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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ
Προειδοποιήσεις ασφαλείας

 Σημαντικό!

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την 
προϋπόθεση να παρακολουθούνται προ-
σεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με 
την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας 
επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συ-
σκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να 
γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρού-
νται.

-  Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συ-
σκευή 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 εγκατε-
στημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας 
της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να 
έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφα-
λούς χρήσης της συσκευής και για τους 
κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 
ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το 
φις, να ρυθμί ζουν 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.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να απο-
φευχθεί η υπερθέρμανση, ποτέ 
και σε καμία περίπτωση μην κα-

λύπτεται τις συσκευές κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να 
οδηγήσει και επικίνδυνη υπερθέρμανση. 

- Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται 
αμέσως κάτω από σταθερή πρίζα.

- Αν το θερμαντικό σώμα χρησιμοποιείται 
με πόδια, μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε 
μπανιέρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες 
και πισίνες.

- Aν αποφασίσετε να στερεώσετε τη διάτα-
ξη στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο διακό-
πτης ή άλλες διατάξεις ελέγχουν δεν είναι 
προσβάσιμες στα άτομα που βρίσκονται 
μέσα στη μπανίερα ή στο ντουζ.

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί 
βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρε-
σία ή από ειδικευμένο προσωπικό ώστε 
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.

- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφευχθεί ο κίνδυ-
νος που μπορεί να προκληθεί από τυχαία 
επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, 
αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδο-
τηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμά-
τιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν 
άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από 
το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται 
υπό συνεχή επιτήρηση.

 Σημείωση:
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντικό σώμα για να στε-

γνώσετε τη μπουγάδα.
- Ποτέ μην τοποθετείται το καλώδιο τροφοδοσία πάνω στο 

θερμαντικό σώμα ενώ είναι ζεστό.
- Συνιστούμε να μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα σε 

ρεύμα αέρα γιατί τα δυνατά ρεύματα αέρα ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία.

- Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο στην κατακόρυ-
φη θέση.

- Το θερμαντικό σώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόστα-
ση τουλάχιστον 80εκ. από άλλα έπιπλα ή αντικείμενα.

- Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λειτουρ-
γήστε της για τουλάχιστον 15 λεπτά με το θερμοστάτη στο 
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μέγιστο για να απαλείψετε την μυρωδιά του "καινούργιου". 
Μπορεί να απελευθερωθεί καπνός λόγω των προστατευτι-
κών ουσιών που έχουν εφαρμοστεί στο θερμαντικό στοιχεία 
πιο από τη μεταφορά.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά ή μοκέτες με 
μακρύ πέλος, ώστε να μην εμποδίζετε τη σχάρα εισόδου του 
αέρα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.

- Μην παρεμποδίζετε τις γρίλιες ζεστού αέρα ή την γρίλια 
εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.

- Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε η πρίζα και το βύ-
σμα να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμη και μετά την εγκα-
τάσταση.

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

- Η διάταξη ασφαλείας κατά της ανατροπής διακόπτει τη 
λειτουργία εάν η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με 
ακατάλληλο τρόπο ο οποίος να επηρεάζει την ασφάλεια. 
Η συσκευή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα και σβήνει. Αφού 
επανατοποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση, η συσκευή θα αρ-
χίσει ξανά τη λειτουργία.

- Η συσκευή διαθέτει προστασία που θα τη σβήσει σε περί-
πτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για την επαναφορά, αφαι-
ρέστε το καλώδιο για λίγα λεπτά, απαλείψτε την αιτία της 
υπερθέρμανσης και βάλτε τη συσκευή στο ρεύμα ξανά. Αν 
αυτή η κατάσταση διαπιστωθεί αρκετές φορές επικοινωνή-
στε με την εξυπηρέτηση πελατών.

 Κίνδυνος εγκαυμάτων!!
- Η χρήση επεκτάσεων δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να 

οδηγήσει σε υπερθέρμανση των επεκτάσεων κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας του θερμαντικού σώματος.

 Η συσκευή συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες EC:
-  Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και μετέπειτα τροπο-

ποιήσεις:
-  Οδηγία ΗΜΣ 2004/108 ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 

(ΗΜΣ) και μετέπειτα τροποποιήσεις.

Διάθεση της συσκευής
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.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σάς ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De’Longhi. Θα χρει-
αστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρή-
σης ώστε να αποφεύγετε κινδύνου ή βλάβες επί της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδη-
γίες
Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα σύμβολα που αναφέ-
ρονται παρακάτω. Είναι σημαντικό να τηρήσετε τις προειδοποι-
ήσεις. 
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, φωτιά ή βλάβη στη 
συσκευή. 

  σημαντικό! 
Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή. 

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

 Σημείωση:
Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημα-
ντικών πληροφοριών για τον χρήστη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A Max + Φωτεινός Δείκτης Ανεμιστήρα
B Θερμοστάτης
C Επιλογέας ισχύος
D Χρονοδιακόπτης
E Ολισθητήρας

Γενικές Οδηγίες
Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε 
ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υπο-
στεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε 
το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφη-
μιστικό υλικό της συσκευής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρή-
ση στο δάπεδο ή για να στερεωθεί στον τοίχο. Μην τοποθετείτε 
τα ποδαράκια αν την στερεώσετε στον τοίχο.

Ηλεκτρική σύνδεση
-  Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βε-

βαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των 
χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλε-
κτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστήριξη 
την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.

-  Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, 
θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση 
μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

Τοποθέτηση του ποδιού
Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή 
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επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο φινίρισμα της βαφής.
Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με  4 βίδες B που παρέχο-
νται  (δείτε εικ.1), 2 βίδες για κάθε πόδι.

Εγκατάσταση επί-τοίχου
Το κιτ για την εγκατάσταση επί τοίχου περιλαμβάνει:
4 μεταλλικούς βραχίονες (Α)

2 βίδες 4,8x13 PH (B)

4 βίδες 4,5x25 PH (C)

4  πλαστικά άγκιστρα 6x30 (D)

Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση και εκτι-
μώμενος χρόνος συναρμολόγησης.
Κατσαβίδι PH 2 x 100 (Phillips) 
Εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης: 30 λεπτά
Πριν την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε για τα ακόλου-
θα:
α.  Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας 

κάτω από την παροχή ρεύματος.
β.  Η πρίζα και το φις θα πρέπει να είναι εύκολα προσβά-

σιμα μετά την εγκατάσταση.
c.  Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις 

που μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης.

d. Φυλάξτε μακριά από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά.

Για την τοποθέτηση επί-τοίχου, προχωρήστε με τον ακόλουθο 
τρόπο:  Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.  Με 
ένα κατσαβίδι, στερεώστε τους 2 βραχίονες Α με 2 βίδες B όπως 
φαίνεται στην Εικ.2. Για τοίχους με τούβλα, χρησιμοποιήστε 
δράπανο 6 mm. Για γύψινα ή γυψοσανίδες συνιστάται η χρήση 
κατάλληλων βιδών και ούπα (δεν παρέχονται)
1.  Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, σημειώστε τα ακριβή σημεία 

τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις όπως φαίνεται στην 
εικόνα 3. 

2.  Τρυπήστε τον τοίχο που είχατε σημειώσει και τοποθετήστε 
τα πλαστικά ούπα D.

3.  Στερεώστε τους 2 μεταλλικούς βραχίονες A με δύο βίδες C 
που παρέχονται.

4.  Κρεμάστε τη συσκευή στο βραχίονα.
5.  Σημειώστε τα δυο χαμηλά σημεία στερέωσης. Αφαιρέστε τη 

συσκευή, τρυπήστε χαμηλότερα τις τρύπες και τοποθετήστε 
τα ούπα D. 

6. Τώρα μπορείτε να κρεμάσετε το θερμαντικό σώμα στον 
βραχίονα και στερεώσετε το κάτω μέρος της συσκευής με 
τις 2 βίδες C που απομένουν.

ΧΡΗΣΗ
Λειτουργία και χρήση
Βάλτε την πρίζα, ανάψτε το θερμοστάτη (B) στο μέγιστο και 
ανάψτε τη συσκευή από τον επιλογέα ισχύος (C) (δείτε περιγρα-
φή) όπως περιγράφεται παρακάτω:
• Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση Min για επιλογή ελά-

χιστη ισχύος.
• Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση Med για επιλογή 

μεσαίας ισχύος (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
• Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση Max για επιλογή 

μέγιστης ισχύος.
• Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση Max  για επιλο-

γή μέγιστης ισχύος με τον ανεμιστήρα (ο φωτεινός δείκτης 
MAX + ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ανάβει).

• Για να σβήσετε εντελώς τη συσκευή: στρέψτε τον επιλογέα 
στη θέση "0" και το θερμοστάτη στη θέση "  ", στη συνέ-
χεια βγάλτε από την πρίζα.

Ρυθμίζοντας το θερμοστάτη
Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, 
στρέψτε το θερμοστάτη (B) αργά αριστερόστροφα μέχρι να 
ακούσετε το "κλικ" και όχι περισσότερο. 
Ο θερμοστάτης θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία και θα 
τη διατηρήσει σταθερή. Κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή στις 
ήπιες ημέρες, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενεργεία χρησιμοποι-
ώντας την ελάχιστη ισχύ.

Τρόπος αποτροπής ψύξης
Με το θερμοστάτη (B) στη θέση  και μία από τις βαθμίδες 
ισχύος επιλεγμένες, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία δωμα-
τίου περίπου στου 5°C, αποτρέποντας το ψύχος με την ελάχιστη 
κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα με αερισμό
Η συσκευή διαθέτει 2 ανεμιστήρες που παρέχουν ακόμη πιο 
γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση. Για να ξεκινήσει αυτή η λει-
τουργία, στρέψτε τον επιλογέα ισχύος (C) στο Max  .

Μοντέλα με χρονοδιακόπτη 24 ωρών
Όταν η συσκευή είναι στο ρεύμα, ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται 
πάντα σε κίνηση ώστε να παραμένει συγχρονισμένος με την το-
πική ώρα.
ια τη λειτουργία της συσκευής χωρίς χρονοδιακόπτη, τοποθετή-
στε τη λαβή χρονοδιακόπτη (E) στη  θέση.  Για τη λειτουρ-
γία της συσκευής σε προκαθορισμένο χρόνο, τοποθετήστε το δι-
ακόπτη στη θέση  και προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
• Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι σας. Αν είναι 10.00 για παρά-

δειγμα, στρέψτε τον αριθμημένο δίσκο μέχρι ο αριθμός 10 
να συμπίπτει με τον δείκτη στον προγραμματιστή.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Η συσκευή δε λειτουργεί Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα και ότι 
το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια.

Ο επιλογέας ρεύματος βρίσκεται στη θέση «0».

Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι πολύ χαμηλά.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.

Συνδέστε στο δίκτυο. 

Αφαιρέστε το εμπόδιο, βγάλτε από την πρίζα 
το θερμαντικό σώμα και αφήστε τη συσκευή 
να κρυώσει. Αν η συσκευή δε δουλεύει, 
επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών.
 
Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση ΜΙN, MED, 
MAX, MAX  .

Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε 
υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να ξεκινήσει 
ξανά το θερμαντικό σώμα. 

Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτη έχει 
ρυθμιστεί σωστά στην τοπική ώρα και 
ελέγξτε τη θέση του δοντιού.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

• Ρυθμίστε τις περιόδους 
κατά τη διάρκεια των 
οποίων θέλετε να λει-
τουργήσει, πατώντας 
το δόντι προς τα εμπρός 
(δείτε εικόνα). Κάθε 
δόντι αντιστοιχεί σε 
περίοδο 30 λεπτών. Στο 
τέλος της διαδικασίας, εμφανίζονται τα μέρη των περιόδων 
λειτουργίας.

• Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή θα λειτουργεί καθημερινά 
αυτόματα κάθε μέσα κατά τις ώρες που έχουν ρυθμιστεί. 
(Σημαντικό: η συσκευή θα πρέπει πάντα να είναι στην πρί-
ζα)

• Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό, επαναφέρετε το δόντι 
στην αρχική θέση και ρυθμίστε τις νέες περιόδους λειτουρ-
γίας.

• Για το σβήσιμο της συσκευής, στρέψτε τον επιλογέα στη 
θέση "0".

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το 
θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το 
σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Αρκεί να αφαιρεθεί 
η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνα-
τές σκόνες και διαλύτες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμέ-
νες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τροφοδοσία                          Δείτε επιγραφή δεδομένων
Καταναλούμενη ισχύς                        “


