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Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, 

χαιρόμαστε που αποφασίσατε την αγορά ενός ποιοτικού προϊόντος του οίκου 
ROWI και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε σε εμάς και στα 
προϊόντα μας. Στις σελίδες που ακολουθούν περιλαμβάνονται σημαντικές υπο-
δείξεις, οι οποίες διασφαλίζουν τη βέλτιστη και ασφαλή χρήση της κεραμικής 
συσκευής θέρμανσης πύργου, που αγοράσατε. Διαβάστε λοιπόν για αυτό το λόγο 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πριν θέσετε για πρώτη φορά σε 
λειτουργία τη συσκευή θέρμανσης. Διατηρήστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σε 
ένα εύκολα προσβάσιμο σημείο, για να μπορείτε να το συμβουλευθείτε μελλοντικά 
κατά τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε προσεκτικά όλα τα έγγραφα, που συνοδεύ-
ουν τη συσκευή.

Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε την καινούργια σας κεραμική συσκευή θέρμαν-
σης πύργο

ROWI GmbH

 Επεξήγηση συμβόλων

Προσοχή κίνδυνος! 
Οι κανόνες ασφαλείας, που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο πρέπει 
να τηρούνται οπωσδήποτε. Σε περίπτωση μη τήρησης, ενδέχεται να προ-
κληθούν βαριές και εκτεταμένες βλάβες της υγείας καθώς και σοβαρές 
υλικές ζημιές. 

Σημαντική υπόδειξη! 
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει σημαντικές υποδείξεις, οι οποίες πρέπει να 
τηρούνται οπωσδήποτε, για να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία αυτής της 
συσκευής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν τυχόν 
βλάβες λειτουργίας. 

Σημαντική πληροφορία! 
Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές, οι οποίες 
σας υποστηρίζουν για την καλύτερη δυνατή χρήση αυτής της συσκευής.

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της συσκευής θέρμανσης, η συσκευή 
θέρμανσης δεν επιτρέπεται να καλύπτεται.

Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης συντάχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή. Παρά το γεγονός αυτό, διατηρούμε 
το δικαίωμα βελτίωσης και τεχνικής προσαρμογής αυτού του εγχειριδίου, ανά πάσα στιγμή. Οι εικόνες 
ενδέχεται να αποκλίνουν από την πραγματική εμφάνιση της συσκευής.
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 Δήλωση συμμόρφωσης

Μετά του παρόντος, η εταιρεία ROWI Schweißgeräte und 
 Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
 Augartenstraße 3, 76698 Ubstadt-Weiher 

δηλώνει ότι η σχεδίαση και ο τύπος κατασκευής της παρακάτω συσκευής καθώς 
και η έκδοση, που κυκλοφορεί από την εταιρεία μας, καλύπτει τις σχετικές, βασικές 
απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας των Οδηγιών της ΕΕ.

Ονομασία της συσκευής:  HKT 2000/3/1 OD
 Κεραμική συσκευή θέρμανσης πύργος   
 2000 W, Ταλάντωση + οθόνη LCD 

Αριθμός είδους: 1 03 03 0256

Σχετικές Οδηγίες της ΕΚ: Οδηγία ΕΚ για τη χαμηλή τάση (2014/35/  
 ΕΚ)
 Οδηγία ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική   
 συμβατότητα (2014/30/ΕΚ)
 Οδηγία ΕΚ RoHS (2011/65/ΕΚ)

Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: 
 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
 EN 55014-2:1997+A1:01+A2:08
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 60335-1:2012+A11:2014
 EN 60335-2-30:2009+A11:2012
 EN 62233:2008
 AfPS GS 2014:01 PAK

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης   Klaus Wieser
Τόπος:   Ubstadt-Weiher

Ημερομηνία/Υπογραφή κατασκευαστή:  13/5/2016

Στοιχεία για τον υπογράφοντα:  Klaus Wieser
  Διαχειριστής
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 1. Περιγραφή προϊόντος
 1.1 Γενικά

Η κεραμική συσκευή θέρμανσης πύργος είναι κατάλληλη για ανεξάρτητη χρήση 
σε κλειστούς και στεγνούς χώρους. Ένας ισχυρός ανεμιστήρας καθώς και μια 
λειτουργία ταλάντωσης κατανέμουν το θερμό αέρα αποτελεσματικά στο χώρο 
και φροντίζουν έτσι, ιδιαίτερα κατά τις μεταβατικές περιόδους ή τις πολύ κρύες 
ημέρες, για τη γρήγορη επίτευξη μιας ευχάριστης θερμοκρασίας χώρου. Η οθόνη 
LCD, το τηλεχειριστήριο και η λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπουν τον άνετο και 
ανεξάρτητο χειρισμό. Η προστασία ανατροπής και η προστασία υπερθέρμανσης 
παρέχουν υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά τη λειτουργία.

 1.2 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου της κεραμικής συσκευής θέρμανσης πύργου με όλα τα σχετικά 
τεχνικά στοιχεία είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευρά της συσκευής. 

 1.3 Τομέας χρήσης και χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το τρέχον επίπεδο της τεχνολο-
γίας και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς κανόνες ασφαλείας. Παρά το γεγονός 
αυτό, ενδέχεται σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή μη σύμφωνης με τους κανο-
νισμούς χρήσης, να προκληθούν κίνδυνοι για την υγεία και τη ζωή του χρήστη ή 
τρίτων καθώς και ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή/και σε άλλα αντικείμενα.

Αυτή η φορητή, ηλεκτρική κεραμική συσκευή θέρμανσης πύργος είναι κατάλληλη 
για τη θέρμανση κλειστών, στεγνών χώρων κατά τις μεταβατικές περιόδους. Σε ιδι-
αίτερα κρύες ημέρες, η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετη 
συσκευή θέρμανσης. Λόγω μιας επιπρόσθετης βαθμίδας ανεμιστήρα κρύου αέρα, 
αυτή η συσκευή μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το καλοκαίρι ως ανεμιστήρας 
ψύξης.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέρα των προαναφερθέντων θεωρείται μη σύμφωνη 
με τους κανονισμούς. Ο κίνδυνος βαραίνει το χρήστη. Στη σύμφωνη με τους 
κανονισμούς χρήση συγκαταλέγεται επίσης η τήρηση των υποδείξεων χειρι-
σμού και εγκατάστασης καθώς και η τήρηση των προϋποθέσεων συντήρησης.  

 1.4 Ασφάλεια προϊόντος

Για να αποκλειστούν εκ των προτέρων τυχόν κίνδυνοι, τοποθετήθηκαν από τον 
κατασκευαστή ως βασικός εξοπλισμός τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας:
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Προστασία υπερθέρμανσης
Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπόμενης θερμοκρασίας της 
συσκευής, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να τεθεί και πάλι σε 
λειτουργία, μόνο αφού πρώτα κρυώσει.

Θερμική ασφάλεια
Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας έχει προβλεφθεί μια θερμική ασφάλεια. Όταν η 
ασφάλεια αυτή ενεργοποιείται και ανοίγει το ηλεκτρικό κύκλωμα, η αιτία για αυτό 
είναι μια μη κανονική υπερθέρμανση στη συσκευή. Σε μια τέτοια περίπτωση, η 
συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από μια εξειδικευμένη επιχείρηση, για να δια-
σφαλιστεί η περαιτέρω ασφαλής θερμαντική λειτουργία της. Για την αντικατάσταση 
ελαττωματικών εξαρτημάτων και την τοποθέτηση μιας καινούργιας ασφάλειας, 
απευθυνθείτε στην ομάδα σέρβις της ROWI.

Προστασία ανατροπής
Η προστασία ανατροπής ενεργοποιείται μόλις η συσκευή υπερβεί μια συγκεκριμέ-
νη γωνία κλίσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. 
Για να τεθεί η συσκευή και πάλι σε λειτουργία, πρέπει να βρίσκεται σε κατακόρυφη 
θέση.

 1.5 Τεχνικά στοιχεία

 Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 220-240 V~50 Hz 
 Θερμαντική ισχύς 2000 W 
 Βαθμίδες θέρμανσης 2 βαθμίδες (1000 W/2000 W)

 Δυνατότητα θέρμανσης χώρου (για ύψος χώρου 2,4 m) περ. 60 m³ 
  Κατηγορία προστασίας II 
 Είδος προστασίας IP20
	 Πίν.	1:	Τεχνικά	στοιχεία

 1.6 Απαγορευμένοι τομείς χρήσης

P   Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε εσωτερικούς 
χώρους. 

P   Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται κατά τη λειτουργία ή την αποθήκευσή της να 
έρθει σε επαφή με νερό ή/και υγρασία.

P   Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν επιτρέπε-
ται η επαγγελματική χρήση της συσκευής.

P   Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται στην οροφή.
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 1.7 Πληροφορίες ασφαλείας

 Γενικά

Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης αυτής της συσκευής, ενδέχεται να 
προκληθούν βαριές και εκτεταμένες βλάβες της υγείας καθώς και σοβαρές 
υλικές ζημιές. Διαβάστε λοιπόν για αυτό το λόγο προσεκτικά τις παρακάτω 
υποδείξεις. Εξοικειωθείτε με τη συσκευή, πριν τη θέσετε σε λειτουργία. 
Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ασφαλής και άρτια λειτουργία της.

 1.7.1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Τηρήστε τις γενικές διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων. Επι-
πρόσθετα στις υποδείξεις σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πρέπει επίσης 
να τηρούνται οι γενικές διατάξεις ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων της σχε-
τικής νομοθεσίας.

Παραδώστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης σε τρίτους. Φροντίστε ώστε το 
προϊόν αυτό να χρησιμοποιείται από τρίτους μόνο μετά από γνωστοποίηση των 
απαιτούμενων οδηγιών.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και ασφαλίστε την από τυχόν 
χρήση από τρίτους. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν βρί-
σκεται σε κατάσταση ετοιμότητας λειτουργίας ή σε λειτουργία. Μην αφήνετε σε 
καμία περίπτωση παιδιά κοντά στη συσκευή. Η χρήση αυτής της συσκευής από 
παιδιά απαγορεύεται. Ασφαλίστε τη συσκευή από τυχόν χρήση από τρίτους Αυτή 
η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλ. των παιδιών) με 
περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα 
χωρίς σχετική εμπειρία ή σχετικές γνώσεις, εκτός εάν τα επιβλέπει ένα άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή εάν έχουν λάβει από το άτομο αυτό οδηγίες 
για τη χρήση της συσκευής.

Πρέπει να είστε πάντοτε προσεκτικός και να προσέχετε τι κάνετε. Μην πραγ-
ματοποιείτε εργασίες σε αυτό το προϊόν, όταν είστε αφηρημένος ή/και υπό την 
επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Ακόμη και μια στιγμή ελλιπούς 
προσοχής κατά τη χρήση αυτής της συσκευής ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πρό-
κλησης σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών.

Φροντίστε για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή τοποθετείται σε σταθερή και ασφαλή επιφάνεια. 

Αποφύγετε την επαφή με θερμά εξαρτήματα. Μην ακουμπάτε τα θερμά τμή-
ματα της συσκευής. Λάβετε υπόψη ότι διάφορα εξαρτήματα μπορούν να αποθη-
κεύσουν θερμότητα και συνεπώς να προκαλέσουν εγκαύματα, ακόμη και μετά τη 
χρήση της συσκευής.
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Προσέξτε για τυχόν ζημιές. Ελέγξτε τη συσκευή πριν τη θέση σε λειτουργία για 
τυχόν ζημιές. Εάν η συσκευή παρουσιάζει ελαττώματα, δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να τεθεί σε λειτουργία.

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα. Μην εισάγετε ποτέ αιχμηρά ή/και 
μεταλλικά αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

Δεν επιτρέπεται η μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής. Χρησιμοποιήστε 
τη συσκευή μόνο για τους σκοπούς, που προβλέπονται σε αυτό το εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης.

Ελέγξτε τακτικά τη συσκευή. Η χρήση αυτής της συσκευής μπορεί να προκα-
λέσει τη φθορά ορισμένων εξαρτημάτων. Για αυτό το λόγο, η συσκευή πρέπει να 
ελέγχεται τακτικά για τυχόν ζημιές και λοιπά προβλήματα.

Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώ-
διο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς του καλωδίου τροφοδο-
σίας, απευθυνθείτε οπωσδήποτε στο κέντρο σέρβις της ROWI.

Δεν επιτρέπεται η μη ενδεδειγμένη χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας. Μην 
τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο και μην το χρησιμοποιείτε, για να αποσυνδέ-
σετε το φις από την πρίζα. Προστατέψτε το καλώδιο από ζέστη, λάδια και αιχμηρές 
ακμές.

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά γνήσια αξεσουάρ. Χρησιμοποιήστε για τη δική 
σας ασφάλεια μόνο αξεσουάρ και πρόσθετες συσκευές, που αναφέρονται ρητά 
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε τη 
συσκευή σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν ουσίες, όπως 
π.χ. εύφλεκτα υγρά ή αέρια και ιδιαίτερα νέφος χρώματος και σκόνης. Λόγω των 
θερμών επιφανειών στη συσκευή, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να αναφλεγούν.

Aποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς 
και πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσί-
ας από την πρίζα.

 1.7.2 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας

P   Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ποτέ κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή 
πισίνα. 

P   Η συσκευή θέρμανσης δεν επιτρέπεται να τοποθετείται και να χρησιμοποιείται 
σε περιβάλλοντα, στα οποία υπάρχουν οξέα, ατμοί και εκρηκτικά ή εύφλεκτα 
αέρια.
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P   Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε ασφαλή και σταθερή θέση. Η 
συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε όρθια θέση. Εάν η συσκευή 
πέσει, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας, σηκώστε και πάλι τη συσκευή σε 
όρθια θέση και αφήστε την να κρυώσει, πριν την θέσετε και πάλι σε λειτουργία.

P   Η κεραμική συσκευή θέρμανσης πύργος φτάνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. 
Μην ακουμπάτε ποτέ την επιφάνεια, όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

P   Μην ακουμπάτε ποτέ τη συσκευή, όταν κάνετε ντους ή μπάνιο.
P   Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.
P   Τηρήστε κατά την τοποθέτηση τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. 

Διατηρήστε προς όλες τις πλευρές καθώς και από εύφλεκτα υλικά (έπιπλα, 
κουρτίνες κ.λπ.) απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 90 cm. Μην τοποθετείτε 
ποτέ τη συσκευή επάνω σε χαλί με ψηλό πέλος. 

P   Τοποθετήστε τη συσκευή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι 
προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή. 

P   Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με το καλώδιο τροφοδοσίας τραβηγμένο 
εντελώς προς τα έξω. Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από 
τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με 
θερμές επιφάνειες. Τακτοποιήστε το καλώδιο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην 
είναι δυνατόν να σκοντάψει κανείς σε αυτό.

P   Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή, για να αποφευχθεί τυχόν υπερθέρμανση. 
Πρέπει να βεβαιώνεστε οπωσδήποτε ότι τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου 
αέρα είναι πάντοτε ελεύθερα προσβάσιμα.

P  Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή θέρμανσης με προγραμματιζόμενο διακό-
πτη, χρονοδιακόπτη ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα, που ενεργοποιεί αυτόματα 
τη συσκευή θέρμανσης, διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν η 
συσκευή θέρμανσης είναι καλυμμένη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

 2.  Προετοιμασία του προϊόντος για λειτουργία
 2.1  Αποσυσκευασία των υλικών παράδοσης 

Ελέγξτε αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, εάν τα υλικά παράδοσης είναι 
πλήρη και σε άριστη κατάσταση. Επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή σας, εάν 
τα υλικά παράδοσης δεν είναι πλήρη ή εάν παρουσιάζουν ελαττώματα. Μη θέτετε 
τη συσκευή σε λειτουργία, εάν παρουσιάζει ελαττώματα.

 2.2  Φύλαξη της αρχικής συσκευασίας

Φυλάξτε προσεκτικά την αρχική συσκευασία για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία για την αποθήκευση και τη μεταφορά 
της συσκευής. Διαθέστε τη συσκευασία στα απορρίμματα μόνο μετά το πέρας της 
διάρκειας ζωής του προϊόντος. Υποδείξεις για την απόρριψη σύμφωνα με τους 
κανονισμούς θα βρείτε στο κεφάλαιο 7.
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 2.3 Τοποθέτηση της συσκευής

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο όταν βρίσκεται σε ασφαλή, κατα-
κόρυφη και σταθερή θέση. Πρέπει να τηρείται πάντοτε η ελάχιστη απαιτούμενη 
απόσταση των 90 cm προς όλες τις πλευρές καθώς και από εύφλεκτα αντικείμενα 
και άλλες πηγές κινδύνου.

P   Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από μια πρίζα τοίχου. 
P   Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής στην οροφή.

 3.  Οδηγίες χρήσης
 3.1  Συνοπτική παρουσίαση της συσκευής

 

	 Εικ.	2:	Συνοπτική	παρουσίαση	της	συσκευής

 Αρ.  Ονομασία

 1 Μονάδα χειρισμού
 2 Ενδεικτική λυχνία
 3 Οθόνη LCD (Ανάλογα με το μοντέλο)
 4 Λαβή μεταφοράς (μη	ορατή)
 5 Άνοιγμα εξόδου αέρα

7

4

1
2

3

5

6

8
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 6 Μπροστινό κάλυμμα περιβλήματος
 7 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (μη	ορατός)
 8 Βάση στήριξης 
 Πίν.	2:	Περιγραφή	της	συσκευής

 Εικ.	3α:	Μονάδα	χειρισμού

 Αρ.  Ονομασία

 1 Διακόπτης βαθμίδας θέρμανσης "FAN"
 3 Πλήκτρο επιλογής συν "1000" 
 4 Πλήκτρο επιλογής μείον "1000"
 5 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης "ON/OFF"
 6 Διακόπτης ταλάντωσης
 7 Θήκη μπαταριών
 Πίν.	3:	Περιγραφή	συσκευής	μονάδας	χειρισμού

 3.2 Θέση σε λειτουργία

Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1.   Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και ότι η ενδεικτική λυχνία 
(βλέπε εικ. 2, αρ. 2) είναι σβηστή. Στη συνέχεια συνδέστε την κεραμική 
συσκευή θέρμανσης πύργο σε μια πρίζα γειωμένη και ασφαλισμένη μέσω 
διακόπτη προστασίας FI.

FAN

OSC

1000W

1 3

4
5

6

1000W
ON/OFF
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2.   Ενεργοποιήστε τώρα τη συσκευή με το διακόπτη ενεργοποίησης / απενεργο-
ποίησης (βλέπε εικ. 2, αρ. 7). Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και ανάβει η ενδει-
κτική λυχνία (βλέπε εικ. 2, αρ. 2).

3.   Πατήστε το πλήκτρο "ON/OFF" (βλέπε εικ. 3α αρ. 5). 

Ο ανεμιστήρας εκκινείται, αλλά δεν παράγει ακόμη θερμό αέρα.

4.   Πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά για να μεταβείτε στην επιθυμητή (θέρμανση) 
βήμα στον πίνακα ελέγχου (Εικ. 3α).

	 Πίν.	4:	Θέσεις	ρύθμισης

Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή μετά από μεγαλύτερο διάστημα μη 
χρήσης της συσκευής ενδέχεται να προκληθούν για μικρό χρονικό διάστη-
μα δυσάρεστες οσμές.

Λειτουργία ταλάντωσης

1.   Πατήστε το διακόπτη ταλάντωσης (βλέπε εικ. 3α αρ. 6), για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία. Ο πύργος θέρμανσης αρχίζει να περιστρέφεται σε γωνία 90° 
από πλευρά σε πλευρά.

2.   Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταλάντωσης, πατήστε και πάλι το δια-
κόπτη ταλάντωσης (βλέπε εικ. 3α αρ. 6).

 3.4 Αποθήκευση

1. Πριν από την απενεργοποίηση του διακόπτη θέρμανσης στη λειτουργία "FAN" 
και περιμένετε για 3 λεπτά, έτσι ώστε τα θερμαντικά στοιχεία να κρυώσει.

 3.5 Επανασυσκευασία για ιδιωτική μεταφορά

Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών κατά τη μεταφορά, σε περίπτωση μεταφοράς, 
συνιστάται να συσκευάζετε τη συσκευή πάντοτε στην αρχική συσκευασία της.

GR

Βαθμίδα ανεμι-
στήρα

Bαθμίδα θέρμαν-
σης 1

Bαθμίδα θέρμαν-
σης 2

Όταν επιλέγεται η βαθμίδα ανεμιστήρα "FAN", ενεργοποιείται 
ο ανεμιστήρας.

Όταν επιλέγεται η βαθμίδα θέρμανσης "1000", η συσκευή 
θέρμανσης πύργος αποδίδει θερμαντική ισχύ περ. 1000 W. 

Αν επιλέξετε δύο διακόπτες με 1000 W, δηλαδή τη συσκευή 
με 2000 W

FAN

1000

1000
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 4. Καθαρισμός και συντήρηση
 4.1 Μέτρα ασφαλείας

P   Αποσυνδέστε οπωσδήποτε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα, πριν πραγμα-
τοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στη συσκευή.

P   Ξεκινήστε τις εργασίες συντήρησης και καθαρισμού μόνο αφού κρυώσει εντε-
λώς η συσκευή.

 4.2 Καθαρισμός 

Για την προστασία από τη ρύπανση, η συσκευή συνιστάται να καλύπτεται μετά 
από κάθε χρήση.

Καλύψτε τη συσκευή μόνο αφού πρώτα κρυώσει εντελώς.

Εάν παρ' όλα αυτά η συσκευή ρυπανθεί, προσέξτε κατά τον καθαρισμό τις παρα-
κάτω υποδείξεις:

P   Η συσκευή πρέπει γενικά να καθαρίζεται μόνο όταν είναι κρύα.
P   Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή, αποσυνδέστε το 

φις τροφοδοσίας.
P   Η συσκευή επιτρέπεται να καθαρίζεται μόνο με στεγνό και μαλακό πανί. Μη 

χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση αιχμηρά ή/και σκληρά μέσα καθαρισμού.

 4.3 Συντήρηση

Λάβετε υπόψη ότι κατά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια εξαρτήματα. Εάν απαιτείται, απευθυνθείτε στο 
κέντρο σέρβις της ROWI (βλέπε κεφάλαιο 5).

GR
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 4.4 Αναζήτηση βλάβης και επισκευή

 Βλάβη Πιθανή(-ές) αιτία(-ες) Αντιμετώπιση  
 

	 Πίν.	5:	Διάγνωση	βλαβών	

 4.5 Καθαρισμός και συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό

Οι εργασίες συντήρησης, που δεν αναφέρονται στα κεφάλαια 4.2 - 4.4, επιτρέπε-
ται να πραγματοποιούνται μόνο από το κέντρο σέρβις της ROWI (βλέπε κεφάλαιο 
5). Εάν εντός των πρώτων 24 μηνών πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης 
από άτομα και επιχειρήσεις, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την εταιρεία 
ROWI, παύει η ισχύς οποιασδήποτε αξίωσης κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύησης.
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Η συσκευή δεν ενεργο-
ποιείται.

Η συσκευή απενεργο-
ποιείται κατά τη λει-
τουργία της.

Δεν υπάρχει ρεύμα ή η τάση 
είναι πολύ χαμηλή. 

Η συσκευή δεν έχει ενεργοποι-
ηθεί από το διακόπτη.

Η θερμοκρασία του χώρου 
είναι υψηλότερη από τη ρυθμι-
σμένη θερμοκρασία
στο θερμοστάτη.

Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης 
θερμικής προστασίας. Η 
συσκευή παρουσίασε υπέρ-
βαση της μέγιστης επιτρεπό-
μενης θερμοκρασίας.

Ο διακόπτης προστασίας ανα-
τροπής έχει ενεργοποιηθεί.

Η θερμοκρασία του χώρου 
είναι υψηλότερη από τη ρυθμι-
σμένη θερμοκρασία
στο θερμοστάτη.

Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει 
τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. 
Ελέγξτε την τάση του ηλεκτρικού 
δικτύου. 

Πατήστε το διακόπτη ενεργοποί-
ησης / απενεργοποίησης (βλέπε 
εικ. 2β, αρ. 4).

Αυξήστε τη θερμοκρασία θέρ-
μανσης πατώντας το πλήκτρο 
"MODE".

Απενεργοποιήστε τη συσκευή,
ρυθμίζοντας το διακόπτη ενεργο-
ποίησης / απενεργοποίησης στη 
θέση "OFF" και αποσυνδέστε το 
φις τροφοδοσίας από την πρίζα. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει 
για μερικά λεπτά. Ελέγξτε τα 
ανοίγματα εισόδου και  εξόδου 
αέρα και αντιμετωπίστε την αιτία 
της υπερθέρμανσης, πριν ενερ-
γοποιήσετε και πάλι τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρί-
σκεται σε κατακόρυφη θέση και 
δεν παρουσιάζει ακραία κλίση.

Αυξήστε τη θερμοκρασία θέρ-
μανσης πατώντας το πλήκτρο 
"MODE".
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 5. Εγγύηση
 5.1 Εύρος

Η εταιρεία ROWI παρέχει στον ιδιοκτήτη αυτού του προϊόντος εγγύηση για 24 
μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, τα 
ελαττώματα υλικού ή τα ελαττώματα παραγωγής, που τυχόν εντοπίζονται στη 
συσκευή, επισκευάζονται δωρεάν από το κέντρο σέρβις της ROWI. 

Από την εγγύηση εξαιρούνται τυχόν βλάβες, που δεν οφείλονται σε ελαττώματα 
υλικού ή παραγωγής, όπως π.χ. 
P  Ζημιές λόγω μεταφοράς κάθε είδους
P  Βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης εγκατάστασης
P  Βλάβες λόγω χρήσης μη σύμφωνης με τους κανονισμούς
P  Βλάβες λόγω μεταχείρισης μη σύμφωνης με τις οδηγίες
P   Βλάβες λόγω μη ενδεδειγμένης πραγματοποίησης επισκευών ή λόγω προσπα-

θειών επισκευής από άτομα ή/και επιχειρήσεις, που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από την εταιρεία ROWI

P  Κανονική φθορά λόγω χρήσης
P  Καθαρισμός εξαρτημάτων
P   Προσαρμογή σε διαφορετικές εθνικές, τεχνικές ή σχετικές με την ασφάλεια 

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

Επίσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση συσκευές, των οποίων ο αριθμός σειράς 
έχει παραποιηθεί, αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί. Η αξίωση κάλυψης στο πλαίσιο της εγγύ-
ησης παύει επίσης να ισχύει, εάν στη συσκευή τοποθετήθηκαν εξαρτήματα, τα 
οποία δεν έχουν εγκριθεί από την εταιρεία ROWI GmbH.
Τυχόν αξιώσεις, που υπερβαίνουν τη δωρεάν επισκευή βλαβών, όπως π.χ. αξιώ-
σεις αποζημίωσης, δεν περιλαμβάνονται στο εύρος εγγυοδοσίας.

 5.2 Διεκπεραίωση

Εάν κατά τη λειτουργία του προϊόντος της ROWI που έχετε στην κατοχή σας, 
παρουσιαστούν προβλήματα, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1.      Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης     
Οι περισσότερες βλάβες λειτουργίας προκαλούνται λόγω λανθασμένου χει-
ρισμού. Εάν λοιπόν παρουσιαστεί μια βλάβη λειτουργίας, ανατρέξτε πρώτα 
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Στο κεφάλαιο 4.4 θα βρείτε υποδείξεις για την 
αντιμετώπιση βλαβών λειτουργίας.
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2.   Έντυπο σέρβις       
Για την απλοποίηση της διεκπεραίωσης του σέρβις, παρακαλούμε να συμπλη-
ρώσετε πλήρως το έντυπο σέρβις, που συνοδεύει το προϊόν, πριν επικοινω-
νήσετε με το κέντρο σέρβις της ROWI. Έτσι θα έχετε όλες τις απαιτούμενες 
πληροφορίες στη διάθεσή σας.  

3.   Eπαφή         
Ο αριθμός κλήσης της ομάδας σέρβις της ROWI είναι:     
      

 service@rowi.de     

Τα περισ σότερα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της αποτε-
λεσματικής παροχής τεχνικών συμβουλών από την ομάδα σέρβις της εταιρείας 
μας. Εάν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συνέχεια περιγράφεται η περαιτέρω 
διαδικασία.

4.   Εάν απαιτείται έλεγχος ή/και επισκευή από το κέντρο σέρβις της ROWI, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

P   Συσκευάστε τη συσκευή      
Συσκευάστε τη συσκευή στην αρχική συσκευασία της. Βεβαιωθείτε ότι η 
συσκευή διαθέτει επαρκή προστατευτική επένδυση και ότι προστατεύεται 
από τυχόν χτυπήματα. Οι ζημιές λόγω μεταφοράς δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση.

P   Προσθέστε την απόδειξη αγοράς     
Επισυνάψτε οπωσδήποτε την απόδειξη αγοράς. Μόνο εάν υπάρχει η απόδειξη 
αγοράς μπορεί να διεκπεραιωθεί η παροχή σέρβις στο πλαίσιο της κάλυψης 
από την εγγύηση.  

P   Επισυνάψτε το έντυπο σέρβις 
  Στερεώστε το συμπληρωμένο έντυπο σέρβις ευδιάκριτα στην εξωτερική πλευ-

ρά της συσκευασίας μεταφοράς. 

P   Αποστείλετε τη συσκευή       
Αποστείλετε τη συσκευή στην παρακάτω διεύθυνση, μόνο κατόπιν συνεννόη-
σης με το κέντρο σέρβις της ROWI:

 ROWI Schweißgeräte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
 Service-Center
 Augartenstraße 3
 76698 Ubstadt-Weiher / GERMANIA
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 6.  Ανταλλακτικά εξαρτήματα και εξαρτήματα εξοπλισμού 

	 Εικ.	4:	Αναλυτική	απεικόνιση	(Το	σχήμα	εξαρτάται	από	το	μοντέλο)

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι ορισμένα ανταλλακτικά εξαρτήματα 
δεν διατίθενται από τη ROWI ή/και δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθούν 
μεμονωμένα. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από 
το κέντρο σέρβις της ROWI. Παρακαλούμε θυμηθείτε να αναφέρετε στον 
αριθμό του άρθρου της συσκευής .
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 7.  Απόρριψη
Η συσκευασία καθώς και όλα τα υλικά συσκευασίας αποτελούνται από φιλικά 
προς το περιβάλλον και 100 % ανακυκλώσιμα υλικά.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
Εντός της ΕΕ, αυτό το σύμβολο επισημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν 
επιτρέπεται να διατεθεί στα οικιακά απορρίμματα. Οι παλαιές συσκευές 
περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία πρέπει να παραδί-
δονται σε κάποιο κέντρο ανακύκλωσης, έτσι ώστε να μην προκαλούνται 
βλάβες στο περιβάλλον ή/και στην ανθρώπινη υγεία λόγω της μη ελεγ-
χόμενης διάθεσης των απορριμμάτων. Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε 
να διαθέσετε τις παλαιές συσκευές στα απορρίμματα μέσω των κατάλ-
ληλων συστημάτων συγκέντρωσης ή να αποστείλετε τη συσκευή προς 
απόρριψη στο σημείο, στο οποίο την αγοράσατε. Από εκεί, η συσκευή 
θα προωθηθεί στη συνέχεια με τον κατάλληλο τρόπο για ανακύκλωση 
των υλικών.

 8.  Δήλωση εγγύησης
Χωρίς να θίγονται οι νομικές αξιώσεις ικανοποίησης, που απορρέουν από την 
εγγυητική ευθύνη, ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση σύμφωνα με τη νομοθε-
σία της χώρας σας, αλλά με διάρκεια τουλάχιστον 1 έτος (στη Γερμανία 2 έτη). Η 
ημερομηνία έναρξης της εγγύησης είναι η ημερομηνία πώλησης της συσκευής 
στον τελικό καταναλωτή.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ελαττώματα, που οφείλονται σε ελαττώματα 
υλικού ή κατασκευαστικά ελαττώματα.
Οι επισκευές στο πλαίσιο της εγγύησης επιτρέπεται να πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Για να 
ισχύει η αξίωση κάλυψης από την εγγύηση πρέπει να επισυναφθεί η γνήσια 
απόδειξη αγοράς (με την ημερομηνία πώλησης).

Από την εγγύηση εξαιρούνται τα εξής:
P   Κανονική φθορά
P   Μη ενδεδειγμένες χρήσεις, όπως π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, μη 

εγκεκριμένα αξεσουάρ
P   Ζημιά λόγω εξωτερικών επιδράσεων, χρήσης βίας ή ξένων σωμάτων
P   Ζημιές, που προκαλούνται λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης, π.χ. σύν-

δεση σε λανθασμένη τάση ηλεκτρικού δικτύου, ή μη τήρησης των οδηγιών 
συναρμολόγησης

P   Πλήρως ή μερικώς αποσυναρμολογημένες συσκευές
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[ Contact ]

ROWI
Schweißgeräte und 
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraße 3
76698 Ubstadt-Weiher
Germany
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