
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HL 1096

- Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Για να προστατεύσετε τα παιδιά από τους 
κινδύνους των ηλεκτρικών συσκευών, σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι ψηλά και ότι τα παιδιά δεν 
έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

- Ελέγξτε τη συσκευή και το καλώδιο για τυχόν βλάβη. Μην χρησιμοποιήστε τη συσκευή εάν υπάρχει 
φθορά.

- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνείτε πάντα με έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση στον κίνδυνο, έχετε πάντα ένα καλώδιο ιδίου 
τύπου για να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή 
από ένα καταρτισμένο πρόσωπο.

- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δώστε προσοχή στις "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας 
- Απόσταση ασφάλειας

Κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας 1 μέτρου από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κλπ.
- Παρακαλώ σημειώστε!

Αυτή είναι μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης. Μην αφήσετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη για 
αρκετές ώρες. Μην φύγετε από το σπίτι αν είναι αναμμένο.

- Προσοχή στην τοποθέτηση της συσκευής!
Πάντα τοποθετείτε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε ο αέρας να μπορεί να εισέρχεται και να φεύγει 
χωρίς εμπόδιο.

- Κίνδυνος εγκαυμάτων!
Ο αέρας έχει θερμοκρασία μέχρι 80 °C! Παρακαλώ μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν χωρίς 
επίβλεψη κοντά στη συσκευή.

- Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
3Μην θερμάνετε οποιαδήποτε δωμάτια με λιγότερο από 4m .

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Αφήστε τη συσκευή να δροσιστεί προτού την τακτοποιήσετε.
- Μην βάζετε οποιοδήποτε αντικείμενο στην συσκευή.
- Προειδοποίηση!

Μην καλύπτετε τη συσκευή και μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω της.
Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην χρησιμοποιείτε το αερόθερμο μέσα στο μπάνιο, στο ντους ή στην πισίνα.
Μην ενεργοποιήστε ποτέ το αερόθερμο όταν είστε μέσα σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω. 
Κρατήστε μια απόσταση ασφάλειας 1.25 μέτρα.

- Προκειμένου να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλώ κρατήστε όλη τη 
συσκευασία (πλαστικές σακούλες, κιβώτια, πολυστυρόλιο κ.λ.π.) μακριά τους.

Αρχική λειτουργία
- Βάλτε το φις σε μία κατάλληλα εγκατεστημένη προστατευμένη πρίζα 230 V/50 Hz.
- Σιγουρευτείτε ότι ο βαθμός προστασίας της πρίζας στην οποία η συσκευή συνδέεται είναι 

τουλάχιστον  10  αμπέρ!
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οποιαδήποτε ανθεκτική στη θερμότητα επίπεδη επιφάνεια. Εξασφαλίστε 

ότι ο αέρας μπορεί να εισέρχεται και να φεύγει χωρίς εμπόδιο.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
- Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά πριν βάλετε τη συσκευή 

σε λειτουργία και κρατήστε τις οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της 
εγγύησης, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την 
εσωτερική συσκευασία.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική και για την 
προβλεπόμενη χρήση. Μην τη χρησιμοποιήσετε υπαίθρια (εκτός εάν 
σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται υπαίθρια). Κρατήστε τη μακριά 
από πηγές θερμότητας, άμεσο φως του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην τη 
βουτάτε σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια. Εάν η συσκευή είναι 
υγρή, αποσυνδέστε την άμεσα. Μην τη βάζετε στο νερό.

- Όταν καθαρίζεται ή τακτοποιείτε τη συσκευή να τη σβήνετε και να 
βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα (τραβήξτε το φις, όχι το 
καλώδιο). Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται αφαιρέστε τα προσαρτημένα εξαρτήματα.



Χαμηλότερο επίπεδο Υψηλό επίπεδο

- Η απόσταση από το πλέγμα εισαγωγής αέρα στον κοντινότερο τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 
cm. Η απόσταση απ’ το πλέγμα εξόδου αέρα στον κοντινότερο τοίχο πρέπει να είναι τουλάχιστον 1m.

Το λαμπάκι ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
Μετά από τη χρήση, βγάλτε την πρίζα.

Διακόπτης λειτουργίας 
Ο =OFF = Κρύος αέρας Ι = Ζεστός αέρας (1000 W) II = Ζεστός αέρας (2000 W)

Θερμοστάτης 
Μπορείτε να ορίσετε τη θερμοκρασία δωματίου με τον έλεγχο θερμοκρασίας.

Ελέγχοντας θερμοκρασίας δωματίου 

- Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοστατών στο πιο υψηλό επίπεδο. Το λαμπάκι θα ανάψει.
- Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοστατών αργά 
μέχρι η συσκευή να κλείσει. Ο θερμοστάτης διατηρεί την καθορισμένη θερμοκρασία δωματίου 
ανοίγοντας και κλείνοντας τη συσκευή.

     Λειτουργία κρύου αέρα

Εάν θέλετε  να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως εξαεριστήρα παρακαλώ κινήστε τον διακόπτη 
λειτουργίας στο σύμβολο εξαεριστήρων και γυρίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στην υψηλότερη θέση.

Προστασία υπερθέρμανσης
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης που κλείνει αυτόματα τη συσκευή σε 
περίπτωση υπερθέρμανσης. Μετατοπίστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “0” και βγάλτε την πρίζα. 
Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι.

- Εάν η προστασία υπερθέρμανσης κλείσει τη συσκευή πάλι σύντομα, υπάρχει πιθανώς κάποια 
επιπλοκή. Σβήστε τη συσκευή πάλι και βγάλτε την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να ελεγχθεί από έναν 
εξουσιοδοτημένο έμπορο ή από την εξυπηρέτηση πελατών μας (ή ελάτε σε επαφή με τον έμπορό 
σας).

Καθαρισμός
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή πρέπει πάντα να βγάζετε την πρίζα και να περιμένετε έως ότου 
κρυώσει. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζετε  μόνο με ένα ελαφρώς υγρό ύφασμα.

- Μην χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ισχυρό απορρυπαντικό ή διαλύτες για τον καθαρισμό.
Αυτή η συσκευή έχει εξεταστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές τρέχουσες οδηγίες CE, όπως οι οδηγίες 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους 
κανονισμούς για την ασφάλεια. Μπορεί να γίνουν τεχνικές αλλαγές χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση!

Εγγύηση
Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή μας καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών που αρχίζει 
κατά την ημερομηνία της αγοράς (απόδειξη).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των εξαρτημάτων της *) που 
αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την 
κρίση μας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε 
δίνουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μια νέα εγγύηση!
Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς απόδειξη της αγοράς 
καμία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή δεν πραγματοποιείται.
Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση με την εγγύηση παρακαλώ επιστρέψτε ολόκληρη την 
συσκευή στην αρχική συσκευασία στον έμπορο μαζί με την απόδειξη.
*) Η ζημία στα εξαρτήματα δεν σημαίνει αυτόματα την δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της 
συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλώ ελάτε σε επαφή μαζί μας. Σπασμένο γυαλί ή θρύψαλα 
πλαστικών χρεώνονται πάντα.
Ατέλειες στα αναλώσιμα ή αντικείμενα που φθείρονται (π.χ. έμβολα μηχανών, λεπίδες ζύμωσης, 
άξονες κίνησης, εφεδρικός τηλεχειρισμός, εφεδρικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιών, κ.λ.π.) όπως 
και στον καθαρισμό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω μέρη δεν καλύπτονται από την 
εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!
Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέμβασης αναρμόδιου.
Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να γίνουν από τον έμπορο ή την υπηρεσία 
επισκευής έναντι πληρωμής των επόμενων δαπανών.

Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"
Προστατεύστε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που 
παρέχονται για τη διάθεσή τους.


