
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) 
ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 /  R-062 

 
Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία 
κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης 
του 21ου αιώνα. Μέσω της τεχνολογίας αυτής δεν θερµαίνεται η ίδια η 
συσκευή αλλά εκπέµπει θερµότητα στα γύρω αντικείµενα µε στόχο την 
αύξηση της θερµοκρασίας του χώρου. Τα γύρω αντικείµενα απορροφούν τη 
θερµική ενέργεια και ζεσταίνονται. (Εποµένως, αυξάνεται και η θερµότητα του 
χώρου).  
 
Στις µέρες µας, η οικονοµία ενέργειας είναι πολύ σηµαντική. Το σύστηµα 
λειτουργίας µε µειωµένη κατανάλωση (ECO) έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτό 
το σκοπό. Όταν η θερµοκρασία δωµατίου φθάνει στο επιθυµητό επίπεδο, το 
ένα τρίτο της κατανάλωσης µειώνεται αυτόµατα.   
 
Η συσκευή µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί και στο µπάνιο καθώς είναι 
συµβατή µε τους βαθµούς ασφαλείας IP 24 (ενάντια στην εισροή νερού ή 
σωµατιδίών πάνω από 12mm µέσα στη συσκευή).  
 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

√ Άµεση λειτουργία στη µέγιστη ισχύ θέρµανσης.  

√ Βαθµοί προστασίας IP24 (ενάντια στην εισροή νερού ή σωµατιδίων 
πάνω από 12mm µέσα στη συσκευή).  

√ Έλεγχος της λειτουργίας µε έναν διακόπτη 

√ Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας (ECO) 

√ Ρύθµιση θερµοκρασίας 

√ Φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας και ελέγχου θερµοκρασίας.  

√ Λειτουργία αποφυγής ψύξης 

√ ∆ιακοπή λειτουργίας λόγω υπερθέρµανσης  

√ Ελαφρύ  

√ Αθόρυβο 

√ ∆εν καίει  

√ Χωρίς στάξιµο λαδιού  

√ ∆εν ξηραίνει την ατµόσφαιρα 
 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 R-061 R-062 

Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz 
Ισχύς 1500 W 2000 W 
Μέγεθος 63cm (L) x 57cm (H) x 

23 cm (W) 
73cm (L) x 67cm (H) x 
23 cm (W) 

Βάρος  8,0 κ.  6,0 κ.  
  



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Περιγραφή συσκευής: 
1. ∆ιακόπτης λειτουργίας ON/OFF 
2. Πράσινη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας του συστήµατος εξοικονόµησης 

ενέργειας 
3. Κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας 
4. Κόκκινη φωτεινή ένδειξη θερµοκρασίας 
5. Καλώδιο παροχής ρεύµατος 
6. Ποδαράκια µε ρόδες 
7. Μεταλλικό πλέγµα  
8. Εσωτερική λαβή 
9. Υποδοχές προσαρµογής στον τοίχο 
10. Βάση στήριξης 
11. Βίδες 
12. Ούπατ για προσαρµογή στον τοίχο.  

 
 
 

 
  



ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  
(Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή) 
 

1. Βγάλτε το πακέτο από το κουτί.  
Κείµενο εικόνας: Φελιζόλ – 2 κοµµάτια 
 
 
2. Σπρώξτε το φελιζόλ από τις δυο άκρες και αφαιρέστε τη νάιλον 

σακούλα.  
Κείµενο εικόνας: Νάιλον σακούλα  
 
 
3. Βγάλτε από το κουτί τις δυο σακούλες που περιέχονται: 

- η µια περιέχει δυο ποδαράκια µε ρόδες (Εικ. 1) 
- η άλλη περιέχει µια βάση στήριξης, 4 βίδες και 4 ούπατ για την 

προσαρµογή της συσκευής σε τοίχο (Εικ. 2).  
       Κείµενο εικόνας: 
        Εικ. 1: Ποδαράκια µε ρόδες (2 σετ)  
        Εικ. 2: Άγκιστρα για προσαρµογή στον τοίχο (4) 
    Βάση στήριξης 
    Βίδες (4)  

 
4. Φυλάξτε τη συσκευασία προκειµένου να τη χρησιµοποιήσετε για τη 

φύλαξη της συσκευής όταν αυτή δε χρησιµοποιείται ή κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού.  

 
 



 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Α. Στο πάτωµα 
Τοποθετήστε τα πόδια από τις υποδοχές πάνω στη συσκευή, όπως φαίνεται 
στο διάγραµµα.  
 
Β. Στον τοίχο 

1. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο, πρέπει να 
ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήµατα: 

ΒΗΜΑ Ι 

Σηµαδέψτε το σηµείο όπου θα γίνουν οι τρύπες πάνω στον τοίχο (περίπου 
1 µέτρο από το πάτωµα) 

ΒΗΜΑ ΙΙ 

Ανοίξτε την πρώτη τρύπα. 
ΒΗΜΑ ΙΙΙ 

Βάλτε το πρώτο ούπατ µέσα στην τρύπα.  
ΒΗΜΑ ΙV 

Τοποθετήστε τη βάση στήριξης πάνω στον τοίχο και στερεώστε τη, 
βιδώνοντας ελαφρά.  
 ΒΗΜΑ V 

Σηµαδέψτε το σηµείο για τη δεύτερη τρύπα πάνω στον τοίχο. (περίπου 
138 mm από την πρώτη).  
ΒΗΜΑ VΙ 

Κάντε τη δεύτερη τρύπα 
ΒΗΜΑ VII 

Βάλτε και το δεύτερο ούπατ µέσα στη δεύτερη τρύπα.  

ΒΗΜΑ VIIΙ 
Σφίξτε και τις δυο βίδες.   

 
 
2. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο, αυτή πρέπει να 

βρίσκεται περίπου 0,7 m. από το πάτωµα και κανένα αντικείµενο (π.χ. 
ράφι) δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 1 µέτρου 
πάνω από το θερµοποµπό  

 
3. Στο µπάνιο, η συσκευή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 0,8m από την 

µπανιέρα/ντουζιέρα και από τον νιπτήρα. Η απόσταση 0,8m αποτελεί 
προτεινόµενο µέγεθος και η απόσταση που τελικά πρέπει να τηρείται 
εξαρτάται από τους κανόνες ασφαλείας σε κάθε χώρα.  



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
(Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή) 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι το κουµπί ρύθµισης θερµοκρασίας είναι στη θέση µε 
την τελεία (Εικ. 1)  
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση OFF 
(κλειστός) (Εικ. 2).  

 
 

2. Βάλτε το καλώδιο σε πρίζα κατάλληλης τάσης (όχι λιγότερο από 10 Α) 
 
 
 
3. Ανάψτε τη συσκευή, πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON 

(Εικ. 1). Στη συνέχεια ρυθµίστε το κουµπί θερµοκρασίας, στρέφοντάς 
το προς τα δεξιά µέχρι να ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (Εικ. 2). 
Από αυτή τη στιγµή το σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας τίθεται σε 
λειτουργία.  

 
Σηµείωση: Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα σβήσει όταν το δωµάτιο φθάσει στην 
επιθυµητή θερµοκρασία που έχει οριστεί µε το κουµπί. Μετά από λίγο, καθώς 
η θερµοκρασία πέφτει, ο θερµοποµπός θα ανάψει πάλι και θα αρχίσει να 
απελευθερώνει θερµότητα µέχρι η θερµοκρασία να φθάσει πάλι στο 
επιθυµητό επίπεδο. Η επιθυµητή θερµοκρασία του δωµατίου διατηρείται από 
τη διαρκή επανάληψη της παραπάνω διαδικασίας.  
 
Ανάλογα µε τις προσωπικές σας ανάγκες, µπορείτε να ρυθµίζετε την 
επιθυµητή θερµοκρασία γυρνώντας το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας προς τα 
δεξιά ή προς τα αριστερά, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
 
  

4. Για να επιτύχετε ένα καλό επίπεδο θερµοκρασίας µπορείτε να 
ρυθµίζετε το κουµπί θερµοκρασίας µέσα στη ζώνη που δηµιουργείται 
από τις διακεκοµµένες γραµµές (“Comfortable zone”).    

 
5. Λειτουργία αποφυγής ψύξης (Anti-frost) 

Μέσω της λειτουργίας αυτής, η συσκευή θα διατηρήσει τη θερµοκρασία 
του χώρου πάνω από το σηµείο ψύξης (freezing point). Για να θέσετε 
σε λειτουργία τη λειτουργία αυτή, απλώς βάλτε τη συσκευή στην πρίζα 
και γυρίστε το κουµπί θερµοκρασίας στη θέση που απεικονίζει τη 
νιφάδα χιονιού.  

 
6. Πράσινη φωτεινή ένδειξη εξοικονόµησης ενέργειας (ECO) 

Όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία, αυτή η φωτεινή ένδειξη είναι 
σβηστή. Μετά από λίγο και µόλις το δωµάτιο φθάσει στην επιθυµητή 
θερµοκρασία, η πράσινη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Αυτό σηµαίνει ότι 
η κατανάλωση ισχύος µειώνεται αυτόµατα κατά ένα τρίτο για 
εξοικονόµηση ενέργειας. Όταν η πράσινη φωτεινή ένδειξη είναι 
αναµµένη, η κατανάλωση διαµορφώνεται ως εξής: 



Μοντέλο R-061: Ο θερµοποµπός 1500 W θα λειτουργεί µε 
κατανάλωση 1000 W.  
Μοντέλο R-062: Ο θερµοποµπός 2000 W θα λειτουργεί µε 
κατανάλωση 1500 W.  
   

  
7. ∆ιακοπή λειτουργίας λόγω υπερθέρµανσης.  

Παρότι υπάρχει η προειδοποίηση «ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ» πάνω στη συσκευή, 
κάποιοι χρήστες την καλύπτουν µε υφάσµατα, όπως πετσέτες κουβέρτες κλπ. 
Για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί η ρύθµιση διακοπής λειτουργίας από 
ενδεχόµενη υπερθέρµανση: Σε περίπτωση που η συσκευή υπερθερµανθεί, 
διακόπτεται η λειτουργία. Όταν η θερµοκρασία της συσκευής επανέλθει σε 
κανονικά επίπεδα,  ο θερµοποµπός ξαναρχίζει να λειτουργεί.  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Παρακαλούµε διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή) 
 

 Ο θερµοποµπός είναι καυτός όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Για την 
αποφυγή εγκαυµάτων, µην έρχεστε σε επαφή µε θερµές επιφάνειες.  
Για την µετακίνηση της συσκευής, χρησιµοποιείτε τη λαβή.  
 
∆ιατηρείτε υλικά που µπορεί να καούν, όπως υφάσµατα και επιπλώσεις, 
τουλάχιστον 0,9m µακριά από το µπροστινό και πλαϊνό µέρος της 
συσκευής.  

 
 

 Πρέπει να δείχνετε µεγάλη προσοχή όταν ένα θερµαντικό σώµα 
χρησιµοποιείται από ή κοντά σε παιδιά ή από άτοµα χρήζοντα βοηθείας 
χωρίς παρακολούθηση.   
 
  

 Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. 
Ποτέ µην τοποθετείτε τη συσκευή σε µέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να 
πέσει µέσα στο λουτρό ή σε δοχείο µε νερό.  
Αυτή η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέσα σε µπάνιο, πλυσταριό ή 
άλλη παρόµοια περιοχή του σπιτιού.  
 

 Αυτή η συσκευή περιέχει θερµά και ενδεχοµένως σπινθηροβόλα 
στοιχεία. Εποµένως, µην τη χρησιµοποιείτε σε περιοχές όπου υπάρχει 
βενζίνη, χρώµα ή άλλο εύφλεκτο υλικό.  
 

 Μην βάζετε ή αφήνετε να µπουν ξένα αντικείµενα µέσα στη συσκευή, 
καθώς αυτό µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή βλάβη 
στη συσκευή.  
 

 Για την αποφυγή ενδεχόµενης πυρκαγιάς, µη φράζετε τις εξόδους ή 
εισόδους αέρα της συσκευής. Επίσης, µη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή 
πάνω σε µαλακές επιφάνειες, καθώς µέρος της µαλακής επιφάνειας 
µπορεί να φράξει τα ανοίγµατα της συσκευής.  
 

  Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος όταν δεν τη 
χρησιµοποιείτε. Για να την αποσυνδέσετε, βγάλτε το φις από την πρίζα. 
 

  Αποφεύγετε τη χρήση επεκτάσεως καλωδίου, διότι µπορεί να 
υπερθερµανθεί µε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Ωστόσο, αν τελικά 
χρησιµοποιηθεί επέκταση, ο συρµάτινος αγωγός µέσα στο καλώδιο 
πρέπει να έχει διάµετρο τουλάχιστον 1mm και η τάση να µην είναι λιγότερη 
από 10 A.  
 

  Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε φθαρµένο καλώδιο ή φις. Αν το 
καλώδιο παροχής ρεύµατος έχει βλάβη ή φθορά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από εξουσιοδοτηµένο Service ή 
από τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.  
 



 Να συνδέετε τη συσκευή µε σωστά γειωµένες πρίζες.  
 

 Χρησιµοποιήστε τη συσκευή µόνο όπως περιγράφηκε στο παρόν 
εγχειρίδιο οδηγιών. Κάθε άλλη χρήση, µη προβλεπόµενη από τον 
κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή 
τραυµατισµό.  
Μην συνδέσετε τη συσκευή µε κάποιο προγραµµατιστή, χρονοδιακόπτη ή 
άλλο µηχανισµό µε στόχο την αυτόµατη έναρξη λειτουργίας της συσκευής, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση που η συσκευή έχει 
καλυφθεί ή δεν είναι σωστά τοποθετηµένη.  



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
 Πριν το καθάρισµα, κλείστε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο από την 

πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.  
 

 Ποτέ µη βυθίσετε το καλώδιο, το φις ή την ίδια τη συσκευή µέσα σε νερό 
ή άλλο υγρό. Επίσης, ποτέ µη ρίξετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στη 
συσκευή.  
 

 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε 
τη σκόνη ή τα χνούδια από το πλέγµα της συσκευής.  
 

 Σκουπίστε τη συσκευή µε ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη 
και µε ένα νωπό (όχι βρεγµένο) πανί για να καθαρίσετε λεκέδες ή 
στίγµατα.  
 

 Μη χρησιµοποιείτε απορρυπαντικά, δυνατές σκόνες καθαρισµού ή 
γυαλιστικά κάθε είδους πάνω στο κυρίως µέρος της συσκευής, καθώς 
µπορεί να της προκαλέσουν ζηµιά.  

 
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  
 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και ξηρό µέρος. Για την 
προστασία της από τη σκόνη και τη βρωµιά, βάλτε τη µέσα στην παλιά της 
συσκευασία.  

 



ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Κάθε άλλη επισκευή πρέπει να πραγµατοποιείται από 
Εξουσιοδοτηµένους Αντιπροσώπους Service.  
 

 Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από µπανιέρα, ντουζιέρα 
ή πισίνα.  
 

 Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από την πρίζα.  
 

 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
 
Ο θερµοποµπός δεν ζεσταίνεται  

1. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σε λειτουργία ή όχι.  
2. Ελέγξτε αν το κουµπί θερµοκρασίας είναι στη σωστή θέση ή όχι.  
3. Ελέγξτε αν η συσκευή έχει καλυφθεί από κάποιο αντικείµενο.  

 
Ο θερµοποµπός δεν λειτουργεί 

1. Ελέγξτε αν το καλώδιο και το φις έχουν συνδεθεί µε την παροχή 
ρεύµατος ή όχι.  

2. Ελέγξτε αν η ηλεκτροδότηση λειτουργεί σωστά ή όχι.  
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας είναι στη θέση ON.  
4. Ελέγξτε ότι το κουµπί ελέγχου θερµοκρασίας είναι στη σωστή θέση 

(βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη είναι αναµµένη).  
 
  

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
     
 


