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Αγαπητή πελάτισσα, 

Αγαπητέ πελάτη, 

 

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος bUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα bUDGET έτσι και 
αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και 
σύγχρονων ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

 

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διαβάστε τις ακόλουθες 
οδηγίες χρήσης. 

 

Ευχαριστούμε πολύ! 

 

 

Ερμηνεία συμβόλων 

 

 
 
 

Αυτές οι οδηγίες χρήσης συντάχθηκαν με τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια. Ωστόσο, 
διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιστοποιούμε και να προσαρμόζουμε τεχνικά αυτές τις 
οδηγίες ανά πάσα στιγμή. Οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από το πρωτότυπο. 

 

 

 

Προσοχή κίνδυνος! 
Πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε οι κανονισμοί ασφαλείας που επισημαίνονται 
με αυτό το σύμβολο. Η παραβίαση της προειδοποίησης μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς και τεράστιες υλικές ζημιές. 

Σημαντική οδηγία! 
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται 
για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της συσκευής. Μόνο με αυτόν 
τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τυχόν δυσλειτουργίες. 

Σημαντικές πληροφορίες! 
Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα σας 
βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής. 

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής θέρμανσης, αυτή δεν πρέπει να 
καλύπτεται. 
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Για την ασφάλειά σας 
 

Σημαντικές προειδοποιήσεις 

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή ή επιβλέπετέ τα. Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή / και γνώσεων, εφόσον επιβλέπονται ή 
έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που προκύπτουν από 
αυτήν. 

∆εν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς 
επίβλεψη. 

Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται 
διαρκώς. 

Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τη συσκευή 
μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην κανονική θέση 
λειτουργίας, τα παιδιά να επιβλέπονται ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και 
να έχουν επίσης κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά μεταξύ 3 και 8 ετών δεν επιτρέπεται 
να συνδέουν το βύσμα με την πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή και να εκτελούν εργασίες καθαρισμού 

ή συντήρησης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ορισμένα μέρη του προϊόντος μπορούν να γίνουν πολύ καυτά και να 
προκαλέσουν εγκαύματα. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά και άτομα 
που χρειάζονται προστασία. 

 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
 

 Η ακατάλληλη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και εκτενείς βλάβες στην υγεία καθώς 
και τεράστιες υλικές ζημιές. Για τον λόγο αυτό, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Εξοικειωθείτε καλά με 
τη συσκευή πριν τη θέσετε σε λειτουργία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφαλής και 
απρόσκοπτη λειτουργία. 

Τηρείτε τους γενικούς κανονισμούς ασφαλείας και πρόληψης των ατυχημάτων. Επιπροσθέτως 
προς τις υποδείξεις αυτών των οδηγιών χρήσης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι γενικοί κανονισμοί 
ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων του νομοθέτη. 

Προωθείτε τις οδηγίες χρήσης σε τρίτους. Μεριμνάτε ώστε οι τρίτοι να χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν 
μόνο αφού λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες. 

Κρατάτε τα παιδιά μακριά και ασφαλίζετε από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ποτέ μην αφήνετε 
χωρίς επιτήρηση τη συσκευή όταν είναι έτοιμη προς λειτουργία ή λειτουργεί. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε 
παιδιά στη γύρω περιοχή. Απαγορεύεται η χρήση αυτής της συσκευής από παιδιά. Ασφαλίζετε τη συσκευή από 
τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 

Να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να παρακολουθείτε πάντα ό,τι κάνετε. 
Μην εκτελείτε εργασίες σε αυτό το προϊόν όταν είστε απρόσεκτοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή 
φαρμάκων. Μόλις μία στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 
ατυχήματα και τραυματισμούς. 

Εξασφαλίζετε την ευστάθεια. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, μεριμνάτε ώστε να υπάρχει σταθερή και 
ασφαλής επιφάνεια στήριξης. 

Αποφεύγετε την επαφή με τα ζεστά εξαρτήματα. Μην αγγίζετε τα ζεστά εξαρτήματα της συσκευής. 
Λάβετε υπόψη ότι διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία μπορούν να αποθηκεύουν θερμότητα, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να προκληθούν εγκαύματα ακόμη και μετά τη χρήση της συσκευής. 
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Προσέχετε για ζημιές. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από την εκκίνηση λειτουργίας για τυχόν ζημιές. Σε 
περίπτωση που η συσκευή είναι ελαττωματική, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία σε καμία περίπτωση. 

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην εισάγετε αιχμηρά ή/και μεταλλικά αντικείμενα στο 
εσωτερικό της συσκευής. 
 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους 
σκοπούς που προβλέπονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 

Ελέγχετε τακτικά. Η χρήση αυτής της συσκευής, μπορεί να προκαλέσει φθορά σε ορισμένα 
εξαρτήματα. Γι’ αυτό, ελέγχετε τακτικά τη συσκευή για τυχόν ζημιές και ελαττώματα. 

Ελέγχετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας 
παρουσιάζει ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου τροφοδοσίας, απευθυνθείτε οπωσδήποτε 
στο κατάστημα αγοράς. 

Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλους σκοπούς. Μην τραβάτε τη συσκευή 
από το καλώδιο και μην το χρησιμοποιήσετε για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα. 
Προστατεύετε το καλώδιο από τη ζέστη, το λάδι και τις αιχμηρές ακμές. 

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα. Για τη δική σας ασφάλεια, χρησιμοποιείτε 
μόνο παρελκόμενα και πρόσθετες συσκευές που αναφέρονται ρητώς στις οδηγίες χρήσης ή 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης. Μην χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο βρίσκονται ουσίες, όπως π.χ. εύφλεκτα υγρά, 
αέρια και ιδίως ομίχλη χρώματος και σκόνης. Αυτές οι ουσίες μπορούν να αναφλεγούν από τις θερμές 
επιφάνειες της συσκευής. 

Τραβήξτε το βύσμα. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από κάθε εργασία συντήρησης 
αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα. 

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με μπανιέρα, ντους ή πισίνα. 
 Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, φροντίζετε να υπάρχει ασφαλής και σταθερή βάση. 

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση. Αν πέσει η συσκευή, τραβήξτε το βύσμα, 
σηκώστε πάλι όρθια τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία. 

 Η συσκευή γίνεται πολύ καυτή. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια όταν η συσκευή είναι σε 
λειτουργία. 

 Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή όταν κάνετε ντους ή μπάνιο. 
 Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. 
 Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται και να λειτουργεί σε περιβάλλοντα όπου βρίσκονται 

οξέα, ατμοί, εκρηκτικά ή εύφλεκτα αέρια. Κατά την τοποθέτηση τηρείτε τις προβλεπόμενες 
αποστάσεις ασφαλείας. Τηρείτε προς όλες τις πλευρές και προς εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, 
κουρτίνες, κλπ.) απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 50 εκ.  Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε 
χαλί με μακρύ πέλος. 

 Τοποθετείτε τη συσκευή με τρόπο ώστε το βύσμα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμο. 
 Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με πλήρως ξετυλιγμένο καλώδιο τροφοδοσίας. Ποτέ μην τυλίγετε το 

καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή. Προσέχετε το καλώδιο τροφοδοσίας να μην έρχεται σε 
επαφή με θερμές επιφάνειες. Τοποθετείτε το καλώδιο με τρόπο ώστε να μην μπορεί να σκοντάψει 
κανείς πάνω σε αυτό. 

 Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Πάντα προσέχετε τα 
ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα να είναι ανά πάσα στιγμή ελεύθερα προσβάσιμα. 

 Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με διακόπτη προγραμματισμού, χρονοδιακόπτη ή 
οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή θέρμανσης, διότι τότε υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς, αν η συσκευή θέρμανσης καλυφθεί η τοποθετηθεί λανθασμένα. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από πρίζα. 
 Απαγορεύεται η εγκατάσταση της συσκευής στον τοίχο και την οροφή. 
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς 

επίβλεψη. 
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∆ήλωση συμμόρφωσης 

 
Η εταιρεία ROWI SchweiBgerate und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH, AugartenstraBe 3, 76698 
Ubstadt-Weiher 
 
 
δηλώνει δια της παρούσης ότι η συσκευή που περιγράφεται παρακάτω, βάσει του σχεδιασμού και της 
κατασκευής της, καθώς και στην έκδοση στην οποία κυκλοφορεί από την εταιρεία μας, ανταποκρίνεται 
στις σχετικές, θεμελιώδεις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία που καθορίζονται από τις 
οδηγίες ΕΚ. 
 
 
Ονομασία της συσκευής: HHL 2000/3/1 O 

Περιστρεφόμενο αερόθερμο (2000 W) 

Αριθμός τεμαχίου: 1 03 03 0041 

Σχετικές οδηγίες ΕΚ: Οδηγία χαμηλής τάσης ΕΚ (2006/95/EΚ) Οδηγία ΕΚ περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/EΚ) Οδηγία 
ΕΚ RoHS (2011/65/EΚ) 

Εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 
61000-3-2:2006+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 EN 60335-
1:2012+A11 EN 60335-2-30:2009+A11 EN 62233:2008 
AfPS GS 2014:01 PAK 

 

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης Τόπος: Klaus Wieser Ubstadt-Weiher 

Ημερομηνία / Υπογραφή κατασκευαστή: 0 9 0 5 2 0 , 4   

Στοιχεία του υπογράφοντα: Klaus Wieser  
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1. Περιγραφή προϊόντος 
 
 
1.1 Γενικά 
 
Το αερόθερμο είναι κατάλληλο για ατομική χρήση σε κλειστά και χωρίς υγρασία δωμάτια. Ένας 
ισχυρός ανεμιστήρας διανέμει τον αέρα στο δωμάτιο, επιτυγχάνοντας γρήγορα ευχάριστη 
θερμοκρασία δωματίου, ειδικά σε μεταβατικές περιόδους ή σε ιδιαίτερα ψυχρές ημέρες. Το αερόθερμο 
διαθέτει επίσης ρύθμιση ψυχρού αέρα, που επιτρέπει να χρησιμοποιείται και ως ανεμιστήρας το 
καλοκαίρι. 
 
 
1.2 Πινακίδα τύπου 
 
Η πινακίδα τύπου του αερόθερμου, όπου βρίσκονται όλα τα σχετικά τεχνικά στοιχεία, βρίσκεται στην 
πίσω πλευρά της συσκευής. 
 
 
1.3 Χώρος χρήσης και προβλεπόμενη χρήση 
 
Αυτή η συσκευή έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και τους 
καθιερωμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Παρ’ όλα αυτά, η ακατάλληλη χρήση ή χρήση άλλη από 
την προβλεπόμενη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη ή 
τρίτων ατόμων ή να προκαλέσει ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή/και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. 
Αυτό το φορητό ηλεκτρικό αερόθερμο είναι κατάλληλο για τη θέρμανση κλειστών και χωρίς υγρασία 
δωματίων κατά τη διάρκεια μεταβατικών περιόδων. Η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως 
πρόσθετο θερμαντικό στοιχείο σε ιδιαίτερα ψυχρές ημέρες. Χάρη στην επιπλέον ρύθμιση ψυχρού 
αέρα που διαθέτει, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ανεμιστήρας το καλοκαίρι. 
Χρήση διαφορετική ή χρήση που επεκτείνεται πέρα από αυτήν που περιγράφεται θεωρείται 
ακατάλληλη. Τους σχετικούς κινδύνους αναλαμβάνει ο χρήστης. Στην έννοια της κατάλληλης και 
ορθής χρήσης περιλαμβάνεται, επίσης, η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και εγκατάστασης, καθώς 
και η συμμόρφωση με τους όρους συντήρησης. 
 
 
1.4 Ασφάλεια προϊόντος 
 
Προκειμένου να αποτραπούν εκ των προτέρων πιθανοί κίνδυνοι, έχουν εγκατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ως βασικά εξαρτήματα οι ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας: 
 
 
Προστασία από την υπερθέρμανση 
Αν η συσκευή υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, απενεργοποιείται αυτόματα και δεν 
μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία έως ότου κρυώσει. 
 
 
Θερμική ασφάλεια 
Ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας παρέχεται μια θερμική ασφάλεια. Αν η ασφάλεια ενεργοποιηθεί και 
διακόψει το ηλεκτρικό κύκλωμα, αυτό σημαίνει ότι έχει συμβεί μη φυσιολογική υπερθέρμανση της 
συσκευής. Στην προκειμένη περίπτωση, η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από έναν ειδικό, για να 
διασφαλιστεί ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με ασφάλεια. Για την αντικατάσταση των ελαττωματικών 
εξαρτημάτων και την εγκατάσταση νέας ασφάλειας, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς 
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1.5 Τεχνικά στοιχεία 

 

Παροχή ρεύματος 230 V~50 Hz 

Μέγιστη θερμική ισχύς 2000 W 

Επιλογές θέρμανσης 2 επιλογές (1000 W/2000 W) 

∆υνατότητα θέρμανσης δωματίου (για ύψος δωματίου ίσο με 2,4 m) περ. 60 m3 

Βαθμός προστασίας IP20 

Κλάση προστασίας II 

∆ιαστάσεις τοποθέτησης (Μ x Π x Υ) 22,0 x 13,0 x 26,0 cm 

Βάρος προϊόντος 0,9 kg 

 

1.6 Απαγορευμένοι χώροι χρήσης 

► Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με νερό ή υγρασία, τόσο κατά τη λειτουργία 
όσο και κατά την αποθήκευσή της. 

► Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη 
συσκευή για εμπορικούς σκοπούς ή σε ανοικτό χώρο. 

► ∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση της συσκευής στον τοίχο και την οροφή. 
 

2. Προετοιμασία του προϊόντος για λειτουργία 
 
2.1 Αποσυσκευασία περιεχομένων 
 
Αμέσως μόλις ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε αν τα περιεχόμενα είναι πλήρη και χωρίς ελαττώματα. 
Αν τα περιεχόμενα είναι ελλιπή ή ελαττωματικά, επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή. Μη θέτετε τη 
συσκευή σε λειτουργία αν είναι ελαττωματική. 
 
2.2 ∆ιατήρηση της αρχικής συσκευασίας 
 
Φυλάξτε την αρχική συσκευασία σε ασφαλές μέρος για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία για την αποθήκευση και τη μεταφορά της συσκευής. Απορρίψτε τη 
συσκευασία μόνο αφού λήξει η διάρκεια ζωής του προϊόντος. 
 
 
2.3 Εγκατάσταση της συσκευής 
 
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν βρίσκεται σε ασφαλή, όρθια και σταθερή θέση. 
Πάντοτε διασφαλίζετε ότι τηρείται η ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση των 50 cm προς όλες τις 
πλευρές, καθώς και από εύφλεκτα αντικείμενα και άλλες πηγές κινδύνου. 
 

► Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα τοίχου. 
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3. Οδηγίες λειτουργίας 
 
 
3.1 Επισκόπηση συσκευής 
 

 
Εικ. 1: Επισκόπηση συσκευής 

 

  Αριθ. Ονομασία 

1 Ενδεικτική λυχνία 

2 ∆ιακόπτης επιπέδου θέρμανσης 

3 Στοιχείο ελέγχου θερμοκρασίας (θερμοστάτης) 

4 Εξαγωγή αέρα 

5 ∆ιακόπτης περιστροφής 

Πίν. 2: Περιγραφή συσκευής 
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3.2 Εκκίνηση και λειτουργία 
 
Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μετά την αφαίρεση της συσκευασίας. Για τον σκοπό αυτό, 
ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης επιλογής επιπέδου θέρμανσης (βλ. Εικ. 1, αριθ. 4) βρίσκεται στη 

θέση «0». Στη συνέχεια, συνδέστε το αερόθερμο σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται με 
διακόπτη κυκλώματος διαρροής γείωσης. 

2. Τώρα ενεργοποιήστε τη συσκευή, μετακινώντας τον διακόπτη επιπέδου θέρμανσης (βλ. Εικ. 1, 
αριθ. 4) στην επιθυμητή θέση. Ισχύουν οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 

 

Θέση απενεργοποίησης Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, τότε 
η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 
 

Θέση ανεμιστήρα Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη θέση, 
λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε αυτή τη 
θέση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως ανεμιστήρα. 
 
 

Βαθμίδα θέρμανσης 1 Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη  
θέση, το αερόθερμο παρέχει θερμική απόδοση 1000 W. 
 
 

Βαθμίδα θέρμανσης 2 Αν ο διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης βρίσκεται σε αυτή τη 
θέση, το αερόθερμο παρέχει θερμική απόδοση 2000 W. 

 
Πιν. 2: Βαθμίδες μεταγωγής 
 
 

 Όταν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά ή έπειτα από μεγάλο διάστημα 
χωρίς χρήση του θερμαντικού στοιχείου, ενδέχεται να προκληθούν για λίγο οσμές. 

 
 
3.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ορίζοντας την επιθυμητή θερμική ισχύ μέσω του διακόπτη επιπέδου 

θέρμανσης (βλ. Εικ. 1, αριθ. 4). 
2. Στρέψτε το στοιχείο ελέγχου θερμοκρασίας (βλ. Εικ. 1, αριθ. 5) προς τα δεξιά έως ότου τερματίσει. 
3. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, στρέψτε το στοιχείο ελέγχου θερμοκρασίας 

προς τα αριστερά, έως ότου ακουστεί καθαρά ένα «κλικ». Η συσκευή πλέον θα ενεργοποιείται και 
θα απενεργοποιείται αυτόματα από τον ενσωματωμένο θερμοστάτη, διατηρώντας τη θερμοκρασία 
του δωματίου περίπου σταθερή. 
 

3.4 Απενεργοποίηση της συσκευής 
 

1. Μετακινήστε τον διακόπτη επιπέδου θέρμανσης (βλ. Εικ. 1, αριθ. 4) στη θέση «0». 
2. Βγάλτε το φις ρεύματος από την πρίζα. 
 
 

Περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει πριν την καλύψετε ή την αποθηκεύσετε. 
 
 
3.5 Αποθήκευση 

 

Προφυλάξτε τη συσκευή από τη σκόνη, τους ρύπους και τα έντομα. Καλύψτε τη συσκευή με το 
παρεχόμενο φύλλο, προκειμένου να προστατεύεται από ρύπους και φθορές ή βλάβες που αυτοί 
μπορεί να προκαλέσουν. 
 
3.6 Επανασυσκευασία για μεταφορά από τον χρήστη 

 
Για να μεταφέρετε τη συσκευή, θα πρέπει πάντοτε να τη συσκευάζετε στην αρχική της συσκευασία, για 
να αποφευχθούν φθορές κατά τη μεταφορά. 
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4. Καθαρισμός και συντήρηση 

4.1 Μέτρα ασφαλείας 
 
► Βγάλτε το φις ρεύματος από την πρίζα πριν από την επισκευή της συσκευής. 
► Ξεκινήστε τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής μόνο αφού η συσκευή κρυώσει. 
 
4.2 Καθαρισμός 
 
Η συσκευή θα πρέπει να καλύπτεται έπειτα από κάθε χρήση προκειμένου να προστατευτεί από τους 
ρύπους. 

 
 

Μην καλύπτετε την συσκευή παρά μόνο αφού έχει κρυώσει εντελώς. 
 

Αν η συσκευή παρ’ όλα αυτά ρυπανθεί, τηρείτε κατά τον καθαρισμό τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
 

► Πάντοτε καθαρίζετε τη συσκευή μόνο όταν είναι κρύα. 
► Αποσυνδέετε το φις ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία. 
► Ο καθαρισμός της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο με στεγνό, μαλακό πανί. Ποτέ μη 

χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή/και διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. 
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4.3 Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να προκαλείται από κάποιο μικρό ελάττωμα. Συνήθως
μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα, πριν
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ 
κόπο και, συχνά, χρήματα. 
 
Βλάβη Πιθανές αιτίες Λύση 

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται. 

∆εν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος 
ή η τάση είναι πολύ χαμηλή. 

Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι 
συνδεδεμένο στην πρίζα. Ελέγξτε την 
τάση της παροχής ρεύματος. 

 Η συσκευή δεν είναι 
ενεργοποιημένη. 

Στρέψτε τον διακόπτη επιπέδου 
θέρμανσης στη θέση "I" ή "II". 

 Η θερμοκρασία του δωματίου είναι 
υψηλότερη από τη θερμοκρασία 
στην οποία έχει ρυθμιστεί ο 
θερμοστάτης. 

Αυξήστε τη θερμοκρασία του 
θερμοστάτη. 

Η συσκευή 
απενεργοποιείται κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας. 

Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης 
θερμικής υπερφόρτωσης. Η 
συσκευή έχει υπερβεί τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη θερμοκρασία. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή 
μετακινώντας τον διακόπτη επιπέδου 
θερμότητας στη θέση «0» και βγάλτε 
το φις από την πρίζα. Αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει για αρκετά 
λεπτά. Ελέγξτε τα ανοίγματα εισόδου 
και εξόδου του αέρα και εξαλείψτε τις 
αιτίες της υπερθέρμανσης προτού 
επανεκκινήσετε τη συσκευή. 

 Η θερμοκρασία του δωματίου είναι 
υψηλότερη από τη θερμοκρασία 
στην οποία έχει ρυθμιστεί ο 
θερμοστάτης. 

Αυξήστε τη θερμοκρασία του 
θερμοστάτη. 

 Έχει ενεργοποιηθεί ο διακόπτης 
προστασίας από ανατροπή. 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται 
σε όρθια θέση και δεν παρουσιάζει 
έντονη κλίση. 

 

Πίν. 3: ∆ιάγνωση σφαλμάτων 

 
Αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα 
αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την εγγύησή σας και 
ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις. 
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5. Εγγύηση 

Η ROWI χορηγεί στον ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, 
η οποία καλύπτει βλάβες υλικού και παραγωγής που διαπιστώνονται στη συσκευή. 

Αποκλείονται από την εγγύηση βλάβες που δεν οφείλονται σε βλάβες υλικού και παραγωγής, π.χ.  
► κάθε είδους ζημιές από τη μεταφορά 
► βλάβες λόγω ακατάλληλης εγκατάστασης 
► βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης 
► βλάβες λόγω παράτυπου χειρισμού 
► βλάβες λόγω επισκευών ή προσπαθειών επισκευών που εκτελέστηκαν ακατάλληλα από μη 

εξουσιοδοτημένα από τη ROWI άτομα και επιχειρήσεις 
► κανονική φθορά λόγω λειτουργίας 
► καθαρισμός εξαρτημάτων 
► προσαρμογή σε απαιτήσεις διαφορετικές σε εθνικό επίπεδο, τεχνικές ή σχετικές με την ασφάλεια, 

όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται στη χώρα για την οποία έχει σχεδιαστεί τεχνικά και 
κατασκευαστεί. 

Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση για τις συσκευές των οποίων ο σειριακός αριθμός έχει 
αλλοιωθεί, μεταβληθεί ή αφαιρεθεί. Μια απαίτηση εγγύησης παύει να ισχύει επίσης αν ενσωματωθούν 
στη συσκευή εξαρτήματα που δεν έχουν εγκριθεί από τη ROWI GmbH. Οι απαιτήσεις που 
υπερβαίνουν τη δωρεάν αντιμετώπιση των βλαβών, όπως π.χ. απαιτήσεις για αποζημίωση, δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. 

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, αυτός έχει σε 
κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τους νόμους 
σχετικά με τη σύμβαση πώλησης. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


