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ΟΔΗΓΙΕΣ 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε σταθερό σημείο και σε 

οριζόντια θέση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρους με υγρασία 

όπως είναι το λουτρό, εκτός από τις επικίνδυνες ζώνες  όγκου 

0 και 1 σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (βλέπε Σχ.1). 

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί στις ζώνες όγκου 2 και 3.  

Οι διακόπτες της συσκευής θα πρέπει να είναι σε απόσταση 

τέτοια ώστε να μην μπορεί να τους αγγίξει κάποιος που 

βρίσκεται μέσα στη μπανιέρα.  
 

Σχήμα 1: Ζώνες οριοθέτησης σε χώρους λουτρού  

Κατά την εγκατάσταση πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες 

αποστάσεις σε σχέση με το δάπεδο, τους τοίχους, κ.α 

σύμφωνα με τα σχέδια Σχ.1 και Σχ.2. 

 

Σχήμα 2: Ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα αντικείμενα 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
 

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με 

πετσέτες ή άλλα αντικείμενα. Η είσοδος 

και η έξοδος του αέρα πρέπει να γίνονται 

ανεμπόδιστα τόσο για την ασφάλεια των 

ατόμων όσο και για την καλή λειτουργία 

της συσκευής. 

• Μην εισάγετε αντικείμενα στη συσκευή. 

• Μην τοποθετείτε την συσκευή πίσω από πόρτες που θα 

παραμένουν ανοιχτές ή πίσω από έπιπλα. 

• Είναι σημαντικό να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις που 

φαίνονται στο σχήμα 2. 

• Το κάλυμμα της συσκευής είναι ζεστό όταν αυτή βρίσκεται 

σε λειτουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 
 
- Στο μοντέλο με την πετσετοκρεμάστρα τοποθετήστε πρώτα 
την κρεμάστρα πάνω στη συσκευή και βιδώστε την με τις 4 
βίδες μήκους 13mm. 
 

 
 
- Κόψτε και χρησιμοποιήστε το πατρόν που υπάρχει στο 
χαρτοκιβώτιο της συσκευής για να σας βοηθήσει να 
σημαδέψετε τα σημεία στήριξης στον τοίχο . 
 

 
 
- Βιδώστε τις δύο επάνω βίδες (σημεία Χ και Υ) αφήνοντας 
κενό περίπου 5mm μεταξύ της κεφαλής της βίδας και του 
τοίχου (Σχήμα 5).  
 

 
 

- Τοποθετήστε το φίλτρο στη συσκευή με το χερούλι του προς 
τα έξω. 
 

 
 

- Κρεμάστε την συσκευή στις βίδες Χ και Υ και στη συνέχεια 
βιδώστε την βίδα στη θέση Ζ . 
 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
 
Η ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται από 

αδειούχο ηλεκτρολόγο και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς. 

Η σύνδεση της συσκευής δεν απαιτεί αποσυναρμολόγηση.  

Η συσκευή δεν πρέπει να γειωθεί, διότι είναι διπλά μονωμένη.  
 
Προσοχή :  

Καφέ καλώδιο = φάση.   Μπλε καλώδιο = Ουδέτερος. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΜΗΝ ΓΕΙΩΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΟΝΩΜΕΝΗ 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
Καθαρισμός φίλτρου 
 
Απενεργοποιείστε τη συσκευή από το διακόπτη. Βγάλτε το 

φίλτρο από την συσκευή και καθαρίστε το. Επανατοποθετήστε 

το φίλτρο στη συσκευή και μετά από 2min  θέστε την πάλι σε 

λειτουργιά.   

 

Συντήρηση συσκευής 
 
Η συσκευή δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη συντήρηση. 

Για την απομάκρυνση της σκόνης χρησιμοποιήστε ένα μαλακό 

ύφασμα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής 

χρησιμοποιείστε ένα υγρό ύφασμα. Καθαρίστε τις γρίλιες της 

συσκευής με ηλεκτρική σκούπα. Μακροχρόνια συσσώρευση 

σκόνης (ή τρίχες ζώων) μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 

υπερθέρμανσης στη συσκευή.  

 

Υπερθέρμανση 
 
Η συσκευή προστατεύεται από ασφάλεια υπερθέρμανσης με 

αυτόματη επαναφορά. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης της 

συσκευής η ασφάλεια σταματά αυτόματα την λειτουργία της 

συσκευής.  

- Γυρίστε τον θερμοστάτη στην μικρότερη θερμοκρασία . 

- Αν ο χρονοδιακόπτης έχει τεθεί σε λειτουργία περιμένετε 

έως ότου σταματήσει. 

- Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή. 

- Ελέγξτε τι προκάλεσε την υπερθέρμανση. (πχ. πετσέτα 

καλύπτει τη συσκευή, εμποδίζεται ο αέρας προς ή από την 

συσκευή κλπ). 

- Καθαρίστε το φίλτρο αν είναι πολύ λερωμένο. 

- Όταν η συσκευή κρυώσει θέστε την πάλι σε λειτουργία. 

- Αν δεν επαναλειτουργήσει επικοινωνήστε με το service. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
  

 

 

1.  Θερμοστάτης 

2.  Ενδεικτική λυχνία  

3.  Χρονοδιακόπτης 

 

Κανονική λειτουργία 
 
• Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία χώρου χρησιμοποιήστε 

τον θερμοστάτη χώρου (κουμπί 3). Για να αυξήσετε την 

θερμοκρασία περιστρέψτε το κουμπί δεξιά και για να την 

μειώσετε αριστερά. Στη λειτουργία αυτή η συσκευή 

λειτουργεί στα 1.000W ελεγχόμενη από τον θερμοστάτη 

χώρου. 

• Για να κλείσετε την συσκευή τοποθετήστε τον θερμοστάτη 

στη θέση   . 

 

Γρήγορη θέρμανση 
 
• Για γρήγορη θέρμανση του χώρου γυρίστε τον θερμοστάτη 

(κουμπί 3) στην θερμοκρασία που θέλετε και στη συνέχεια 

περιστρέψτε τον χρονοδιακόπτη (κουμπί 1) ανάλογα με την 

χρονική περίοδο που θέλετε να λειτουργήσει (1- 60 sec). 

Μόλις ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη η συσκευή 

λειτουργεί στα 1.800 W. Ο θερμοστάτης δεν ελέγχει πλέον 

την συσκευή. Μετά την χρονική περίοδο που ορίσατε από 

τον χρονοδιακόπτη η συσκευή επανέρχεται στην κανονική 

της λειτουργία, δηλαδή στα 1.000W ελεγχόμενη από τον 

θερμοστάτη χώρου. 

 

Αντιπαγετική προστασία 
 
• Για να ενεργοποιήσετε την αντιπαγετική προστασία 

τοποθετήστε τον θερμοστάτη (κουμπί 3) στη θέση   .  

Στη λειτουργία αυτή η συσκευή διατηρεί την θερμοκρασία 

του χώρου πάνω από τους 7 oC για προστασία του χώρου 

από παγετό και υγρασίες. μη ελεγχόμενη από θερμοστάτη.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
  
Η εγγύηση περιορίζεται αυστηρά στη δωρεάν αντικατάσταση ή 

στην επιδιόρθωση του τμήματος ή των τμημάτων του 

προϊόντος που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά.  

Η επιδιόρθωση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της 

επιχείρησης.  

Εφόσον ο κατασκευαστής συμφωνήσει να αποδεχθεί τα 

τμήματα, αυτά θα σταλούν χωρίς χρέωση εντός 15 ημερών.  

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τη συναρμολόγηση και 

αποσυναρμολόγηση και δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί εναντίον 

του αποζημίωση για κανένα λόγο.  

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 

καμία άμεση ή έμμεση συνέπεια που προκαλείται από 

ελάττωμα του προϊόντος σε ανθρώπους ή αντικείμενα και σε 

καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση 

των προϊόντων.   

Η εγγύηση δεν ισχύει αν οι συσκευές χρησιμοποιήθηκαν με 

λάθος τρόπο ή χρησιμοποιήθηκαν κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες από αυτές για τις οποίες κατασκευάστηκαν.  

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση καταστροφής ή 

ατυχήματος που προκλήθηκε από αμέλεια, είτε λόγω ελλιπούς 

συντήρησης της συσκευής, είτε λόγω αλλαγής του τρόπου 

λειτουργίας της, είτε διότι δεν εγκαταστάθηκε σύμφωνα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Χρόνος εγγύησης: 2 χρόνια. 
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