
Mini Heater 
 

Αγαπητέ πελάτη 

Ευχαριστούμε  για την επιλογή  που κάνατε αγοράζοντας  το Mini heater. 

Πριν χρησιμοποιήσετε  τη συσκευή  για  πρώτη φορά  παρακαλούμε διαβάστε  τις  οδηγίες 
προσεκτικά και  φυλάξτε τες  για μελλοντική  αναφορά. Εάν δώσετε  τη συσκευή σε κάποιον 
άλλον, αυτές  οι οδηγίες  πρέπει να την συνοδεύουν. 

Ο κατασκευαστής  και ο εισαγωγέας  δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν αυτές  οι οδηγίες  δεν 
ακολουθηθούν σωστά. 

Εάν έχετε οποιαδήποτε  απορία  για τη συσκευή και  τα  επιπλέον εξαρτήματα, 
επικοινωνήστε  με το τμήμα  εξυπηρέτησης  πελατών. 

 Προβλεπόμενη χρήση 

 Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη  για να θερμαίνει εσωτερικούς  χώρους. 
 Η συσκευή είναι  για  προσωπική χρήση μόνο και  δεν είναι κατασκευασμένη για 

επαγγελματική χρήση. 
 Η συσκευή πρέπει να  χρησιμοποιείται  όπως  περιγράφεται σε αυτές  τις  οδηγίες. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη. 
 Τα παρακάτω  αποκλείονται  από την εγγύηση: όλες οι βλάβες  που μπορεί να 

προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό, ζημιές ή μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες 
επιδιόρθωσης. Αυτό επίσης ισχύει και  για την φυσιολογική φθορά. 
Οδηγίες ασφαλείας 

 Προσοχή στα εγκαύματα! Κάποια  τμήματα  της συσκευής  μπορεί να είναι πολύ καυτά 
και να προκαλέσουν εγκαύματα με το άγγιγμα. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη  προσοχή 
σε περίπτωση  παρουσίας  παιδιών ή ευάλωτων ανθρώπων. 

 Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη σωστή θέση χρήσης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους  με μειωμένες  φυσικές, αισθητηριακές  ή νοητικές 
ικανότητες  ή έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώση, εάν επιβλέπονται  ή εάν έχουν λάβει 
οδηγίες  για τον τρόπο χρήσης  της συσκευής  με ασφάλεια  και έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους  από την λανθασμένη συμμόρφωση στις οδηγίες  προφύλαξης.  

 Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη σωστή θέση  χρήσης  μπορεί 
να  χρησιμοποιηθεί  από παιδιά από 3 έως  8 ετών εάν επιβλέπονται  ή εάν έχουν λάβει 
οδηγίες  για  τον τρόπο χρήσης της συσκευής  με ασφάλεια  και έχουν κατανοήσει τους 
κινδύνους  από την λανθασμένη συμμόρφωση στις οδηγίες  προφύλαξης.  

 Τα παιδιά  δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η εγκατάσταση, η ρύθμιση, ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να  γίνονται από παιδιά  από 3 έως  8 ετών. 

 Τα παιδιά κάτω  των 3 ετών  πρέπει να μένουν μακριά  από τη συσκευή εκτός  εάν είναι 
υπό συνεχόμενη  παρακολούθηση. 

Προειδοποίηση  για καυτές επιφάνειες! Τα μέρη της συσκευής  και τα εξαρτήματα  μπορεί 
να  είναι  καυτά κατά  τη διάρκεια  λειτουργίας  της. Να αγγίζετε μόνο τα  σχεδιασμένα 
κουμπιά και τις λαβές  της  συσκευής! Αφήστε  τη συσκευή να κρυώσει μόλις  την 
απενεργοποιήσετε. 



 Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη  για να λειτουργεί  με εξωτερικό  χρονοδιακόπτη ή 
ξεχωριστό σύστημα  τηλεχειρισμού. 

 Η συσκευή πρέπει  πάντα να αποσυνδέεται  από το ρεύμα  όταν την αφήνετε  χωρίς 
επίβλεψη και  πριν τον καθαρισμό. 

 Μην κάνετε καμία  τροποποίηση στη συσκευή. Επίσης  μην αντικαθιστάτε το κεντρικό 
καλώδιο μόνοι σας. Εάν η συσκευή, το καλώδιο ή η πρίζα  έχει χαλάσει, πρέπει να 
αντικατασταθεί  από τον κατασκευαστή, το τμήμα εξυπηρέτησης  πελατών ή παρόμοιο 
έμπειρο άνθρωπο (πχ. ειδικό εργαστήριο) έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχών ζημιές.  

Κίνδυνος τραυματισμού! 

 Κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα  μακριά  από τα υλικά συσκευασίας 
 Προσοχή στην πτώση! Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέεται  στην πρίζα  δεν έχει 

κάποια βλάβη. 

Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας  από Νερό! 

 Χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή μόνο σε κλειστά δωμάτια. 
 Μην  χρησιμοποιείτε  τη συσκευή σε δωμάτια  με υψηλά επίπεδα υγρασίας. 
 Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια  όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. 
 Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό ή άλλο υγρό και  μην τη βρέχετε. Προστατέψτε 

τη συσκευή από την υγρασία, τις σταγόνες  ή τις  πιτσιλιές από νερό. 

Προειδοποίηση  για Ηλεκτροπληξία από  Φθορά ή Ακατάλληλη Χρήση! 

 Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα  με ασφαλείς επαφές  που είναι κατάλληλα 
εγκατεστημένες  και ταιριάζουν απόλυτα  με τα τεχνικά  χαρακτηριστικά της συσκευής. 
Η πρίζα  θα πρέπει να είναι επίσης άνετα  προσβάσιμη μετά τη σύνδεση στο ρεύμα έτσι 
ώστε να μπορεί εύκολα να απομονωθεί. 

 Μην  χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο προέκτασης. 

Προειδοποίηση για Φωτιά!  

 Μην καλύπτετε τη συσκευή κατά την διάρκεια  της  λειτουργίας. Μην κρεμάτε ρούχα ή 
άλλα αντικείμενα  πάνω  από τη συσκευή  για να στεγνώσουν. 

 Μην χρησιμοποιείτε  τη συσκευή σε δωμάτια  που περιέχουν εύφλεκτα , δηλητηριώδη 
ή εκρηκτικά  υλικά. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πολύ εύφλεκτα υλικά ( κουρτίνες, υφάσματα 
κτλ.). Μην τοποθετείτε καύσιμα υλικά (π.χ. χαρτόνι, χαρτί ή πλαστικό) πάνω στη 
συσκευή. 

 Μην βάζετε κανένα  αντικείμενο μέσα στα ανοίγματα  της συσκευής. 
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλί με βαθύ  πέλος όταν θερμαίνεται.  
 Σε περίπτωση  πυρκαγιάς: Μην σβήνετε με νερό! Σβήστε τις  φλόγες  με κουβέρτα 

ανθεκτική στη φωτιά  ή τον κατάλληλο  πυροσβέστη. 
 Μην συνδέετε τη συσκευή με άλλες  συσκευές (υψηλής κατανάλωσης ρεύματος) σε 

πολύπριζο για να αποφύγετε την υπερφόρτωση και το πιθανό βραχυκύκλωμα (φωτιά). 

Κίνδυνος Φθοράς Υλικών και Περιουσίας! 

 Τοποθετείτε  πάντα τη συσκευή  σε στεγνή, ομοιόμορφη και γερή επιφάνεια. 



 Προστατέψτε  τη συσκευή από φλόγες, θερμοκρασίας  υπό του μηδενός, παρουσία 
υγρασίας, συνθήκες  υγρασίας  και πίεση. 

 Χρησιμοποιείστε μόνο τα αυθεντικά  εξαρτήματα  από τον κατασκευαστή. 
 Μην τοποθετείτε βαριά  αντικείμενα   πάνω  από τη συσκευή.  
 Εάν οποιοδήποτε υγρό ή ξένο σώμα μπει μέσα στη συσκευή, αποσυνδέστε αμέσως από 

την  πρίζα και  πηγαίνετε  τη συσκευή σε κάποιον ειδικό για έλεγχο, πριν την 
χρησιμοποιήσετε ξανά. 

 Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα  εάν  προκύψει σφάλμα  κατά  τη λειτουργία ή 
πριν από την καταιγίδα. 

 Μην τραβάτε ή κρατάτε τη συσκευή από το καλώδιο. Μην τραβάτε από το καλώδιο, 
είναι  προτιμότερο από την πρίζα όταν θέλετε να  την αποσυνδέσετε από το ρεύμα. 

 Τοποθετήστε το καλώδιο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην πιέζεται ή μπερδεύεται και 
να μην έρχεται σε επαφή με καυτές  επιφάνειες. Πρέπει  πάντα να τοποθετείται  στο 
πίσω μέρος της συσκευής. Ποτέ μην το κρεμάτε από την συσκευή. 

Εξαρτήματα που παρέχονται και Προεπισκόπηση Συσκευής 

1. Αφαιρέστε από την συσκευασία την συσκευή και ελέγξτε για φθορές  από την μεταφορά. 
Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε φθορά  στη συσκευή  μην την χρησιμοποιήσετε(!), 
επικοινωνήστε  με το τμήμα  εξυπηρέτησης  πελατών. 

2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά  συσκευασίας  και τις 
ετικέτες  που μπορεί να υπάρχουν πάνω  στη συσκευή και  χρησιμοποιούνται  για 
προστασία  κατά  την διάρκεια  της  μεταφοράς. 

1 Παράθυρο 

2 Φως 

3 Εξαρτήματα θέρμανσης 

4 Προστατευτικό πλέγμα 

5 Βάση 

6 Κάτω μέρος της βάσης : διακόπτης ασφαλείας 

7 Καλώδιο 

8 Διακόπτης για αυτόματη  περιστροφική  λειτουργία 

9 Διακόπτης  για θέρμανση επιπέδου 2 

10 Διακόπτης  για θέρμανση επιπέδου 1 

11 Κεντρικός  Διακόπτης  για να ενεργοποιείτε τη συσκευή και το φως 

12 Πλέγμα εξαερισμού 

13 Λαβή  μεταφοράς 

Οδηγίες  χρήσης.  


