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DIGITAL MICA HEATER 
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA 

 
 

Model / Μοντέλο: MMH-20035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keep these instructions in a safe place for future reference. 
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση 



 

 
ENGLISH 
BEFORE FIRST USE 
 
• Read and follow all the instructions below even if you feel you are familiar with the appliance. 
• Remove the packing and make sure that the appliance is intact. If in doubt do not use the appliance and 
contact the place of purchase. 
• Do not leave packing materials such as bags and staples within reach of children. 
• Dispose of packaging carefully and with consideration for the environment. 
• It is ideal to retain the appliance’s carton for seasonal storage. 
 
For your convenience record the date of purchase on the warranty card, and attach your proof of purchase.  
Retain this information in the event that a warranty service is required. 
NOTE: The rating of this appliance  (as marked on the rating label) is based on specific loading tests. 
Normal use or the use of other recommended  attachments may draw significantly less power. 
 
IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
 
When using any electrically powered appliance,  these basic safety precautions should always be followed. 
WARNING: 
To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons or property: 
• To avoid overheating, keep airflow grilles clear of dust and hair build up - especially if you have indoor 
pets. 
• Use only along with the voltage specified on the rating label of the appliance. 
• Do not cover or restrict airflow to the inlet or outlet grilles in any manner as the appliance may overheat 
and become a fire risk. 
• Do not cover grilles, block entry or exits of airflow by placing the appliance  against any surface. Keep 
all objects at least 1 meter from the front, side and rear of the appliance. 
• Do not place in areas of high foot traffic, ensure the power cord and heater are in view to avoid accidents. 
• Do not operate in areas where gasoline, paint or other flammable liquids are used or stored. 
• This appliance  heats up when in use. To avoid burns, do not touch the front of the appliance  or any of 
the grilles or vents. 
• Before moving the appliance, switch off the appliance by unplugging it from the wall and allowing it to 
cool. 
• Do not use the appliance  to dry clothes. 
• Do not insert or allow foreign objects or metal utensils into any ventilation or exhaust openings as this 
may cause an electric shock, fire or damage  to the appliance. 
• Do not operate in bathrooms, laundry areas or similar moist indoor locations. Never place the appliance 
where it may fall into a bath or other water container. 
• Do not immerse in liquid or use the appliance near water as this could create an electrical shock hazard. 
• If the appliance  accidentally comes into contact with water switch off the power supply and do not touch 
the appliance. 
• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has 
been dropped or damaged in any manner. Return to a qualified electrical person for service or repair. 
• Do not operate the appliance with wet hands. 
• Do not connect the appliance to the mains voltage until completely assembled and adjusted. 
• This appliance is not intended for outdoor use. 
• Always operate upright, on a flat surface only. 
• CAUTION: This product is NOT suitable to be used on long pile carpets. 
• Unroll the cord before operating. Operating with a coiled cord may cause overheating and fire risk. 
• The use of an extension cord with this appliance is not recommended. 
• Do not remove the plug from the power socket until the appliance  has been switched off. 
• Always hold the plug when removing it from the wall, do not pull the cord. 
• Always unplug the appliance when it is not in use. 
• Do not allow the cord to come in contact with the appliance surface during operation. 
• Do not run the cord under carpeting, mats or rugs etc. Arrange the cord away from traffic areas so that it 
will not be tripped over. 
• Do not twist, kink or wrap the cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and 
split. 
• This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision. 
• This appliance is intended for light domestic use and not for heavy duty commercial or industrial use. 
• The appliance must not be located immediately below or in front of a socket- outlet. 
• Do not use this appliance  with any type of external timer. 



 

• Never remove the cover of the appliance – in case of a fault contact a qualified service person. 
• Use this appliance only as described in this manual. 
• Any other use is not recommended by the manufacturer and may cause fire, electric shock or injury. 
• 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 must 
not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be made by children without supervision. 
 
Heater Specifications 
 
Heat Settings: 1500W/2500W Rating: 2 2 0 - 240V~,  5 0 / 6 0 Hz 
 
 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 
 
1. Position the heater carefully upside down. 
2. Press the wheels to the hole ,then place screws in center round hole of foot base and screw in tightly with a 
screwdriver.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Repeat for the other leg 
4. Turn the heater the right way up. 
 
Positioning of the Heater 
 
The heater should only be operated  at a minimum distance of 1 meter from any wall or other object. 
Position the air flow in order to optimize the heating of the room. 
 
 
 
OPERATING INSTRUCTIONS 
 
NOTE: When switched on for the first time a slight odor may be emitted for a few minutes. This is harmless 
and occurs with most appliances  as slight traces of dust or lubricants may have collected during the 
manufacturing process. 
 
  
 
   LED Display 
 
 
 
 
  
 
 
• Place the heater on a level surface in a stable upright position. 
• Unwind the power cord and plug your heater into a power socket (observing the instructions regarding  
positioning). Ensure the voltage on the specification plate is the same as in your home and the power cord is 
lying safely on the ground. 
• Turn on the rocker switch at the side of the appliance adjacent to the mains cable entry.  The display will light 
briefly. 

 

 

 Temp 
Settings 
 Timer 

 
   

 



 

• Press the button to switch the appliance ON. The digital display will display the room temperature and both 
power will be lit. The “- ” and “+” buttons can be used to select full power or half power. This is indicated by the 
segments to the screen right corner. Small segment lit = half power. Both segments lit = full power. 
 
Timer Function 
 
To set the timer:  Press the TIMER button. The clock symbol will illuminate. Then use the “+” and “-” buttons 
to set the number of hours for which the heater is to run before automatically switching off. Unplug the 
appliance from the mains when not in use. The cable can be wrapped around the plastic cable tidy on the front 
panel. 
 
Thermostat  Function 
 
To set the thermostat: press the TEMP button, then press the “-” or “+” buttons to change the target temperature. 
The thermometer symbol will illuminate, and the digital display will flash, showing the target temperature. After 
5 seconds the display will stop flashing and return to display the room temperature. 
 
SAFETY FEATURES Over-Heat Protection 
 
This heater is protected with an over-heat protection cut-out function that switches it off automatically if it 
over-heats. 
Overheating  can be caused by obstruction to the air intakes on the back of the heater or the grill on the 
front. If this occurs please disconnect the heater from the power socket and allow it to cool for 30 minutes. 
Remove any obstruction and turn the heater back on. The heater should operate normally. Should the 
problem persist contact your nearest service centre. 
 
Safety Cut-Out Switch 
 
The heater is fitted with a safety cut-out switch to switch the heater off if it is knocked over. 
If the heater is knocked over and the cut-out switch activates turn the heater off at the power outlet and take 
EXTREME care when standing the heater upright as it will still be hot. 
Inspect the heater for damage  especially to the heating elements and supply cord. 
If any damage is visible do not operate the heater, and instantly contact and authorized technical 
center. 
 
CLEANING AND CARE 
 
• IMPORTANT: Turn off the heater. Switch off the power switch and disconnect the heater from the power 
socket. Wait for the heater to be completely cool before cleaning. 
• Vacuum clean air vents and grilles to remove dust from these areas. 
• To remove dust on external surfaces, wipe the heater with a damp (not wet) lint-free cloth rinsed in hot 
soapy water only. 
• Do not use any harsh detergent or abrasive cleaners. 
• Do not spray with liquids or submerge in liquids or water. 
• Do not attempt to clean the interior of the heater. 
• Do not attempt to open the heater casing at any time. 
 
STORAGE 
 
• Store the heater carefully in a dust-free area during the off season. It is ideal to store the heater in the 
carton it was supplied in. Neatly wind the cord of the heater to prevent damage to the cord. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
• Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης ακόμα και αν αισθάνεστε εξοικειωμένοι με τη συσκευή. 
• Αφαιρέστε από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 
• Μην αφήνετε υλικά συσκευασίας όπως τσάντες, νάιλον, συνδετικά κοντά σε παιδιά. 
• Πετάξτε τα υλικά με προσοχή και πάντα έχοντας κατά νου το περιβάλλον. 
• Είναι ιδεατό να κρατήσετε τη συσκευασία της συσκευής για την εποχιακή αποθήκευση της. 
 
Για τη διευκόλυνση σας, αναγράψτε την ημερομηνία αγοράς επάνω στην κάρτα εγγύησης και επισυνάψτε το 
σχετικό παραστατικό αγοράς. Αποθηκεύστε τα για τυχόν μελλοντική χρήση σε περίπτωση ανάγκης για τεχνική 
κάλυψη. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ετικέτα σήμανσης της συσκευής αναγράφει πληροφορίες με βάση συγκεκριμένες δοκιμές. Η 
κανονική χρήση ή η χρήση σε συνδυασμό με προτεινόμενα παρελκόμενα ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην 
κατανάλωση ισχύος. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Κατά τη διάρκεια χρήσης οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας θα 
πρέπει να ακολουθούνται 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού, ή φθοράς περιουσίας:  
• Για την αποφυγή υπερθέρμανσης διατηρείτε τις γρίλιες διόδου αέρα ελεύθερες από σκόνες, και τρίχες 

ιδιαίτερα αν έχετε κατοικίδιο στο χώρο σας. 
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο σε παροχή ρεύματος με τάση ίδια με την αναγραφόμενη στην 

ετικέτα σήμανσης της συσκευής. 
• Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τη ροή του αέρα στις γρίλιες εισόδου ή εξόδου με οποιονδήποτε τρόπο, καθότι 

η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να αποτελέσει κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς. 
• Μην καλύπτετε τις γρίλιες, ή εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας τη συσκευή κολλητά 

με οποιαδήποτε επιφάνεια. Διατηρείτε όλα τα αντικείμενα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την εμπρόσθια, 
οπίσθια αλλά και πλευρικές επιφάνειες της συσκευής. 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία με έντονη κινητικότητα, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής 
ρεύματος αλλά και η συσκευή είναι πλήρως ορατά προς αποφυγή ατυχημάτων. 

• Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου βρίσκονται εύφλεκτες ουσίες όπως βενζίνη, μπογιές, ή χημικά. 
• Η συσκευή αυτή ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία της. Προς αποφυγή τραυματισμών και εγκαυμάτων, μην 

ακουμπάτε την επιφάνεια της, τις γρίλιες ή τους αεραγωγούς. 
• Πριν μεταφέρετε τη συσκευή απενεργοποιήστε την αποσυνδέοντας την από την παροχή ρεύματος και 

αφήστε την να κρυώσει πλήρως. 
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το στέγνωμα ρούχων. 
• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα ή μεταλλικά σκεύη σε οποιοδήποτε άνοιγμα εξαερισμού καθώς υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή βλάβης της συσκευής. 
• Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε μπάνια, πλυσταριά, ή οποιοδήποτε μέρος με αυξημένη συγκέντρωση 

υγρασίας. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου κινδυνεύει να πέσει μέσα σε νερό ή σε 
μπανιέρα. 

• Μην βουτάτε τη συσκευή σε υγρά, ή κάνετε χρήση της κοντά σε νερό καθώς μπορεί να υπάρξει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας. 

• Σε περίπτωση όπου η συσκευή έρθει κατά λάθος σε επαφή με νερό, απενεργοποιήστε την άμεσα 
αποσυνδέοντας το καλώδιο παροχής ρεύματος και αποφύγετε να την ακουμπήσετε. 

• Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος, ή σε περίπτωση 
όπου έχει δυσλειτουργήσει, ή έχει πέσει, ή έχει υποστεί οποιασδήποτε μορφής φθορά. Απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο τεχνικό κέντρο για έλεγχο και τυχόν επιδιόρθωση. 

• Μην κάνετε χρήση της συσκευής με υγρά χέρια. 
• Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος παρά μόνο αφότου την έχετε πλήρως συναρμολογήσει και 

τοποθετήσει. 
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
• Πάντα να γίνεται χρήση της συσκευής σε όρθια θέση και τοποθετημένης σε επίπεδη επιφάνεια. 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή ΔΕΝ είναι κατάλληλη σε χρήση επάνω σε μακρύτριχα χαλιά. 
• Ξετυλίξτε το καλώδιο παροχής ρεύματος πριν από τη χρήση. Η λειτουργία με τυλιγμένο καλώδιο μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερθέρμανση και κίνδυνο φωτιάς. 
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• Απαγορεύεται η χρήση καλωδίων προέκτασης. 
• Μην αφαιρείτε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος προτού να απενεργοποιήσετε πρώτα τη συσκευή. 
• Πάντα να αποσυνδέετε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος κρατώντας το από το άκρο του και όχι 

τραβώντας το καλώδιο. 
• Όταν δεν γίνεται χρήση της συσκευής πάντα να την έχετε αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. 
• Μην επιτρέπετε στο καλώδιο παροχής ρεύματος να έρθει σε επαφή με την συσκευή κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της. 
• Μην τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κάτω από χαλιά, μοκέτες κλπ. Τοποθετήστε το καλώδιο 

παροχής ρεύματος μακριά από σημεία συχνής διέλευσης ώστε να μην υπάρχει φόβος ανατροπής. 
• Μην τσακίζετε, γυρίζετε ή σπάτε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος να 

αποδυναμωθεί η μόνωση και να ανοίξει. 
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από νεαρά παιδιά ή άτομα με ανικανότητες χωρίς επιτήρηση. 
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για ελαφριά οικιακή χρήση και όχι για βαριά εμπορική ή επαγγελματική 

χρήση. 
• Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής απευθείας κάτω ή μπροστά από πρίζες. 
• Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε συνδυασμό με κάποιο εξωτερικό χρονοδιακόπτη. 
• Ποτέ μην αφαιρείτε οποιοδήποτε κάλυμμα της συσκευής – σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε σε 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο. 
• Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου. 
• Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν εγκρίνεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, 

ηλεκτροπληξία, ή και τραυματισμό. 
• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών ή άτομα με μειωμένη 

αισθησιακή, φυσική ή νοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας ή γνώσης, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν 
λάβει σαφείς οδηγίες χρήσης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά απαγορεύεται να 
παίζουν με τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης απαγορεύεται να γίνονται από παιδιά 
χωρίς επιτήρηση. 

 
Χαρακτηριστικά της Συσκευής 
 
Ρυθμίσεις θέρμανσης: 1500W/2500W  Τάση: 220-240V~50/60Hz 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή προσεχτικά σε ανάποδη θέση 
2. Πιέστε τα ροδάκια στις τρύπες και εν συνεχεία τοποθετήστε τις βίδες στις τρύπες της βάσης και 

βιδώστε σφιχτά με ένα κατσαβίδι. 
3. Επαναλάβετε και για το άλλο πόδι. 
4. Επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τοποθέτηση της Συσκευής 
 
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση του 1 μέτρου από οποιονδήποτε τοίχο ή 
αντικείμενο. Ρυθμίστε τη ροή του αέρα έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε τη θέρμανση του δωματίου. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης ενδέχεται να υπάρχει μια ελαφριά μυρωδιά για μερικά 
λεπτά. Αυτή η μυρωδιά είναι ακίνδυνη και εντελώς φυσιολογική καθώς κατάλοιπα σκόνης ή λιπαντικών ουσιών 
ενδέχεται να έχουν παραμείνει στη συσκευή κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 
 
 
   Οθόνη LED 
 
 
 
 
  
 
 
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στερεή επιφάνεια σε όρθια θέση. 
• Ξετυλίξτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και συνδέστε στην πρίζα (ελέγξτε τις οδηγίες σχετικά με την 

τοποθέτηση). Βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού σας δικτύου είναι αντίστοιχη με αυτήν που αναγράφεται 
στην ετικέτα σήμανσης της συσκευής, και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο βρίσκεται ασφαλώς τοποθετημένο 
στο δάπεδο. 

• Στρέψτε το διακόπτη στο πλαϊνό της συσκευής δίπλα στο καλώδιο παροχής ρεύματος. Η οθόνη θα ανάψει 
για σύντομο χρονικό διάστημα. 

• Πιέστε το πλήκτρο ON στη συσκευή. Η οθόνη θα εμφανίσει τη θερμοκρασία του δωματίου και θα ανάψουν 
και οι δύο ενδείξεις ισχύος. Τα “-“ και “+” πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιλογή μεταξύ μισής 
και πλήρους ισχύος. Αυτό φαίνεται από το δεξί γωνιακό μέρος της οθόνης. Μικρό μέρος αναμμένο=μισή 
ισχύς. Και τα δύο μέρη αναμμένα=πλήρης ισχύς 

 
Λειτουργία χρονοδιακόπτη 
 
Για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη: Πιέστε το πλήκτρο TIMER. Θα ανάψει η ένδειξη του ρολογιού. 
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα “+” και “-“ για να ορίσετε τον αριθμό των ωρών για τις οποίες επιθυμείτε να 
λειτουργήσει η συσκευή πριν να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Το καλώδιο παροχής ρεύματος μπορεί να τυλιχτεί γύρω από την θέση 
περιέλιξης καλωδίου στο εμπρόσθιο μέρος του πάνελ. 
 
Λειτουργία θερμοστάτη 
 
Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη: Πιέστε το πλήκτρο TEMP και μετά πιέστε τα πλήκτρα “+” ή “-“ για να 
αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. Το σύμβολο του θερμομέτρου θα εμφανιστεί, και η οθόνη ενδείξεων θα 
λάμψει, δείχνοντας την επιθυμητή θερμοκρασία. Μετά από 5 δευτερόλεπτα η οθόνη θα σταματήσει να λάμπει 
και θα επανέλθει στην ένδειξη της θερμοκρασίας δωματίου. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Προστασία από υπερθέρμανση 
 
Η συσκευή αυτή προστατεύεται από την υπερθέρμανση με έναν διακόπτη ο οποίος την απενεργοποιεί αυτόματα 
σε περίπτωση που υπερθερμανθεί.  
Υπερθέρμανση μπορεί να προκληθεί από εμπόδια στις διόδους αέρα στο οπίσθιο μέρος της συσκευής ή στις 
γρίλιες στο εμπρόσθιο. Σε τέτοια περίπτωση αποσυνδέστε άμεσα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και 
αφήστε την να κρυώσει για 30 λεπτά. Αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει και θέστε τη συσκευή σε 
λειτουργία ξανά. Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί κανονικά. Σε περίπτωση που το πρόβλημα επιμείνει 
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο. 
 
Διακόπτης ασφαλείας από ανατροπή 
 
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη ασφαλείας, που απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή σε 
περίπτωση ανατροπής της. 
Σε περίπτωση όπου η συσκευή ανατραπεί και ο διακόπτης ασφαλείας ενεργοποιηθεί, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και με ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ τοποθετείστε τη 
συσκευή σε όρθια θέση ξανά καθότι θα είναι ακόμα ζεστή. 
Ελέγξτε προσεχτικά τη συσκευή για τυχόν φθορά στα θερμαντικά στοιχεία αλλά και στο καλώδιο παροχής 
ρεύματος. 
Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε φθοράς, μην κάνετε χρήση της συσκευής και άμεσα απευθυνθείτε σε 
ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο 

 

Temp/Θερμοκρασία 
Settings/Ρυθμίσεις 
Timer Settings/ Χρονοδιακόπτης 
Power Switch/Διακόπτης λειτουργίας 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση κλειστό και 
αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε η συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν από τον καθαρισμό. 
Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα τους αεραγωγούς και τις γρίλιες ώστε να φύγει όλη η σκόνη στα σημεία 
εκείνα. 
Για αφαίρεση σκόνης από εξωτερικές επιφάνειες, σκουπίστε με ένα νωπό (όχι βρεγμένο) μαλακό πανί που έχει 
πριν ποτιστεί σε διάλυμα νερού με λίγο σαπούνι. 
Μην κάνετε χρήση σκληρών καθαριστικών ή απορρυπαντικών 
Μην ψεκάζετε με υγρά και μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρη της σε νερό ή λοιπά υγρά. 
Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής 
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τα καλύμματα της συσκευής σε οποιαδήποτε στιγμή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 
Αποθηκεύστε τη συσκευή προσεκτικά σε μέρος χωρίς σκόνη στους θερινούς μήνες. Είναι ιδεατό να 
αποθηκεύσετε τη συσκευή στην συσκευασία στην οποία την αγοράσατε. Συμμαζέψτε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά του. 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
        (ΠΔ 17/2004) 

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 η 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 
 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
ROHS Directive: 2011 / 65 / EU 
Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
EN 55014-1:06+A1:09+A2:11    
EN 55014-2:97+A1:01+A2:08  
EN 61000-3-2:06+A1, A2:09   
EN 61000-3-3:13    
EN 60335-1:12    
EN 60335-2-30:09+A11:12   
EN 62233:08    
IEC 62321:08  
 
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 
 Βασ. Όλγας 33 – T.K. 54641 – Θεσσαλονίκη 
Τηλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 
 Ποσειδώνος 45 – Τ.Κ. 18344 – Μοσχάτο 
Τηλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 
www.amiridis-savvidis.gr 
www.morris.gr 
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