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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Τάση: 220-240V 

Συχνότητα: 50/60Hz 
Θερμική ισχύς δύο βαθμίδων: 1100W/2200W 

Θερμαντικό στοιχείο: χαλαζίας 

Με θερμοστάτη ασφαλείας 
Με διακόπτη αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης 

Εξωτερική χρήση 
 

 
 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 
1. Αναποδογυρίστε προσεκτικά τη συσκευή για να ενσωματώσετε τα ροδάκια. 

2. Σύρετε τη βάση των τροχών στη σωστή θέση. 
3. Ασφαλίστε τη βάση των τροχών γυρίζοντας το περικόχλιο (παξιμάδι πεταλούδα). 

4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. 

5. Βγάλτε το καλώδιο από το άγκιστρο που το συγκρατεί. 
 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1. Ενεργοποιήστε τη θερμάστρα επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις ισχύος: 

 I – χαμηλή θερμική ισχύς 

 II – υψηλή θερμική ισχύς 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!  

Η συσκευή κρυώνει με αργό ρυθμό αφότου την κλείσετε. Αφήστε την να κρυώσει πριν από κάθε 
χειρισμό. Μεταφέρεται εύκολα χάρη στην ενσωματωμένη λαβή που διαθέτει. 

Μόλις υπερθερμανθεί, η συσκευή κλείνει αυτόματα μέσω ειδικού συστήματος ασφαλείας. Βγάλτε την 

από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει προτού την ενεργοποιήσετε ξανά.  
 



2. Αφού τελειώσει η χρήση της θερμάστρας, γυρίστε τους διακόπτες ισχύος στη θέση “OFF” και 

κατόπιν αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

 
 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

1. Εάν σκοπεύετε να μην την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την 
επιφάνεια της θερμάστρας και φυλάξτε την στην αρχική της συσκευασία. Αποθηκεύστε την σε 

μέρος ευάερο και στεγνό. 
2. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιείστε ελαφρώς βρεγμένο και καλά 

στραγγισμένο πανί, μη ρίξετε νερό στο εσωτερικό της θερμάστρας και αφήστε την να στεγνώσει 

προτού την ενεργοποιήσετε ή την αποθηκεύσετε.  
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 
1. Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για να συσκευάσετε τη θερμάστρα όταν την αποθηκεύετε. 

2. Ακολουθείτε τις παραπάνω οδηγίες για τον καθαρισμό της θερμάστρας.  

3. Αφαιρέστε τη βάση για τα ροδάκια. 
4. Συσκευάστε τη θερμάστρα και τα εξαρτήματα των τροχών στην αρχική συσκευασία και 

αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος. 
 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

1. Η θερμάστρα πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο, και ποτέ κάτω από 
πρίζες.  

2. Όπως απαιτούν οι κανονισμοί για τα εκρηκτικά, αποφύγετε την τοποθέτηση εύφλεκτων υλικών κοντά 
και γύρω από τη θερμάστρα. Επίσης, μην τη χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις που υπάρχουν στον χώρο 

εύφλεκτα αέρια και σκόνες. 

3. Η θερμάστρα πρέπει να απέχει πάνω από 1 μέτρο από κάθε τι εύφλεκτο. Η μακρόχρονη έκθεση σε 
σταθερή ακτινοβολία πρέπει να αποφεύγεται. 

4. Για να λειτουργήσει, τοποθετήστε τη συσκευή σε ομαλή σταθερή επιφάνεια στο δάπεδο ή το τραπέζι.  
5. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί προσεκτικά ώστε να αποφεύγονται οι πιθανότητες να σκοντάψει 

κάποιος στο θερμαντικό σώμα. Δεν πρέπει να ακουμπά στο επάνω μέρος της θερμάστρας ούτε στο 

κάλυμμα του στοιχείου ακτινοβολίας ούτε στο πλέγμα, αλλά ούτε και να θερμαίνεται λόγω εγγύτητας 
στις υπέρυθρες. 

6. Μην κρεμάτε ρούχα που στάζουν πάνω από τη θερμάστρα και μην την εκθέσετε στη βροχή. 
Αποφύγετε την εισροή νερού και τον κίνδυνο να πληγείτε από τη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος. Μην 

ακουμπάτε εύφλεκτα αντικείμενα στο κάλυμμα του στοιχείου ακτινοβολίας ούτε στο πλέγμα, διότι 

υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.  
7. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδέεται σε καλά γειωμένη πρίζα, κατάλληλα επιλεγμένη. 

8. Η τάση και η συχνότητα του ρεύματος πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές παραμέτρους της 
θερμάστρας.  

9. Η ικανότητα διαβίβασης ρεύματος και η σύνδεση του καλωδίου πρέπει να είναι συμβατές με την 
θερμική ισχύ της θερμάστρας. Πρέπει να εξετάσετε εάν υπάρχει δυνατότητα για τη λειτουργία άλλων 

ηλεκτρικών συσκευών ταυτόχρονα. 

10. Μην αγγίζετε το κάλυμμα της πηγής ακτινοβολίας όταν λειτουργεί η θερμάστρα, για να αποφύγετε 
εγκαύματα λόγω υψηλής θερμοκρασίας. 

11. Για να αφαιρέσετε το πλέγμα, η θερμάστρα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. 
12. Όταν τελειώσει η χρήση της, βγάλτε προσεκτικά το φις από την πρίζα και φροντίστε να είναι κλειστή 

η θερμάστρα όταν το κάνετε αυτό. Μην τραβάτε το καλώδιο με το χέρι.  

13. Εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, συσκευάστε την καλά για να 
προφυλαχθεί από τη σκόνη και φυλάξτε την σε ξηρό και ευάερο χώρο.  

14. Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα όταν βρίσκονται στο δωμάτιο, χωρίς καμία επίβλεψη παιδιά, ζώα ή 
άτομα με αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες. 

15. Η θερμάστρα δε διαθέτει μηχανισμό ελέγχου της θερμοκρασίας δωματίου. Γι’ αυτό μην τη 
χρησιμοποιείτε όταν το δωμάτιο είναι μικρό και ο χρήστης είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και  

χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να βγει από το δωμάτιο, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη σε σταθερή 



βάση. 

16. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της 

εταιρείας για έλεγχο και επισκευή. Προσέξτε να μην τη σπάσετε και να μην αλλάξετε τον εξοπλισμό 
της χωρίς άδεια.  

17. Όταν η συσκευή είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη σε λάθος θέση υπάρχει κίνδυνος να πιάσει φωτιά, 
γι’ αυτό μην την ρυθμίζετε στην αυτόματη έναρξη. Εάν κοπεί το ρεύμα πρέπει να την κλείσετε. Μην 

την ρυθμίζετε στην αυτόματη λειτουργία όταν τροφοδοτείται με ρεύμα όταν δεν βρίσκεται κανένας 

στο δωμάτιο.  
18. Όταν έχετε αποθηκεύσει τη θερμάστρα σε χώρο όπου η θερμοκρασία έπεσε κάτω από -20 βαθμούς 

Κελσίου, πρέπει οπωσδήποτε να την αφήσετε να επανέλθει σε περιβάλλον άνω των -20 βαθμών 
Κελσίου πριν την χρησιμοποιήσετε, ώστε να προλάβετε αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών της λόγω 

της χαμηλής θερμοκρασίας. 

19. Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε συνδυασμό με προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλη 
συσκευή που ενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς εάν η θερμάστρα 

είναι καλυμμένη ή λάθος τοποθετημένη. 
20. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη θερμάστρα κοντά σε μπανιέρα, ντουζιέρα ή πισίνα. 

21. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην καλύπτετε τη θερμάστρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανσή της. 
22. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημία, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο 

κατάστημα σέρβις της εταιρείας για να αποφευχθούν ατυχήματα. 

23. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές 
ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν 

εκπαιδευθεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
24. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

25. Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή. 

26. Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας κάτω από ηλεκτρική πρίζα. 
27. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον μπάνιου, ντους ή πισίνας 

28. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν έχει υποστεί πτώση. 
29. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν υπάρχουν εμφανή σημάδια βλαβών. 

30. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. 
31. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρά δωμάτια όπου υπάρχουν άτομα μη ικανά 

να μένουν στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, εκτός και αν επιτηρούνται συνεχώς. 

32. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή 
οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τους αεραγωγούς του 

αέρα. 
 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
1. Προτού φυλάξετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να 

κρυώσει.  

2. Η σκόνη επικάθεται εύκολα στην επιφάνεια της θερμάστρας, συνεπώς χρειάζεται συχνό καθάρισμα με 
μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό της πηγής ακτινοβολίας, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε 

τις βίδες και το παξιμάδι. Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή εύφλεκτο μαλακό πανί για να καθαρίσετε το 
θερμαντικό σώμα και μην κρεμάτε (από) πάνω του το μαλακό πανί ή εύφλεκτα αντικείμενα. Μετά τον 

καθαρισμό του πλέγματος πρέπει να βιδώσετε πάλι τις βίδες. 

3. Εάν η επιφάνεια είναι πολύ βρώμικη, μπορείτε να την καθαρίσετε με νερό κάτω των 50 βαθμών 
αναμιγνύοντας με ουδέτερο απορρυπαντικό και στη συνέχεια να την στεγνώσετε. 

4. Κατά τον καθαρισμό της επιφάνειας της θερμάστρας αποφύγετε τη χρήση πετρελαίου, διαλυτών, 
όξινων υγρών ή άλλων χημικών και υλικών που ενδέχεται να την φθείρουν.  

5. Αφήστε την να κρυώσει σε κανονική θερμοκρασία, στεγνώστε την, συσκευάστε την προσεκτικά και 
στη συνέχεια φυλάξτε την σε ξηρό και ευάερο μέρος.  

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

1. Εάν η θερμάστρα δε θερμαίνει ενώ την έχετε ενεργοποιήσει, ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος είναι 



ομαλή, ελέγξτε την κατάσταση ή την καταλληλότητα της πρίζας, και μετά από προσεκτικό έλεγχο 

δοκιμάστε πάλι να ανοίξετε τη θερμάστρα. 

2. Εάν παρουσιάσει άλλες βλάβες στείλτε την σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για έλεγχο και 
επιδιόρθωση. 

3. Στο κάτω μέρος της θερμάστρας υπάρχει διακόπτης ασφαλείας (διακόπτης αυτόματης διακοπής 
λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης). Εάν πέσει κάτω, ο διακόπτης κόβει αυτόματα την παροχή 

ρεύματος στη συσκευή, η οποία παύει να λειτουργεί. Μόλις σηκώσετε τη συσκευή σε όρθια θέση και 

την ανοίξετε, λειτουργεί κανονικά. 
 

 
 

 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ. 

 
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές 
αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.  

Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την 
ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση 

ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα 
του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 


