
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 

Αγαπητέ καταναλωτή, ευχαριστούµε για την προτίµηση σας στα προϊόντα µας. Σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε 

προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες ώστε η συσκευή που αγοράσατε να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής καθώς και να είναι πιο 

αποδοτική. 

Σηµαντικό - Η τάση λειτουργίας της συσκευής σας είναι 220-240V (AC). - Χρησιµοποιήσετε την συσκευή σας σε µία 

γειωµένη πρίζα και µε ασφάλεια 10Α. - Ένα γειωµένο φις έχει τοποθετηθεί στο καλώδιο δικτύου της συσκευής σας. Το φις 

πρέπει οπωσδήποτε να χρησιµοποιηθεί µε µία γειωµένη πρίζα. - Η εταιρεία µας δεν µπορεί να είναι υπεύθυνη σε 

ενδεχόµενες ζηµίες που θα συµβούν από τη χρήση χωρίς γείωση. - Να αποφύγετε να ακουµπήσετε το καλώδιο σε θερµές 

επιφάνειές της συσκευής. - Να αποφύγετε να ακουµπάτε σε ζεστά µέρη όταν η συσκευή σας λειτουργεί. - Μη 

χρησιµοποιήσετε τον ακροδέκτη του δικτύου σας για τη γείωση. - Μη κλείσετε µπροστά ή πάνω τα θερµαντικά µέρη της 

συσκευής. - Να το τοποθετήσετε σε µία ίσια επιφάνεια. - Μη µεταφέρετε την συσκευή σας σε άλλη θέση µετά από την 

χρήση, να περιµένετε να κρυώσει εντελώς. - Να τοποθετήσετε το φις του στην πρίζα όταν ο διακόπτης του είναι κλειστός. - 

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει, πρέπει να αλλαχτεί µε το καινούριο σετ καλωδίου που θα αντικατασταθεί 

αποκτήσετε από τον υπεύθυνο service ή από κάποιο κατάστηµα. - Σε καµία περίπτωση εν πρέπει να χρησιµοποιηθεί από 

άτοµα µε προβλήµατα διανόησης και αντίληψης, καθώς και από παιδιά. Επίσης από ανθρώπους που δεν έχουν αρκετή 

εµπειρία και γνώση σχετικά µε τη συσκευή αυτή. ∆ιατηρήσετε την συσκευή µακριά από τα παιδιά και µην τα αφήνετε να 

παίξουν µε τη συσκευή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

- Να τοποθετήσετε τη συσκευή σας σε µία ίσια επιφάνεια και τοποθετήσετε το φις της σε µία γειωµένη πρίζα. - Στην πρώτη 

χρήση, µπορεί να βγει καπνός και οσµή από την συσκευή σας. Στις επόµενες χρήσεις δε Θα βγει ούτε καπνός ούτε οσµή. - 

Η Θερµοκρασία δωµατίου στα µοντέλα µε Θερµοστάτη µπορεί να ρυθµιστεί στον επιθυµητό βαθµό µε το θερµοστάτη. Μη 

χρησιµοποιήσετε χωρίς νερό τα µοντέλα µε ατµό. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

LX 2830



ΧΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας ώστε η συσκευή σας να λειτουργεί για περισσότερο χρόνο. - Μη 

λειτουργήσετε ποτέ την συσκευή σας σε κάθετη στάση, µη αλλάζετε τη θέση του όταν λειτουργεί. - Σε περίπτωση να βλάβης 

του καλωδίου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόβληµα τότε παρακαλώ να απευθύνεστε στο υπεύθυνο τµήµα service. - Μη 

προσπαθήσετε εσείς να διορθώσετε την συσκευή σας ούτε κάποιος αναρµόδιος. - Οι ζηµίες που Θα δηµιουργηθούν στην 

συσκευή από τις προσπάθειες αναρµόδιων ανθρώπων θα είναι εκτός εγγυήσεως. Η εταιρεία µας δεν θα είναι υπεύθυνη για 

τέτοιες ζηµίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εγγύηση σας θα θεωρηθεί ως άκυρη ακόµη και αν δεν έχει λήξει. Για τον καθαρισµό 

της σκόνης, σας συµβουλεύουµε να χρησιµοποιείτε µία λεπτή βούρτσα µε µακρύ χερούλι ανάλογα µε ποσότητα σκόνης. - 

Αν η συσκευή ανοιχτεί από τον ένα µη αρµόδιο άτοµο για οποιονδήποτε λόγο, µπορεί να καθαριστεί µε ένα ελαφρύ υγρό 

πανί το οποίο δεν αφήνει χνούδι. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ τοξικά ή εύφλεκτα υλικά για τον καθαρισµό της συσκευής σας . 

- Μη σκεπάσετε το πάνω µέρος της συσκευής όταν λειτουργεί. Η συσκευής µπορεί να υπέρ-θερµανθεί και συνεπώς να 

πάρει φωτιά. - Αν δεν χρησιµοποιείτε την συσκευής σας για µεγάλο χρονικό διάστηµα, τότε βγάλετε το φις της από την 

πρίζα, σκεπάστε την προσεκτικά και διατηρήστε την σε ένα κατάλληλο και ξηρό περιβάλλον ακόµα και σε οριζόντια Θέση. - 

Στις συσκευές µε δύο διακόπτες. Το δεξί κουµπί είναι κουµπί ανοίγµατος-κλεισίµατος της συσκευής. Το αριστερό κουµπί 

χρησιµοποιείται ώστε να λειτουργήσετε την συσκευή σε διαφορετική ένταση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συµβουλές ώστε να χρησιµοποιήσετε την συσκευή σας πιο αποδοτικά ώστε 

να γίνει εξοικονόµηση ενεργείας για το περιβάλλον. 1- Να χρησιµοποιήσετε την συσκευής σας µε σκοπό την θέρµανση του 

χώρου σας. Μη την χρησιµοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό. (Παράδειγµα: Μαγείρεµα, στέγνωµα ρούχων κλπ. ) 2- ∆εν 

πρέπει να τοποθετηθεί κανένα αντικείµενο µπροστά στην συσκευή το οποίο θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην λειτουργία 

της. 4- Σε περίπτωση διακοπή ρεύµατος, αφαιρέστε την συσκευή από την τροφοδοσία ρεύµατος. 5- Πρέπει να ελεγχθεί η 

ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου, αν είναι κατάλληλη για τη κατανάλωση της συσκευής που Θα χρησιµοποιηθεί . 6- Το 

καλώδιο της συσκευής πρέπει να είναι ηλεκτρο-µονωτικό και πάντα πρέπει να συνδέεται σε µία γειωµένη πρίζα. 7- Τοξικά 

και εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά στην συσκευή σας. 8- Το αµπέρ της ασφάλειας της πρίζας στην 

οποία συνδέεται η συσκευή σας, πρέπει να έχει υψηλότερο βαθµό από το βαθµό του αµπέρ της συσκευής. Σε περίπτωση 

βραχυκυκλώµατος της συσκευής σας τότε η ασφάλεια στην οποία συνδέεται η συσκευή πρέπει να ανοίξει το αυτόµατο 

κύκλωµα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Όταν Θέλετε να καθαρίσετε τη συσκευή, κλείστε τη συσκευή σας και να είστε σίγουρος ότι έχετε βγάλει το φις της από την 

πρίζα, κατά προτίµηση µπορείτε να το καθαρίσετε περνώντας ένα ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ αλκοόλ ή 

όµοιο χηµικό ή εύφλεκτο υλικό για τον καθαρισµό της συσκευής σας 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας τα απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

εξοπλισµών γίνονται κατά τους ειδικούς όρους που δεσµεύουν την κατασκευάστρια εταιρεία και το καταναλωτή. Η συσκευή 

σας µπορεί να τοποθετηθεί στους χώρους ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆ιαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφάλειας πριν από τη χρήση της συσκευής ώστε να µειώσετε τους κινδύνους ζηµίας 

για τα πρόσωπα και υλικά. Να διαβάσετε το εγχειρίδιο που περιέχει τις επιπρόσθετες οδηγίες ασφάλειας το οποίο δίνεται 

µαζί µε τη συσκευή σας. Να φυλάξετε τις οδηγίες αυτές για την χρήση στο µέλλον. Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε µόνο για τη 

χρήση στο σπίτι. Οποιοσδήποτε άλλος σκοπός µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή να ακυρώσει την εγγύησή της. Σε 

περίπτωση βλάβης ή προβλήµατος της συσκευή σας, µη προσπαθήσετε να το διορθώσετε εσείς και να απευθύνεστε σε ένα 

υπεύθυνο service για επισκευή ή απευθυνθείτε στο µαγαζί όπου έχετε αγοράσει τη συσκευή. Η συσκευή αυτή πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί µόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας που σας δίνεται µαζί µε τη συσκευή 

αυτή. Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατά τις Ευρωπαϊκές Ασφαλιστικές Προδιαγραφές. 

Εγκατάσταση 

Βγάλτε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε αν υπάρχει καµία ζηµιά στη συσκευή. Εάν υπάρχει ζηµία να ειδοποιήσετε το 

κατάστηµα από το οποίο έχει αγοραστεί η συσκευή. Για τις συσκευές που είναι συνδεδεµένες µε σωλήνες στην υδραυλική 

εγκατάσταση : Πρέπει να χρησιµοποιηθεί το σετ καινούριων σωλήνων που δίνονται µαζί µε τη συσκευή, δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν τα παλαιά σετ σωλήνων. Να εγκαταστήσετε και να λειτουργήσετε τη συσκευή σύµφωνα µε τις οδηγίες 

εγκατάστασης που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας που δίνονται µαζί µε τη συσκευή. 

Τροφοδοσία ρεύµατος : Ελέγξτε ότι η τάση λειτουργίας της συσκευής είναι ίδια µε την τάση του ρεύµατος του τοπικού 

δικτύου. Ο κατασκευαστής δεν θα καταστεί υπεύθυνος στις ενδεχόµενες βλάβες της συσκευής και στους ενδεχόµενους 

τραυµατισµούς που µπορεί να συµβούν από την οποιαδήποτε δυσαρµονία ή κακή χρήση της συσκευής. Η λάθος χρήση της 

τάσης του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι πολύ επικίνδυνη και µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζηµιές στη συσκευή. Εάν η 

συσκευή έχει ένα γειωµένο καλώδιο ρεύµατος τότε το φις της πρέπει να συνδεθεί σε µία γειωµένη πρίζα του δικτύου. Αν 

έχει τοποθετηθεί µία ασφάλεια στο φις τότε να βγάλετε πρώτα την ασφάλεια πριν αφαιρέσετε το φις. Να ακολουθήσετε 

προσεκτικά τις οδηγίες σχετικά µε το πώς να τοποθετηθεί το σύρµα που δίνεται µαζί µε το φις του καινούριου δικτύου 

ρεύµατος.

Μην βγάζετε το φις της συσκευής τραβώντας το από το καλώδιο. ∆εν επιτρέπεται η χρήση µπαλαντέζας, διότι υπάρχει 

κίνδυνος. 

Για την ασφάλειά σας: Η συσκευή αυτή σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιείται από ενήλικες και άτοµα µε εµπειρία στην 

χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Αποθηκεύστε την συσκευή µακριά από παιδιά και µην τα αφήνετε να παίζουν µε αυτή. Μην 

αφήσετε υπολείµµατα συσκευασίας (Παράδειγµα: πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, πιαστράκια, ταινίες αµπαλαρίσµατος κλπ) 

σε σηµείο όπου µπορεί να τα φτάσουν εύκολα τα παιδιά, διότι µπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυµατισµούς. Σε 

περίπτωση που η συσκευή σας έχει κάποια βλάβη, µην την χρησιµοποιείτε. 

Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύµατος ή το φις της έχει κάποια βλάβη, µην την χρησιµοποιήσετε. Τηρήστε τις οδηγίες που 

σας δίνονται µαζί µε τη συσκευή. 

Μη καλύπτετε ή κλείνετε οποιαδήποτε τρύπα ή κάποιο άνοιγµα αερισµού πάνω στη συσκευή. Σε διαφορετική περίπτωση 

κατά την διάρκεια λειτουργίας µπορεί η συσκευή να υπερθερµανθεί και συνεπώς µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµούς ή 

βλάβες. Ειδικότερα εφόσον δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον, µην την χρησιµοποιείτε σε εξωτερικούς 

χώρους και µην την εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή αυτή κοντά στο νερό όπως νιπτήρας 



κουζίνας, λουτρό ή πισίνα. Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει ή έχει πάθει κάποια 

βλάβη µην την χρησιµοποιείτε. Μη αφαιρέσετε τους εξωτερικούς πίνακες ή τα εξωτερικά καπάκια από τη συσκευή. Οι 

διορθώσεις πρέπει να γίνουν µόνο από αρµόδιο service. 

Μη τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά σε ζεστή επιφάνεια όπως τζάκι ή άλλο θερµαντικό σώµα. Μη χτυπήσετε καθόλου 

το καλώδιο ρεύµατος ή το φις της. ∆ιατηρήστε το µακριά από ζεστές επιφάνειες. 

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για µας γι' αυτό, σας παρακαλούµε να πετάξετε τα υλικά συσκευασία 

στους αντίστοιχους και κατάλληλους κάδους απορριµµάτων.

Σηµασία του συµβόλου "Κάδου απορριµάτων"
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.


