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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ευχαριστούμε που επιλέξατε το καλοριφέρ της De Longhi. 
Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους ή βλάβες στη 
συσκευή.

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα 
Οι σημαντικές προειδοποιήσεις επισημαίνονται με τα 
ακόλουθα σύμβολα. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι 
προειδοποιήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, σοβαρού τραυματισμού, 
εγκαύματος, πυρκαγιάς ή βλάβης στη συσκευή.

 Προσοχή! 
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει 
τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή. 

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων μπορεί προκαλέσει 
εγκαύματα.  

 Σημείωση:
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές συστάσεις και 
πληροφορίες για το χρήστη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

  Προσοχή! 

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ακόμα και από παιδιά με ηλικία άνω 
των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή 
εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με 
προσοχή και να εκπαιδεύονται στον 
τρόπο χρήσης της συσκευής και στους 
κινδύνους που αυτή επιφέρει. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν 
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από 
παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται.

- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη 
συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν 

δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται 

μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη 
συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη 
ή εγκατεστημένη στη συνήθη 
θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να 
επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί 
για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της 
συσκευής και για τους κινδύνους της.

 Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν 
επιτρέπεται να συνδέουν το φις, να 
ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη 
συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή 
της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της 
συσκευής μπορεί να αποκτήσουν 
πολύ υψηλή θερμοκρασία και να 
προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν 
παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καλύπτετε ποτέ 
τη συσκευή ενώ λειτουργεί, γιατί 
αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη 
υπερθέρμανση.  

- Το κύκλωμα της συσκευής περιέχει τη 
σωστή ποσότητα ειδικού λαδιού και 
οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα 
της συσκευής πρέπει να εκτελούνται 
μόνον από το εξουσιοδοτημένο 
σέρβις του κατασκευαστή. Κάθε 
ενδεχόμενη διαρροή λαδιού πρέπει 
να επισημαίνεται στο Σέρβις. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
συμβουλευθείτε τη συνημμένη 
εγγύηση. 

-  Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται 
απευθείας κάτω από σταθερή πρίζα 
ρεύματος.

-  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ 
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κοντά σε μπανιέρες, νιπτήρες, ντους ή 
πισίνες.

-  Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει 
φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο 
Σέρβις ή από εξειδικευμένο τεχνικό για 
την αποφυγή κάθε κινδύνου.

-  ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφύγετε κινδύνους 
από την τυχαία επαναφορά του 
συστήματος ασφαλείας, αυτή η 
συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται 
μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη.  

 Σημείωση:
-  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλοριφέρ για το στέγνωμα 

των ρούχων.
-  Μην αφήνετε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο πάνω στο 

καλοριφέρ όταν είναι ζεστό.
-  Συνιστάται να μην αφήνετε το καλοριφέρ εκτεθειμένο 

σε ρεύματα αέρα γιατί τα ισχυρά ρεύματα μπορούν να 
επηρεάσουν την απόδοση της συσκευής.

-  Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ μόνο σε κατακόρυφη 
θέση.

-  Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 50 
cm από τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

-  Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, 
αφήστε την να λειτουργήσει με το θερμοστάτη στο 
μέγιστο τουλάχιστον επί 15 λεπτά για να εξαλείψετε την 
οσμή της καινούργιας συσκευής.

 Μια μικρή έξοδος καπνού λόγω των προστατευτικών 
ουσιών που εφαρμόζονται στις αντιστάσεις πριν τη 
μεταφορά πρέπει να θεωρείται φυσιολογική.

-  Μην καλύπτετε τις γρίλιες εξόδου ή εισόδου του αέρα 
στο κάτω μέρος της συσκευής. 

-  Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πρόσβαση στο φις 
και την πρίζα να είναι εύκολη μετά την εγκατάσταση. 

-  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν 
μικρότερο από 4 m2.

-  Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της 
συσκευής σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για τον 
επαναπρογραμματισμό της συσκευής απευθυνθείτε στο 
Σέρβις, όπως υποδεικνύεται στη συνημμένη εγγύηση. 

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίων προέκτασης γιατί κατά 

τη χρήση του καλοριφέρ μπορούν να υπερθερμανθούν. 

  Αυτή η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

-  Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ και μετέπειτα 
τροποποιήσεις·

- Οδηγία 2004/108/ΕΟΚ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (ΗΜΣ) όπως τροποποιήθηκε.

Διάθεση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, 
η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα 
διαφοροποιημένης συλλογής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A  Θερμοστάτης
B  Επιλογέας ισχύος
C/D/E Ενδεικτικές λυχνίες (MIN, MED, MAX)
F  Θέση καλωδίου
G  Τροχός

ΧΡΗΣΗ
Τοποθέτηση των τροχών
Γυρίστε ανάποδα το καλοριφέρ πάνω σε ένα χαλί ή σε άλλη 
μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε βλάβες στη βαφή. 
Ανοίξτε εντελώς τους τροχούς γυρνώντας τους προς τα έξω 
(Εικ. 1). Γυρίστε το καλοριφέρ σε όρθια θέση.

Προσοχή
Χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ πάντα σε κατακόρυφη θέση 
(τροχοί στο κάτω μέρος, χειριστήρια στο πάνω). 
Οποιαδήποτε διαφορετική θέση μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Τοποθέτηση
Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από 
σταθερή πρίζα ρεύματος. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν 
μικρότερο από 4 m2.

 Εικ. 1
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Ηλεκτρική σύνδεση
- Πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα του ρεύματος, 

ελέγξτε αν η τάση του ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που 
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών και αν η 
πρίζα του ρεύματος και η γραμμή τροφοδοσίας είναι 
κατάλληλες για το απαιτούμενο φορτίο.

-  Ελέγξτε επίσης την ισχύ των ασφαλειών. 
 ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ 

ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ.
-  Η συσκευή αυτή συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 2004/108/ΕΚ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα.

Αποφύγετε την επαφή ρούχων, εσώρουχων, επίπλων και 
εύφλεκτων υλικών με την πρίζα στην οποία συνδέετε το 
καλοριφέρ.

Άναμμα
Συνδέστε το φις στην πρίζα του ρεύματος. Γυρίστε το 
διακόπτη του θερμοστάτη στο μέγιστο και ανάψτε τη 
συσκευή χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ισχύος: 
-  γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MIN για να επιλέξετε την 

ελάχιστη ισχύ (ανάβει η ενδεικτική λυχνία "MIN")
-  γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MED για να επιλέξετε 

μια μεσαία ισχύ (ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες "MIN/
MED")

- γυρίστε τον επιλογέα στη θέση MAX για να επιλέξετε τη 
μέγιστη ισχύ (ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες)

Ρύθμιση του θερμοστάτη
Όταν το περιβάλλον φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, 
γυρίστε αργά δεξιόστροφα το διακόπτη του θερμοστάτη έως 
ότου ακουστεί ένα "κλικ" και αφήστε τον στο σημείο αυτό.  
Η θερμοκρασία καθορισμένη με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται 
αυτόματα και διατηρείται σταθερή από το θερμοστάτη.  Αν 
η συσκευή είναι ένα μοντέλο με τρία επίπεδα ισχύος, κατά τις 
πιο ήπιες περιόδους ή όταν η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα 
κρύα, επιλέξτε το ελάχιστο επίπεδο ισχύος ώστε να μειώσετε 
την κατανάλωση.

Λειτουργία απόψυξης
Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση   και τον 
επιλογέα ισχύος στη θέση MAX. Η συσκευή διατηρεί το χώρο 
σε θερμοκρασία περίπου 5°C, αποφεύγοντας τις συνθήκες 
παγετού με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. 
Στα μοντέλα με χρονοδιακόπτη, τα δοντάκια πρέπει να 
μετακινηθούν προς τα μέσα.

Σημείωση
Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή, γυρίστε τον επιλογέα 
ισχύος στη θέση "0” και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
Πως να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη

Για να προγραμματίσετε τη λειτουργία θέρμανσης:
-  Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι σας. 
 Εάν, για παράδειγμα, η ώρα είναι 10 το βράδυ, γυρίστε 

το δίσκο του χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα έως ότου 
ο αριθμός 22 (10 το βράδυ) να ευθυγραμμιστεί με το 
δείκτη αναφοράς s (3). 

 Προγραμματίστε τις επιθυμητές περιόδους λειτουργίας 
της συσκευής πιέζοντας τα δοντάκια (1) προς τα μέσα. 
Κάθε δοντάκι (1) αντιστοιχεί σε χρόνο 15 λεπτών.

 Έτσι θα παραμείνουν ορατοί οι τομείς που αντιστοιχούν 
στις περιόδους λειτουργίας (2). 

 Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, το καλοριφέρ θα 
λειτουργεί καθημερινά κατά τις προγραμματισμένες 
περιόδους λειτουργίας (προσοχή: το φις του καλοριφέρ 
πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένο στην πρίζα).

-  Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό αρκεί να 
επαναφέρετε τα δοντάκια στην αρχική τους θέση και να 
προγραμματίσετε τις νέες περιόδους λειτουργίας.

- Εάν θέλετε να λειτουργεί η συσκευή χωρίς 
προγραμματισμό, πιέστε όλα τα δοντάκια προς τα μέσα. 

 Στην περίπτωση αυτή, για να σβήσετε εντελώς τη 
συσκευή πρέπει να γυρίσετε το διακόπτη στη θέση “OFF” 
καθώς και να αποσυνδέσετε το φις, αποφεύγοντας έτσι 
να παραμείνει σε λειτουργία ο χρονοδιακόπτης.

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Ο χρονοδιακόπτης είναι ένα ηλεκτρικό ρολόι και λειτουργεί 
μόνο με το φις συνδεδεμένο. 
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Όταν αποσυνδέσετε το φις, ο χρονοδιακόπτης σταματά και 
στη συνέχεια απαιτείται η επαναρρύθμισή του.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ένα σύστημα ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία της 
συσκευής σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
Για να ανάψετε πάλι τη συσκευή, απευθυνθείτε στο 
πλησιέστερο Σέρβις της De’Longhi. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Αποσυνδέετε πάντα το φις και αφήστε τη συσκευή να 
κρυώσει. 
Καθαρίζετε το καλοριφέρ με ένα καθαρό και υγρό πανί χωρίς 
απορρυπαντικά ή σκόνες καθαρισμού. 
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ για 
κάποιο διάστημα, τυλίξτε το καλώδιο γύρω από την ειδική 
θέση και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό χώρο. 
Η συσκευή έχει μελετηθεί για να λειτουργεί τέλεια επί πολλά 
χρόνια. 
Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας μην επιχειρείτε 
να επισκευάσετε το καλοριφέρ μόνοι σας: υπάρχει κίνδυνος 
πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. 
Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις της De'Longhi (βλ. 
κατάλογο κέντρων Σέρβις De'Longhi).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση τροφοδοσίας                Βλέπε πινακίδα χαρακτηριστικών
Ισχύς                                 “

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Η συσκευή δεν λειτουργεί. -   Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το φις 
και ότι η πρίζα λειτουργεί κανονικά.

-   Ελέγξτε για την ύπαρξη τυχόν εμποδίων.

-  Η επιλεγμένη θερμοκρασία μπορεί να 
είναι πολύ χαμηλή.

-     Συνδέστε το φις στην πρίζα.

-  Αφαιρέστε τα εμπόδια και αφήστε τη 
συσκευή να κρυώσει. Εάν η συσκευή 
εξακολουθεί να μη λειτουργεί, 
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Σέρβις 
της De’Longhi.

-    Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία.


