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MODEL: R-2311-20 
 
 

 

 
Οδηγίες χρήσης 

 
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1.  Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.  
2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος. 
3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 
ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που περιλαμβάνονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
4. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από πρίζα. 
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή  πισίνας. 
6. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν εποπτεύονται 
συνεχώς. 
Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη 
κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 
ετών και κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη 
συσκευή ή να προχωρούν σε συντήρηση αυτής.   
7. ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη 
λειτουργία της συσκευής και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί 
όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα στο χώρο. 
8. Αυτή η συσκευή γεμίζει με ακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού. Οι επισκευές που απαιτούν 
το άνοιγμα του δοχείου λαδιού πρέπει να γίνονται μόνο από τον κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις, με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε εάν 
υπάρχει διαρροή λαδιού. Κατά την απόρριψη της συσκευής, ακολουθήστε τους κανονισμούς 
σχετικά με την απόρριψη λαδιού. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

1. Αναποδογυρίστε τη συσκευή. 

2. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, ευθυγραμμίστε τις οπές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της 
συσκευής με τις οπές της βάσης από τα ροδάκια και σφίξτε τη βάση. Για την πίσω πλευρά, 
προσαρμόστε το άγκιστρο στην τελευταία φέτα και σφίξτε τη βάση.    

3. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, τοποθετήστε τα ροδάκια στις βάσεις και σφίξτε τα με τα 4 
παξιμάδια. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη συσκευή σε κανονική, όρθια θέση με τα ροδάκια 
στο πάτωμα.  

 

                                     
                                     Σχήμα 1.                                   Σχήμα 2. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
[Έλεγχος πριν την χρήση] 
1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να είναι φθαρμένο ή σπασμένο.  
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της 
συσκευής αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού σας δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι 
εξοπλισμένη με συσκευή γείωσης ασφαλείας πριν από τη χρήση. Διαφορετικά, 
αντικαταστήστε την πρίζα. 
[Οδηγίες χρήσης] 
<Λειτουργία/Κατάσταση αναμονής>: Όταν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα, θα ακουστεί ένας 

Φέτες 

Οθόνη 
λειτουργιών 

Αποθήκευση 
καλωδίου 

Ροδάκια 

Παξιμάδια 

Οθόνη 
λειτουργιών 



ήχος «μπιπ». Πιέστε το μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης “ ”  για να θέσετε τη 
συσκευή σε λειτουργία. Πατώντας ξανά το ίδιο μπουτόν, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση 
αναμονής. 

<Μπουτόν επιλογής ισχύος>: Πιέστε το μπουτόν “ ” για να επιλέξετε την επιθυμητή ισχύ 
μεταξύ υψηλής, μεσαίας και χαμηλής. Όταν η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία 1300W ή στην 
υψηλή ισχύ 2300W και επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία που έχουμε ορίσει, η συσκευή 
αυτόματα θα λειτουργεί στη χαμηλή ισχύ 1000W για εξοικονόμηση ενέργειας (ECO).  
<Μπουτόν ρύθμισης θερμοκρασίας>: Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε τα μπουτόν 
“ + ” ή “ - ” για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Η φωτεινή ένδειξη   ͦ C θα 
αναβοσβήνει. Πιέστε και κρατήστε πατημένα τα μπουτόν για να ρυθμίσετε γρήγορα τη 
θερμοκρασία. Αν δεν πατήσετε κάποιο μπουτόν για 5 δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη ͦ C  θα 
σταθεροποιηθεί και θα οριστεί η θερμοκρασία που έχετε ρυθμίσει. 
 
<Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης>: Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε 

το μπουτόν του χρονοδιακόπτη "  ” για να ορίσετε τον χρόνο που θέλετε να ξεκινήσει η 
συσκευή σας. Ορίστε το χρόνο που θέλετε, πατώντας τα σύμβολα “ + ” ή “ -  ”. Αν τα 
πατήσετε παρατεταμένα, θα ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο πιο γρήγορα. Όταν φτάσει ο 
χρόνος που έχετε ορίσει, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί.  
<Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης>: Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε το 

μπουτόν του χρονοδιακόπτη " " για να ορίσετε το χρόνο που θα σταματήσει να 
λειτουργεί η συσκευή σας. Ορίστε το χρόνο που θέλετε, πατώντας τα σύμβολα “ + ” ή “ -  ”. 
Αν τα πατήσετε παρατεταμένα, θα ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο πιο γρήγορα. Όταν φτάσει 
ο χρόνος που έχετε ορίσει, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί.  
  
A: το εύρος του οριζόμενου χρόνου είναι από 0~24 ώρες. Πατώντας τα σύμβολα " + "  ή " - ", 
αυξάνετε ή μειώνετε το χρόνο κατά μία ώρα. Όταν ο χρόνος είναι στο 0H, πατήστε το 
σύμβολο " -  " και θα μεταβεί στις 24H. Όταν είναι στις 24H, πατήστε το σύμβολο " + " και θα 
μεταβεί στο 0H. Όταν ο χρόνος είναι στο 0H, ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος. 
Όταν ο χρόνος δεν είναι στο 0, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη είναι ενεργοποιημένη. Για να 

εξέλθετε από τη λειτουργία του  χρονοδιακόπτη πιέστε είτε το μπουτόν "  " είτε το 

μπουτον " " ή μην πατάτε κανένα μπουτόν για 5 δευτερόλεπτα.  

B: Αν πατήσετε το μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης "    " , αφού έχετε ορίσει 
τον επιθυμητό χρόνο, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση αναμονής απευθείας και η λειτουργία 
χρονοδιακόπτη θα ακυρωθεί. 

C: Όταν ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, πιέστε το μπουτόν   "  "   είτε για να δείτε τον 
υπολειπόμενο χρόνο που έχετε ορίσει είτε για να ρυθμίσετε εκ νέου το χρονοδιακόπτη. Κατά 
τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, ο χρόνος συνεχίζει να μετρά αντίστροφα ακόμα και όταν η 
συσκευή έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και είναι σε κατάσταση αναμονής. Η 
λειτουργία του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 



 
<Λειτουργία μνήμης>: Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και τη θέσετε ξανά σε 
λειτουργία, η συσκευή θα λειτουργεί με βάση τις τελευταίες ρυθμίσεις. 
<Προστασία ασφαλούς λειτουργίας>: Όταν η θερμοκρασία του χώρου υπερβαίνει τους 50°C 
όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή απενεργοποιείται. 
Θα ακούσετε ηχητική ειδοποίηση (10 φορές) και στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη "FF" 
στα 1 Hz για 75 δευτερόλεπτα. Εφόσον, η συσκευή διαθέτει προστασία, ακόμα και αν η 
θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από 50°C, η συσκευή δε μπορεί να λειτουργήσει ξανά, 
παρά μόνο αν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.  
 
<Απενεργοποίηση συσκευής>: Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε το μπουτόν 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης “ ” στον πίνακα ελέγχου για να μπει η συσκευή σε 
κατάσταση αναμονής. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς 
και τοποθετήστε τη σε σταθερό σημείο.  
[Σημείωση] 
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά ή για να ξαναχρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή, προσέξτε ότι το φις και η πρίζα έχουν τοποθετηθεί σωστά.  
<Μέθοδος ελέγχου> 
Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και θέστε τη συσκευή σε λειτουργία. Μετά από μισή ώρα, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Ελέγξτε αν οι ακροδέκτες 
είναι ζεστοί. Αν η θερμοκρασία τους είναι πάνω από 50 °C, θα πρέπει να αντικαταστήσετε την 
πρίζα για να μην καεί το φις ή να προκληθεί  φωτιάς λόγω υπερθέρμανσης της πρίζας.  

 
 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

Η λειτουργία του χειριστηρίου είναι σύμφωνη με τον πίνακα ελέγχου λειτουργιών της 
συσκευής. Με τη χρήση του χειριστηρίου, δεν μπορεί να επιτευχθεί η χρήση συνδυαστικών 
πλήκτρων. 

Οθόνη λειτουργιών 

Πίνακας 
ελέγχου 



 
ON/OFF key: Μπουτόν ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
Function key: Ρύθμιση ισχύος 
+ : Μπουτόν αύξησης  
- : Μπουτόν μείωσης 
Timer key: Μπουτόν χρονοδιακόπτη 
 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
1. Θα πρέπει να σκουπίζετε τακτικά την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, καθώς η 
συσσώρευση σκόνης μπορεί να μειώσει την απόδοσή της.  
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς. Στη 
συνέχεια, σκουπίστε τη σκόνη με ένα μαλακό νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά 
ή σκληρά καθαριστικά. 
3. Μην τρίβετε τις επιφάνειες της συσκευής με αιχμηρά εργαλεία, προς αποφυγή σκουριάς 
λόγω φθοράς του χρώματος. 
 
 

                                    

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 
 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε 
ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την 
υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για 
το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε 
να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, 
το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 
Κωδικός προϊόντος: R-2311-20 

Χαρακτηριστικό Σύμβολο Αριθμητική 
Τιμή 

Μονάδα Χαρακτηριστικό Μονάδα 

Θερμική ισχύς Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην 
περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών 
θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία 
δυνατότητα) 

Ονομαστική θερμική 
ισχύς 

P nom 1,00 kW 
 Χειροκίνητος ρυθμιστής 
θερμικού φορτίου με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη 

    οχι 

Ελάχιστη θερμική ισχύς 

(ενδεικτική) 

 
Pmin  

0,9 

 
kW 

Χειροκίνητος ρυθμιστής 
θερμικού φορτίου με ανάδραση 
θερμοκρασίας δωματίου και/ή 
θερμοκρασίας εξωτερικού 
χώρου 

οχι 



Μέγιστη συνεχής 

θερμική ισχύς 

 
Pmax,c 

 
1,00 

 
kW 

Ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού 

φορτίου με ανάδραση 

θερμοκρασίας δωματίου ή/και 

θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου 

 
     οχι 

Βοηθητική 
κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

   
Παραγωγή θερμότητας 
υποβοηθούμενη από 
ανεμιστήρα 

οχι 

Στην ονομαστική 
θερμική ισχύ 

elmax  kW 
Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας 
δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα) 

Στην ελάχιστη θερμική 

ισχύ 
elmin  kW 

Μονοβάθμια θερμική ισχύς και 
χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας 
δωματίου 

οχι 

Σε κατάσταση 
αναμονής 

elSB  kW 
 Δύο ή περισσότερες 
χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς 
ρυθμιστή θερμοκρασίας 
δωματίου 

οχι 

    Με μηχανικό θερμοστατικό 
ρυθμιστή θερμοκρασίας 
δωματίου 

ναι 

    Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
θερμοκρασίας δωματίου οχι 

    Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου και 

χρονοδιακόπτη ημέρας 

οχι 

    Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 
θερμοκρασίας δωματίου και 
χρονοδιακόπτη εβδομάδας 

οχι 

    Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται 
πολλές επιλογές) 

    Ρυθμιστής θερμοκρασίας 
δωματίου με ανιχνευτή 
παρουσίας 

οχι  

    Ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου 
με ανιχνευτή ανοιχτού παράθυρου οχι 

    Με δυνατότητα ρύθμισης εξ 
αποστάσεως 

οχι 

    Με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης 
εκκίνησης 

οχι 

    Με περιορισμό διάρκειας 
λειτουργίας 

οχι 

    Με αισθητήρα θερμομέτρου 
μελανής σφαίρας. 

οχι 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

 ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε. (Κελετσέκη 8 Αθήνα, 11145) 

 
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά. 


