμη να χρησιμοποιηθεί! 
 
 
3. Πίνακας ελέγχου 
Ο πίνακας ελέγχου και χειρισμού της συσκευής (εικ.4) 
1. Ένδειξη “POWER” 
Αυτή η ένδειξη ανάβει με το που συνδέεται η συσκευή στην παροχή ρεύματος. 
2. Ένδειξη “Timer”  
Αυτή η ένδειξη ανάβει με την ενεργοποίηση της λειτουργίας ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της 
συσκευής. 
3. Πλήκτρο “SET”  
Το πλήκτρο αυτό είναι για την επιλογή μεταξύ λειτουργιών, επιλογή ισχύος θέρμανσης, και ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη. 

4. Πλήκτρο “ ”  

Το πλήκτρο αυτό χρησιμεύει στην αύξηση της επιλεγμένης τιμής 
5. Ένδειξη “HEATING”  
Αυτή η ένδειξη ανάβει κατά τη λειτουργία της θέρμανσης. 
6. Πλήκτρο “POWER” 
Αυτό το πλήκτρο ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. 
7. Ένδειξη “ECONOMY” 
Η ένδειξη αυτή ανάβει κατά τη λειτουργία της συσκευής σε οικονομική ρύθμιση. 
8. Ένδειξη “NORMAL” 
Η ένδειξη αυτή ανάβει κατά τη λειτουργία της συσκευής στη ρύθμιση άνεσης. 

9. Πλήκτρο “ ” 

Το πλήκτρο αυτό χρησιμεύει στην μείωση της επιλεγμένης τιμής 
10.Οθόνη LED 
Εμφανίζει τη ρύθμιση θερμοκρασίας, την επιλεγμένη ισχύ λειτουργία, και την ένδειξη του χρονοδιακόπτη. 
 
4. Λειτουργία 
1. Ενεργοποίηση 
Συνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος στην πρίζα. Η ένδειξη “POWER” στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει. 
Εν συνεχεία πιέστε το πλήκτρο “POWER”. 
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2. Επιλογή θερμαντικής ισχύος λειτουργίας 
Για την επιλογή της επιθυμητής σας ισχύος λειτουργίας θέρμανσης πιέστε το πλήκτρο “SET” τρεις φορές 
ώστε να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη της προηγούμενης επιλεγμένης ισχύος λειτουργίας. Μέσω των 

πλήκτρων “ ” και “ ” επιλέξτε την επιθυμητή σας ισχύ λειτουργίας.  

3. Ρύθμιση θερμοκρασίας 
3.1 Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους από +5 ως +30℃ με διαβάθμιση 1℃. 
3.2 Η εργοστασιακή προεπιλεγμένη θερμοκρασία για τη λειτουργία άνεσης είναι στους +24℃; και 
αντίστοιχα για την οικονομική λειτουργία στους +17℃. 
3.3 Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία της λειτουργίας άνεσης πιέστε το πλήκτρο “SET” μια φορά. Η ένδειξη 
“NORMAL” θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Η οθόνη θα αναβοσβήσει την ένδειξη της τελευταίας 

θερμοκρασίας που είχε οριστεί. Ενώ αναβοσβήνει η θερμοκρασία πιέστε τα πλήκτρα “ ” ή “ ” για να 

ορίσετε την επιθυμητή σας θερμοκρασία. 
3.4 Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία της οικονομικής λειτουργίας πιέστε το πλήκτρο “SET” δύο φορές. Η 
ένδειξη “ECONOMY” θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Η οθόνη θα αναβοσβήσει την ένδειξη της 

τελευταίας θερμοκρασίας που είχε οριστεί. Ενώ αναβοσβήνει η θερμοκρασία πιέστε τα πλήκτρα “ ”ή 

“ ” για να ορίσετε την επιθυμητή σας θερμοκρασία. 

3.5 Αφού ορίσετε την επιθυμητή σας θερμοκρασία η τελευταία σας επιλογή θα αποθηκευτεί και η τρέχουσα 
θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
 
4. Επιλογή τύπων λειτουργίας 
4.1 Πιέστε μια φορά το πλήκτρο “SET” για επιλογή της λειτουργίας άνεσης. Η ένδειξη “NORMAL” θα 
ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή αυτόματα θα διατηρήσει την επιλεγμένη 
θερμοκρασία που έχει οριστεί για τη λειτουργία αυτή, ανάβοντας και σβήνοντας τη συσκευή περιοδικά. 
4.2 Πιέστε δύο φορές το πλήκτρο “SET” για επιλογή της λειτουργίας οικονομίας. Η ένδειξη “ECONOMY” 
θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή αυτόματα θα διατηρήσει την επιλεγμένη 
θερμοκρασία που έχει οριστεί για τη λειτουργία αυτή, ανάβοντας και σβήνοντας τη συσκευή περιοδικά. 
4.3 Πιέστε τέσσερεις φορές το πλήκτρο “SET” για να επιλέξετε την αντιπαγωτική λειτουργία. Η οθόνη θα 
εμφανίσει την ένδειξη “AF”. Η συσκευή αυτόματα θα διατηρεί τη θερμοκρασία μεταξύ +5 και -7℃ 
ανάβοντας και σβήνοντας περιοδικά. 
 
5. Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση 
5.1 Κατά τη λειτουργία της συσκευής πιέστε πέντε φορές το πλήκτρο “SET”. Η ένδειξη “TIMER” θα 
αναβοσβήσει στον πίνακα ελέγχου. Η οθόνη θα εμφανίσει την τιμή [0.0] ή την τελευταία ορισμένη τιμή του 
χρονοδιακόπτη. 

5.2 Πιέστε τα πλήκτρα “ ”ή “ ” για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης έχοντας ως 

επιλογή από 0 ως και 24 ώρες με διαβάθμιση ανά 1 ώρα. Η οθόνη πλέον θα εμφανίσει την αντίστροφη 
μέτρηση ως την ώρα απενεργοποίησης της συσκευής. 
5.3 Η ορισμένη ώρα θα αποθηκευτεί και η συσκευή θα επανέλθει εντός 3 δευτερολέπτων στην εμφάνιση της 
θερμοκρασίας. Η ένδειξη “TIMER” θα παραμείνει αναμμένη. 
5.4 Με την έλευση της ορισμένης ώρας, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Οι ενδείξεις στον πίνακα 
ελέγχου θα σβήσουν εκτός από την ένδειξη “POWER” η οποία και θα παραμείνει αναμμένη. 
5.5 Απενεργοποιώντας τη συσκευή μόνοι σας, ή ορίζοντας την επιθυμητή ώρα σε [0.0] θα ακυρώσει τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη για αυτόματη απενεργοποίηση. 
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6. Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη για αυτόματη ενεργοποίηση 
6.1 Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και μόνο η ένδειξη “POWER” είναι αναμμένη, πιέστε 

ταυτόχρονα τα πλήκτρα “SET” και “ ”. Η ένδειξη “TIMER” θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. Η οθόνη 

θα εμφανίσει την ένδειξη [0.0]. 

6.2 Πιέστε τα πλήκτρα “ ” ή “ ” για να ορίσετε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης της συσκευής 

από 0 ως 24 ώρες με διαβάθμιση 1 ώρας. Η οθόνη πλέον θα εμφανίσει την αντίστροφη μέτρηση ως την ώρα 
ενεργοποίησης της συσκευής. 
6.3 Η ορισμένη τιμή θα αποθηκευτεί. Η οθόνη θα εμφανίσει την ορισμένη ώρα και η ένδειξη “TIMER” στον 
πίνακα ελέγχου θα ανάψει. 
6.4 Με την έλευση της επιλεγμένης ώρας, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί στη λειτουργία οικονομίας και θα 
διατηρήσει την ορισμένη θερμοκρασία για τη λειτουργία αυτή. 
 
7. Ηχητικά σήματα 
Κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση καθώς και κατά την πίεση των πλήκτρων η συσκευή θα παράγει 
παράλληλα και ηχητικά σήματα. 
 
8. Κλείδωμα 

8.1 Για να κλειδώσετε τη συσκευή πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “ ”και “ ” 

για 3 δευτερόλεπτα, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Η οθόνη θα εμφανίσει το σύμβολο “[]”. Σε 5 
δευτερόλεπτα το σύμβολο θα εξαφανιστεί και η οθόνη θα επανέλθει στην προβολή της θερμοκρασίας. Σε 
αυτή την κατάσταση τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχου θα έχουν κλειδώσει και κατά την πίεση τους θα 
εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο “[]”. 

8.2 Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “ ”και “ ” για 3 

δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε τη συσκευή. 
 
9.  Λειτουργία “RESTART” (επανεκκίνηση) 
Σε περίπτωση μικρής διακοπής στην παροχή ρεύματος, η συσκευή αυτόματα θα επανενεργοποιηθεί μόλις 
επανέλθει η παροχή ρεύματος και θα συνεχίσει τη λειτουργία της με βάση τις τελευταίες επιλεγμένες 
ρυθμίσεις (εκτός από τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη οι οποίες και θα χαθούν). 
10. Απενεργοποίηση 
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το πλήκτρο “POWER” στον πίνακα ελέγχου και αποσυνδέστε 
τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 
 
5. Συντήρηση 
Η συσκευή θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά ώστε να απομακρύνονται σκόνες και κατάλοιπα στις 
εξωτερικές της επιφάνειες, καθότι αυτά επηρεάζουν την αποδοτικότητα της. Πριν από οποιαδήποτε ενέργια 
καθαρισμού ή συντήρησης απενεργοποιήστε τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι την έχετε αποσυνδέσει από 
την παροχή ρεύματος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως και μετέπειτα καθαρίστε την επιφάνεια της 
με ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανί. Μην κάνετε χρήση χημικών καθαριστικών. Αποφύγετε την πρόκληση 
φθορών με αιχμηρά αντικείμενα στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής καθότι μπορεί να προκληθεί 
σκουριά. 
Ο καθαρισμός της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται περιοδικά για να βεβαιωθεί η σωστή λειτουργία της 
συσκευής αλλά και τη διατήρηση της εξωτερικής της εμφάνισης αναλλοίωτης για πολλά χρόνια. 
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Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου:   MCH-20018     

 
Χαρακτηριστικό  Σύμβολο  

Αριθμητική 

τιμή  

Μο 
  Χαρακτηριστικό  Μονάδα 

νάδα   

Θερμική ισχύς       

Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των 

ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί 

μία δυνατότητα) 

Ονομαστική θερμική ισχύς Pnom  1.8 kW    
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 

ενσωματωμένο θερμοστάτη 
[όχι] 

Ελάχιστη θερμική ισχύς 

(ενδεικτική) 
Pmin  0.6 kW    

χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με 

ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή 

θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου 

[όχι] 

Μέγιστη συνεχής θερμική 

ισχύς 
Pmax,c  1.8 kW    

ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου 

με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και 

θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου 

[όχι] 

Βοηθητική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας      
        

παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από 

ανεμιστήρα 
[όχι] 

στην ονομαστική θερμική ισχύ elmax  N/A kW    
Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου (να επιλεχθεί μια δυνατότητα) 

στην ελάχιστη θερμική ισχύ elmin  N/A kW    
μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς 

ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου 
[όχι] 

σε κατάσταση αναμονής elSB  N/A* kW    
δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες 

χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου 
[όχι] 

      
με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου 
[όχι] 

      
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου 
[ναι] 

      
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας 
[όχι] 

      
με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας 
[όχι] 

      
Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές 

επιλογές) 

      
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με 

ανιχνευτή παρουσίας 
[όχι] 

      
ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με 

ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου 
[όχι] 

      με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως [όχι] 

      με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης [όχι] 

      με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας [όχι] 

      με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας   [όχι] 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

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

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

* Αυτό το προϊόν είναι μόνο με λειτουργία απενεργοποίησης     
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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 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
CE Marking Directive: 93 / 68 / EEC 
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/

