
  
 
 

Θερμοπομπός Χαλαζίας 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση  
 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα 
Ποιοτικό Ελληνικό Προϊόν το οποίο θα σας 

κρατήσει ζεστούς και ικανοποιημένους με την 
εξαιρετική απόδοση και design για χρόνια. 

 

Η συσκευή διαθέτει 3 διαθλαστικές αντιστάσεις 
χαλαζία καθώς και TURBO μοτέρ (μοντ.352,352-S21) 
που επιτρέπει ταυτόχρονη λειτουργία και των δυο!  

Έτσι έχετε 3 συσκευές σε μία: αντιστάσεις χαλαζία 
για άμεση και έντονη θέρμανση, θερμοπομπό που 
επιτρέπει το φυσικό ελκυσμό του αέρα και 
αερόθερμο με TURBO μοτέρ (μοντ.352,352-S21).  

Με αυτόν τον τρόπο ο ψυχρός αέρας εισέρχεται 
στη συσκευή και βγαίνει ζεστός, ταυτόχρονα 
εκπέμπεται έντονη ζεστασιά και από τις αντιστάσεις 
χαλαζία. Επιλέξτε βάσει των αναγκών σας ανάμεσα 
στα watt με φωτιζόμενα κουμπιά για να βλέπετε 
ευκρινώς τι έχετε επιλέξει. 

Η συσκευή έχει αποδοτικό θερμοστάτη ο οποίος 
λαμβάνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος για να 
τίθεται σε λειτουργία όταν χρειάζεται. 

Ο ανακλαστήρας είναι ανοξείδωτος με ειδικά 
μελετημένη κατασκευή για την καλύτερη διάχυση 
της θερμότητας. Η συσκευή επίσης διαθέτει 
προστασία όταν πέφτει με auto off σύστημα. 
Σεβόμαστε το περιβάλλον Η συσκευή στο τέλος της 
ζωής της ανακυκλώνεται σε ειδικά σημεία και όχι με τα 
οικιακά απορρίμματα. 
Made in Greece  

 

Όλες οι συσκευές μας κατασκευάζονται στην 
Ελλάδα από εξειδικευμένους εργαζόμενους. 

 

Στην Ελλάδα έχουμε τεχνογνωσία και ποιοτική 
παραγωγή, εμπιστευτείτε την Ελληνική 

ποιότητα και στηρίξτε την παραγωγή των 
προϊόντων στη χώρα μας. 

 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Αφαιρέστε τη συσκευασία & βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή είναι άθικτη. Μην αφήνετε συνδετήρες, 
υλικά συσκευασίας, κλπ σε μέρη όπου έχουν 
πρόσβαση παιδιά. Η συσκευή λειτουργεί πάντα υπό 
επίβλεψη. 

 Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σούκο και η 
εγκατάσταση έχει γείωση & ασφάλεια 16Α. 

 Τοποθετείστε τα πόδια στη συσκευή για τοποθέτηση 
σε πάτωμα. Προσαρμόστε συρταρωτά στις υποδοχές 
(εικ 1) 

 Τάση 220-240 V Συνολική ισχύς 1800W (351,352) – 
2100W (351-S21,352-S21) 
 Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να μυρίσει, 

αερίστε καλά το χώρο. Δεν επιτρέπεται η χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους. 

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα στη συσκευή επάνω 
ακόμα και όταν είναι κλειστή, καθώς υπάρχει 
κίνδυνος υπερθέρμανσης. 

 Να ελέγχετε συχνά το καλώδιο και να μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο 
καθώς ούτε να το στριφογυρίζετε. Πιάνετε πάντοτε 
το καλώδιο με στεγνά χέρια και να βεβαιώνεστε ότι 
ποτέ δεν ακουμπά ζεστά μέρη της συσκευής. Μετά 
από κάθε χρήση βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα.  

 Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου παροχής ή 
πολύπριζα. Μην τοποθετείται κάτω από πρίζα. 

 Να μη χρησιμοποιείται σε συνθήκες με υγρασία, 
μπάνιο κλπ, να είναι μακριά από νερό. 

 Υπάρχουν ειδικές υποδοχές στο πίσω μέρος  
 Η συσκευή να βρίσκεται πάντοτε σε κάθετη θέση ως 

προς το πάτωμα σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. 
Ποτέ να μην τη βάζετε με κλίση. 

 Μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη κατά τη λειτουργία. Να 
μεταφέρετε/αποθηκεύετε τη συσκευή εφόσον έχετε 
βεβαιωθεί ότι έχει κρυώσει. Να χρησιμοποιούνται 
πάντα οι χειρολαβές για τη μεταφορά της.  

 Βεβαιωθείτε ότι οι αερισμοί τις συσκευής είναι 
πάντα ελεύθεροι.(εικ.3) & περιμετρικά έχει επαρκή 
απόσταση από αντικείμενα δη εύφλεκτα. Μην 
τοποθετείται σε χαλιά με παχύ πέλος. 

 Μην εισχωρείτε αντικείμενα στους εξαερισμούς, 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή ζημιά στη 
συσκευή. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά 
παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική ή διανοητική 
ικανότητα, εκτός κι αν έχουν δοθεί οι σχετικές σε 
αυτούς οδηγίες για τη σωστή χρήση της συσκευής & 
επιτηρούνται από κάποιον ικανό ενήλικα, 
γνωρίζοντας τους κινδύνους.  

 Ορισμένα μέρη ενδέχεται να θερμανθούν πολύ & να 
προκαλέσουν εγκαύματα, ιδιαίτερη προσοχή στα 
παιδιά και ευάλωτα άτομα 

Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση εάν 
προέρχεται βλάβη από κακή χρήση του αγοραστή ή 
τρίτων. Η συσκευή είναι κατάλληλη για θέρμανση σε 
εσωτερικούς χώρους και δεν είναι κατάλληλη για 
επαγγελματική χρήση. Η ακατάλληλη χρήση ή η χρήση 
εξαρτημάτων άλλων εκτός του κατασκευαστή μπορεί να 
προκαλέσει απρόβλεπτες ζημιές. Ο κατασκευαστής δεν 
αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση την αντικατάσταση 
της συσκευής ή να αποζημιώσει χρηματικά τον 
αγοραστή, δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές, ατυχήματα, 
προβλήματα τα οποία έχουν προκληθεί & οφείλονται σε 
κακή χρήση ή συντήρηση της συσκευής από το χρήστη ή 
τη μη τήρηση των οδηγιών για την προβλεπόμενη 
χρήση. Τυχόν χρήση που δε συνάδει με την 
προβλεπόμενη & δεν αναφέρεται στις οδηγίες 
θεωρείται μη εξουσιοδοτημένη και απαλλάσσει τον 
κατασκευαστή από τη νομική του ευθύνη. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.  
Βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει. Καθαρίστε τη με στεγνό 

πανί. Καθαρίζετε μόνο τα εξωτερικά μέρη της. 



Οι συσκευές μας ελέγχονται 100% για να 
διασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε 

Πάντοτε Ποιοτικά και Ελεγμένα Προϊόντα. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
Οι συσκευές μας ελέγχονται 100% για να 

διασφαλιστεί ότι σας παρέχουμε 
Πάντοτε Ποιοτικά και Ελεγμένα Προϊόντα. 

Η εγγύηση της συσκευής ισχύει για 5 χρόνια με την 
επίδειξη απόδειξη αγοράς με την ημερομηνία και 

κωδικό προϊόντος αναγραφόμενα και προϋποθέτει 
ορθή και καλή χρήση βάσει των οδηγιών χρήσης. 
Απαγορεύεται να ανοιχτεί η συσκευή από άλλα 

πρόσωπα ή μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς διότι 
ακυρώνεται η εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει 

σπάσιμο ή χτυπήματα σε όλα τα μέρη-εξαρτήματα ή 
μη εξουσιοδοτημένα εξαρτήματα και μπορεί να 

επιφέρει επιπλέον χρεώσεις επιδιόρθωσης. Έξοδα 
μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση 

βλάβης ή όποιο θέμα επικοινωνείτε με τον 
προμηθευτή σας ή το εργοστάσιο Serton. 

 
Βιομηχανία Κατασκευής  Συσκευών Οικιακής Χρήσης 

Παραγωγή Πλαστικών-Μεταλλικών Εξαρτημάτων 
Αντικολλητικές Επικαλύψεις Teflon – 

Ηλεκτροστατική  
Serton 

www.serton.gr                     customer@serton.gr 
 

Τηλ.:    210 55 56 259 - 210 55 56 471 
Μοίρα & Ξηροπηγάδου, Μάνδρα Αττικής Τ.Κ.: 

19600 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1. Τοποθετείτε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση 
2. Στο πάνω μέρος της συσκευής βρίσκονται τα κουμπιά 

ελέγχου(εικ. 4).Ρυθμίζετε το πλήκτρο 4 στην κλίμακα 
που επιθυμείτε  

3. Επιλέγετε ισχύ από τις παρακάτω επιλογές. Τα 
κουμπιά είναι φωτιζόμενα δείχνοντάς σας πότε 
βρίσκονται σε λειτουργία. 

4. Λειτουργία θερμοστάτη: Ρυθμίστε στο μέγιστο, όταν 
η θερμοκρασία δωματίου είναι ανεκτή στρέψτε προς 
τα αριστερά μέχρι να σβήσει η συσκευή. Στο σημείο 
που σβήνει, θα διατηρεί τη θερμοκρασία ανάβοντας 
σβήνοντας αυτόματα. 
Σημείωση: Το μοντέλο 351,351-S21 δεν έχει την 
επιλογή TURBO μοτέρ (Πλήκτρο 1) 

 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ    

 Πλήκτρο 1  (μόνο σε κωδ. 352,352-S21) 
θέτει σε λειτουργία το TURBO μοτέρ 

 Πλήκτρο 2   
θέτει σε λειτουργία 2 αντιστάσεις χαλαζία 

 Πλήκτρο 3   
θέτει σε λειτουργία 1 αντίσταση χαλαζία 

 Πλήκτρο 4   
περιστρεφόμενος διακόπτης με κλίμακα 1 έως 
6, ρυθμίζει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 

http://www.serton.gr/
mailto:customer@serton.gr
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