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Εγχειρίδιο χρήσης 
Αγαπητέ πελάτη: 
Ευχαριστούμε για την επιλογή του προιόντος της εταιρίας μας. Πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη 
δυνατή επιλογή που μπορούσατε να κάνετε μεταξύ συναφών προιόντων. 
Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή εύκολα, να καταλάβετε την λειτουργία της και τα πλεονεκτήματα της. 
Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτεσχόλιοή πρόβλημα σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο ή το προιόν, 
θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας και να μαςμεταφέρετε τα σχόλια σας. 
Για ακόμα μια φορά σας καλοσωρίζουμε στην μεγάλη οικογένεια της εταιρίας μας. Ελπίζουμε να 
συνεργαστούμε ξανά μαζί στοάμεσο μέλλον. 
 

Τεχνικές προδιαγραφές 
Ισχύς θερμάστρας υγραερίου : 4.1kW 
Κατηγορίου αερίου, πίεση αερίου, τύπος αερίου και χώρες : 
I3B/P (30) ; Βουτάνιο, προπάνιο και τα μίγματα τους; 
(28-30) mbar : LU,NL,DK,FI,SE,CY,CZ,EE,LT,LV,MT,SK,SI,BG,IS,NO,TR,HR,RO,IT,HU 
I3B/P (50) ; Βουτάνιο, προπάνιο και τα μίγματα τους; 50mbar : AT,DE,SK,CH,LU; 
I3B/P (37) ; Βουτάνιο, προπάνιο και τα μίγματα τους; 37mbar : PL; 
*I3+ (28-30/37) ; Βουτάνιο στα 28~30mbar; Προπάνιο στα 37mbar; BE,FR,IT,LU,LV,IE, 
GB,GR,PT,ES,CY,CZ,LT,SK,CH,SI. 
 
Pin Code: 598 CL 250 
Product Size: 730x420x365 mm 
Weight: N.W : 10kg, G.W: 11,5kg 
Serial NO.: 
Ισχύς για την ηλεκτρική θερμάστρα: 1.25kW, 220-240V ~ 50Hz 
 

Οδηγίες χρήσης θερμάστρας υγραερίου: 
Υπάρχουν 3 βασικοί διακόπτες που πρέπει να προσέξετε. 
Ο πρώτος είναι ο κεντρικός διακόπτης που βρίσκετε πάνω στην φιάλη αερίου και χρησιμοποιείται 
για να ανοίξετε και να κλείσετε τη φιάλη. 
Ο δεύτερος είναι ο διακόπτης επιλογής της συσκευής με 3 επίπεδα λειτουργίας. Ο διακόπτης αυτός 
βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής (σχήμα 4). 
Ο τρίτος είναι ο πιεζοηλεκτρικός διακόπτης ανάφλεξης, δίπλα στον διακόπτη επιλογής (σχήμα 4) 
Πιέζοντας αυτόν τον διακόπτη, δημιουργείτε ηλεκτρικό σπινθήρα ο οποίος αναφλέγει το αέριο στον 
οδηγό καύσης.  

 
 



 
 

Εγκατάσταση 
1. βάλτε τη φιάλη στη συσκευή. 
2. Βάλτε τον προφυλακτήρα ώστε να στερεώσετε καλά την φιάλη 
3. Συνδέστε τον σωλήνα στην βαλβίδα αερίου (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή) 
4. Συνδέστε την άλλη πλευρά του σωλήνα στον ρυθμιστή αερίου (βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διαρροή) 
5. Ανοίξτε τον διακόπτη αερίου πριν την χρήση και ξανακλειστε τον μετά . 
 
Ανάβοντας την θερμάστρα υγραερίου: 
Πριν συνδέσετε τον ρυθμιστή πίεσης στην φιάλη, ελέγξτε για το αν η τσιμούχα του ρυθμιστή είναι 
στην θέση της και εάν είναι σε καλή κατάσταση.  
Συνδέστε τον ρυθμιστή στην φιάλη, σφίγγοντας την ασφάλεια αριστερόστροφα. 
Ανοίξτε την φιάλη, γυρνώντας αριστερόστροφα τον διακόπτη της φιάλης. Γυρίστε τον διακόπτη 
επιλογής της συσκευής στην θέση 1 (χαμηλή) – βλέπε σχήμα 4. 
Πιέστε τον διακόπτη προς τα κάτω και κρατήστε τον πιεσμένο. Αυτό θα επιτρέψει την ροή του 
αερίου προς τον οδηγό καύσης και την κεντρική πλάκα του καυστήρα. 
Κρατώντας πάντα τον διακόπτη πιεσμένο, πιέστε τον διακόπτη ανάφλεξης 2-3 φορές. Κάθε φορά 
που πιέζετε τον διακόπτη ανάφλεξης θα ακούτε έναν χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» και θα βλέπετε 
σπινθήρα στον οδηγό καύσης.  
Αφού ο οδηγός καύσης έχει ανάψει, συνεχίστενα κρατάτε τον διακόπτη πατημένο για περίπου 10 με 
15 δευτερόλεπτα,ώστε να ενεργοποιηθεί η συσκευή προστασίας από αστοχία ανάφλεξης. 
Ο οδηγός καύσης και η κεντρική πλάκα του καυστήρα θα πρέπει να παραμείνουν αναμμένοι. 
Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμάστρα στο επίπεδο που επιθυμείτε (χαμηλό – μεσαίο 0 υψηλό) 
 
Σβήνοντας την θερμάστρα υγραερίου: 
Για να κλείσετε τη συσκευή, γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στηνθέση 1 (χαμηλή) και κλείστε τον 
διακόπτη αερίου στην φιάλη περιστρέφωντας τον δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο οδηγός 
καύσης αλλά και η κεντρική πλάκα του καυστήρα δεν ανάβουν πλέον. 
 



 
Έλεγχος για διαρροή αερίου: 
Σε πιθανή περίπτωση διαρροής αερίου, κλείστε αμέσως την παροχή αερίου (κεντρικό διακόπτη)  
και ζητήστε την βοήθεια ειδικεύμενου τεχνικού για να ελέγξει τη συσκευή. Μην προσπαθήσετε να 
εντοπίσετε το σημείο διαρροής με τη χρήση γυμνής φλόγας. Μπορείτε να εντοπίσετε την διαρροή με 
την οσμή, τον ήχο ή χρησιμοποιώντας σαπουνάδα. Η δημιουργία φυσσαλίδων θα υποδείξει το 
συγκεκριμένο σημείο από το οποίο προέρχεται η διαρροή. 
 
Συμβουλές για την ασφάλεια σας: 
Μην μετακινείτε την θερμάστρα όταν αυτή είναι σε λειτουργία. 
Η θερμάστρα πρέπει πάντα να «κοιτάει» προς το μέσο του δωματίου.  
Χρησιμοποιείστε την θερμάστρα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Ο σωστός αερισμός είναι 
πολύ σημαντικός για την σωστή λειτουργία της συσκευής και επηρεάζει άμεσα την απόδοση της. 
Επίσης είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια αυτών που βρίσκονται μέσα στον χώρο στον 
οποίο χρησιμοποιείτε η συσκευή. Επιτρέψτε την ροή φρέσκου αέρα στον χώρο, και μην σφραγίζετε 
τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου.    
Μην αφήνετε μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους να αγγίζουν τις ζετσές επιφάνειες της συσκευής.  
Το προστατευτικό πλέγμα του καυστήρα μπορεί να προφυλάξει μόνο από τυχαίες επαφές ρούχων 
κτλ με τον καυστήρα.  
Μην βάζετε ρούχα ή άλλα υλικά πάνω στην θερμάστρα. Κρατήστε όλα τα εύφλεκτα υλικά σε 
απόσταση από την θερμάστρα.  
Κλείστε καλά την βαλβίδα και την παροχή αερίου μετά την χρήση.  
Μην αποθηκεύετε διαλυτικά ή συσκευασίες υπό πίεση κοντά στην θερμάστρα ακόμα και αν αυτή 
είναι κλειστή.  
Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, μέσα στην θερμάστρα καθώς αυτά μπορούν να 
επηρεάσουν την καύση και να ρυπαίνουν επικίνδυνα τοπεριβάλλον.  
Μην στέκεστε μπροστά στην θερμάστρα. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων. Για 
τον χειρισμό της θερμάστρας και την φιάλης σταθείτε στο πλάι ή στοπίσω μέρος της θερμάστρας.  
 
Για να αντικαταστήσετε τη φιάλη, μετακινήστε τη συσκευή σε πολύ καλά αεριζόμενο χώρο και 
μακρυά από οπιαδήποτε πηγή ανάφλεξης (κεριά, τσιγάρα κτλ). 
Συνίσταται η χρήση σωλήνα 50 χιλιοστών για την σύνδεση της φιάλης, ο οποίος θα είναι συμβατός 
με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας. 
Ο ρυθμιστής πίεσης πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική οδηγία 
ΕΝ12864 (μέγιστη παροχή : 1,5 κιλά ανά ώρα) 
 

 

 

 

 

 



Προσοχή : 
●  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεις. Είναι σημαντικές για την σωστή χρήση της 
συσκευής αλλά και για την ασφάλεια σας.   
●  Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή αν αυτή έχει κάποιο ελλάτωμα / πρόβλημα.  
●  Η συντήρηση και η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείτε μόνο από 
εξουσιοδοτημένους / ειδικευμένους τεχνικούς.   
●  Η συσκευή  πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την σωστή και ασφαλή 
λειτουργία της, καθώς και για τον εντοπισμό πιθανής βλάβης.  
●  Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Αν αυτό απαιτείτε, 
επικοινωνήστε με την εταιρία μας για να σας παρέχουμε αντίγραφο τους.  
●  Κλείστε τον διακόπτη παροχής αερίου μετά την χρήση. 
●  Η συσκευή είναι κατάλληλη για φιάλες υγραερίου 5.5 / 14,2 κιλών. Κατά την αντικατάστηση 
της φιάλης, μετακινήστε τη συσκευή σε χώρο χωρίς σπινθήρες.  
●  Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά την χρήση. Μην διπλώνετε / τζακίζετε τον σωλήνα αερίου. . 
●  Μην τοποθετείτε την θερμάστρα κοντά σε τοίχους, κουρτίνες ή έπιπλα όταν αυτή λειτουργεί. Η 
θερμάστρα πρέπει πάντα να «κοιτάζει» προς το κέντρο του δωματίου. Μην τοποθετείτε έπιπλα ή 
άλλα αντικείμενα μπροστά στην θερμάστρα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό ελεύθερο από άλλα 
αντικείμενα περιμετρικά της θερμάστρας και για απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου.  
●  Το προστατευτικό πλέγμα του καυστήρα είναι συμβατό με τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας. 
Δεν προσφέρει πλήρη προστασία για παιδιά ή άτομα μειωμένη αντιληπτική ικανότητα. Το 
προστατευτικό πλέγμα είναι εξοπλισμός ασφαλείας και δεν πρέπει να αφαιρείτε από τη συσκευή.  
●  Πρέπει να γίνει έλεγχος διαρροής πριν την πρώτη χρήση και μετά από κάθε αντικατάσταση της 
φιάλης. Μην χρησιμοποιείτε γυμνή φλόγα για τον εντοπισμό πιθανής διαρροής.  
●  Η συσκευή δεν είναι εφοδιασμένη με καπνοδόχο. Σιγουρευτείτε ότι ο χώρος διαθέτει καλό 
αερισμό. Μην την χρησιμοποιείτε σε κρεβατοκάμαρες, μπάνια, σκηνές, πλοιάρια ή άλλους χώρους 
με όγκο μικρότερου από 84 κυβικά μέτρα.  
●  Για την σύνδεση της θερμάστρας με φιάλη απαιτείται ρυθμιστής και σωλήνας αερίου 
(περιέχονται στην αρχική συσκευασία).  
●  Μην χρησιμοποιείτε την θερμάστρα σε τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα, τροχοσκηνές.  
      

Αντικατάσαση της φιάλης: 
     Κλείστε καλά την παροχή και τον διακόπτη και αφαιρέστε τον ρυθμιστή πίεσης. Η συσκευή 
πρέπει να είναι κρύα για να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε την φιάλη. Δεν πρέπει ποτέ να 
αφαιρέσετε τον ρυθμιστή πίεσης κατά την διάρκει λειτουργίας της συσκευής.  
 

Συντήρηση: 
●  Η συντήρηση και ο καθαρισμός της συσκευής πρέπεινα πραγματοποιείται με την θερμάστρα 
εκτός λειτουργίας και κρύα. Μην καθαρίζετε τη θερμάστρα όταν αυτή είναι σε λειτουργία. 
●  Η θερμάστρα πρέπεινα επιθεωρείτε σε ετήσια βάση από εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την 
ασφαλή λειτουργία της και για τον εντοπισμό πιθανής βλάβης.  
●  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την λειτουργία της θερμάστρας, 
διακόψτε άμεσα την λειτουργία της και επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας.  
●  Περιοδικά καθαρίστε τη συσκευή και την φιάλη αερίου, καθώς και τον χώρο αποθήκευσης της 
συσκευής για να απομακρύνετε την σκόνη, η οποία μπορεί να επηρεάσει την σωστή λειτουργία της 
θερμάστρας.   



●  Σκουπίστε ελαφρά με μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνετε την σκόνη από την επιφάνεια 
των κερμαικών πλακών τουκαυστήρα. Μην ξύνετε ή χτυπάτε τις κεραμικές πλάκες καθώς μπορεί να 
γίνουν εύθραστες με την χρήση.  
●  Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά για τον καθαρισμό της συσκευής.  
●  Κατά την διάρκεια λειτουργίας της θερμάστρας, ελέγχεται τακτικά τον οδηγό καύσης. Θα 
πρέπει να καίει σταθερά. Σε περίπτωση που τρεμοπαίζει ή κιτρινίζει, θα πρέπει να ελέγξετε τη 
συσκευή.  
●  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της συσκευής χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση μη συμβατών ή λάθος ανταλλακτικών μπορεί 
να προκαλέσει  βλάβη και ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής.  
 

Χρήση της ηλεκτρικής θερμάστρας (Μόνο για το μοντέλο DHG-7436) 
Η ηλεκτρική θερμάστρα έχει σχεδιαστεί με χρήση της τεχνολογίας εκπομπής υπέρυθρης 
ακτινοβολίας με λάμπες χαλαζία. Ακόμα και σε περίπτωση χρήσης σε μεγάλο χώρο με όχι 
ικανοποιητική στεγανοποίηση θα σας προσφέρει ικανοποιητική απόδοση.  
 

1) Οδηγίες χρήσης 
α. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παροχής είναι σωστά γειωμένη. Συνδέστε το φις στην πριζα. 
β. Πιέστε τον διακόπτη – για να ανάψετε τον πάνω λαμπτήρα χαλαζία.  
γ. Πιέστε τον διακόπτη = για να ανάψετετον 2ο και 3ο λαμπτήρα. . 
δ. Πιέστε τουθς διακόπτες – και = για να ανάψετεόλους τους λαμπτήρες.  
ε. Κλείστε όλυς τους διακόπτες μετά την χρήση. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα παροχής.  

Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για βοήθεια.  
 
 

 
 
 
 
 



3. Συμβουλές για την ασφάλεια σας. 
α. Η θερμάστρα πρέπει πάντα να «κοιτάει» προς το κέντρο του δωματίου. 
β. Μην μετακινείτε την θερμάστρα όταν αυτή λειτουργεί.  
γ. Μην επιτρέπετε σε κανέναν,και ειδικά σε μικρά παιδιά και ηληκιωμένους να αγγίζουν τις 

ζεστές επιφάνειες της θερμάστρας.   
δ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προστατευτικό πλέγμα για να στεγνώνετε ρούχα.  
ε. Κρατήστε όλα τα εύφλεκτα υλικά σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από την θερμάστρα.   
στ. Ποτέ μην χρησιμποείτε θερμάστρες χωρίς καπνοδόχο σε κρεβατοκάμαρες, μπάνια ή 

τροχόσπιτα. Η πιθανή δημιουργία τοξικών αερίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα 
υγείας.  

ζ. Μην αποθηκεύετε διαλυτικά ή συσκευασίες υπό πίεση κοντά στην θερμάστρα ακόμα και αν 
αυτή είναι κλειστή.  

η. Μην πετάτε ποτέ σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, μέσα στην θερμάστρα καθώς αυτά μπορούν 
να επηρεάσουν την καύση και να ρυπαίνουν επικίνδυνα τοπεριβάλλον.      

θ. Σιγουρευτείτε ότι ο χώρος αερίζεται επαρκώς.  
ι . Διατηρήστε τον χώρο γύρω από την θερμάστρα καθαρό από χαρτιά, σκουπίδια και κάθε άλλο 

αναφλέξιμο υλικό. 
κ. Τοποθετήστε την θερμάστρα σε μια επίπεδη, σκληρή και μη εύφλεκτη επιφάνεια. Ποτέ δεν 

πρέπει να τοποθετείτε την θερμάστρα πάνω σε χαλιά και μοκέτες, κοντά σε πρίζες, πάνω σε τραπέζια 
ή κομοδίνα. 

λ. Κλείστετην θερμάστρα αν απομακρυνθείτε από τον χώρο λειτουργίας της θερμάστρας. Ποτέ 
μην αφήνετε την θερμάστρα σε λειτουργία όταν κοιμάστε ή όταν λείπετε από το σπίτι.  

μ. Χρησιμοποιείτε πάντα συμβατά και πιστοποιημένα καλώδια, φις και πρίζες ρεύματος. 
Φροντίστε ώστε να είναι πάντα καλά προφυλαγμένα από την υγρασία.  

ν. Όταν η θερμάστρα είναι εκτός λειτουργίας πρέπει πάντα η παροχή αερίου και ρεύματοςνα 
είναι κλειστές.  
 
Δεν πρέπει να επιτρέπεται ποτέ η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, παρά μόνο αν έχουν λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να παίζουν  με τη συσκευή. 
 

 
4. Συντήρηση  
  Μην ρίχνετε και μην ψεκάζετε νερό πάνω στην συσκευή κατά την καθαρισμό της. Μπορεί να 

προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στην θερμάστρα. Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για περιοδικό 
έλεγχο και συντήρηση της συσκευής. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την θερμάστρα αποθηκέυστε την σε 
καθαρό και στεγνό χώρο 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
                                                               Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΔ 117/2004) 
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 προιόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών 
GAS Appliances Directive: 2009 / 142 / EC 
EMC Directive: 2004 / 108 / EC 
Low Voltage Directive: 2006 / 95 / EC 
ErP Directve: 2009 / 125 / CE 
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