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EL  Κονβέκτορας
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένες περιοχές ή για περιστασιακή χρήση.

Πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1188/ΕΕ της Επιτροπής  
παρέχονται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
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EL Κονβέκτορας
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και 
από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης 
της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από 
την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση πρέπει να εκτελούνται από τον χρήστη, αλλά όχι 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για 
να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, 
αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

 ■ Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση 
στη συσκευή εκτός και αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.

 ■ Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν 
αυτή τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη 
ή  εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και ότι 
βρίσκονται υπό επίβλεψη ή  έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της 
συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 
8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φις στην πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, 
να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στον 
χρήστη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ορισμένα τμήματα αυτής της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και 
να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι 
παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μην καλύπτετε τη συσκευή. 
Για την αποφυγή υπερθέρμανσης μην καλύπτετε τον κονβέκτορα.

 ■ Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα ρεύματος.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή  σε 
πισίνα.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
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 ■ Αυτή η  συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή  για 
επαγγελματικούς σκοπούς όπως, για παράδειγμα, για χρήση σε εργοτάξιο.

 ■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση του 
ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία 
θέλετε να τη συνδέσετε.

 ■ Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην τη συνδέετε σε καλώδιο 
προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.

 ■ Μην χειρίζεστε αυτήν τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
 ■ Κατά την εγκατάσταση της συσκευής να ακολουθείτε με ακρίβεια τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Για την επιτοίχια τοποθέτηση της συσκευής 
χρησιμοποιείτε μόνο τις βίδες που παρέχονται ή συνιστώμενες και εγκεκριμένες 
βίδες από τον κατασκευαστή.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπάνια, πλυντήρια ή  χώρους με 
αυξημένο επίπεδο υγρασίας και μην την τοποθετείτε σε θέσεις όπου υπάρχει 
κίνδυνος να χυθεί επάνω της νερό ή σε θέσεις στις οποίες ενδέχεται να έρθει σε 
επαφή με ψεκαζόμενο νερό.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοικτή φωτιά.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης 
ή  σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή  αποθηκεύονται εκρηκτικές ή  εύφλεκτες 
ουσίες, π.χ. βενζίνη, βαφές, σπρέι αερολύματος κ.λπ., ή σε χώρους όπου μπορεί 
να υπάρχουν εκρηκτικές ή τοξικές αναθυμιάσεις, ή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινείς ή  ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά 
με πολύ μακριές και πυκνές ίνες, καναπέδες κ.λπ. Να την τοποθετείτε μόνο σε 
οριζόντιες, στεγνές, καθαρές, λείες και σταθερές επιφάνειες.

 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα στις οπές της συσκευής. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.

 ■ Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη 
συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 1 m μπροστά από τη συσκευή και 0,5 m ελεύθερου 
χώρου στα πλάγια.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, σεντόνια ή άλλα εύφλεκτα 
υλικά. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 m μακριά 
από εύφλεκτα υλικά.

 ■ Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με εμβαδόν 
μικρότερο από 6 m2.

 ■ Αυτή η  συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με συσκευή προγραμματισμού, 
χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή  οποιαδήποτε άλλη συσκευή 
ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση 
που η συσκευή είναι καλυμμένη ή εσφαλμένα τοποθετημένη.

 ■ Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη όταν η  συσκευή χρησιμοποιείται 
κοντά σε ζώα.
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 ■ Κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μην 
αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν νυστάζετε ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
 ■ Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε το κουμπί On/Off και στη 
συνέχεια ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη στη θέση 0. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το 
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

 ■ Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε, όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη και πριν από τη μετακίνηση 
ή τον καθαρισμό και πριν από τη συντήρηση. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά 
τη λειτουργία της. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη μετακινήσετε, την 
καθαρίσετε ή πριν από τη συντήρηση.

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κεφαλαίου «Καθαρισμός και συντήρηση». Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση 
στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο 
«Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη 
συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.

 ■ Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σκοντάψει 
κάποιος σε αυτό, να μην βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά 
αντικείμενα. Μην το τοποθετείτε κάτω από χαλιά, χαλιά-διαδρόμους κ.λπ.

 ■ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου 
ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το 
καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.

 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν δεν λειτουργεί σωστά ή αφού έχει πέσει στο 
δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη 
σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.

 ■ Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε 
τροποποιήσεις σε αυτήν. Για αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, όλες οι 
επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα 
δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.

 ■ Ο  κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από 
εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
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EL Κονβέκτορας
Εγχειρίδιο χρήσης

 ■ Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου 
θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. 

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης, 
τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση 
ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Οθόνη
A2 Μπροστινό πάνελ
A3 Τροχοί κίνησης
A4 Άγκιστρα επιτοίχιας τοποθέτησης

A5 Γενικός ηλεκτρικός διακόπτης 
(βρίσκεται στο πλάι)

A6 Σετ επιτοίχιας τοποθέτησης (δεν 
απεικονίζεται)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
B1 Κουμπί▲
B2 Κουμπί▼
B3 Κουμπί οn/off

B4 Κουμπίχρονοδιακόπτη
B5 Κουμπί επιλογής λειτουργίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
C1 Εικονίδιο λειτουργίας κλειδώματος 

προστασίας παιδιών
C2 Εικονίδιο °C
C3 Εικονίδιο χρονοδιακόπτη
C4 Εικονίδιο θέρμανσης
C5 Ένδειξη θερμοκρασίας 

ή χρονοδιακόπτη

C6 Εικονίδιο λειτουργίας αποπάγωσης 
(anti-frost)

C7 Εικονίδιο χαμηλής απόδοσης 
θέρμανσης

C7 Εικονίδιο υψηλής απόδοσης 
θέρμανσης

C9 Εικονίδιο WiFi

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
D1 Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης
D2 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
D3 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

D4 Κουμπί ρύθμισης χρονοδιακόπτη
D5 Κουμπί συν (+)
D6 Κουμπί μείον (–)

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από 

το υλικό συσκευασίας και αφαιρέστε όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα 
αυτοκόλλητα από αυτή. Βεβαιωθείτε ότι η  συσκευή ή  οποιοδήποτε μέρος της 
συσκευής δεν έχει φθαρεί.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ■ Ο κονβέκτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορητή πηγή θερμότητας (απαραίτητη 

η τοποθέτηση των τροχών μεταφοράς Α3) ή μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο (οι 
τροχοί μεταφοράς Α3 πρέπει να αφαιρεθούν).

Προειδοποίηση:
Πριν από την εγκατάσταση κάθε τύπου βεβαιωθείτε, ότι το 
καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Τοποθέτηση των τροχών κίνησης
 ■ Τοποθετήστε μία κουβέρτα ή  κάποιο άλλο μαλακό υπόστρωμα στο δάπεδο. Στη 

συνέχεια τοποθετήστε ανάποδα τον κονβέκτορα πάνω σε αυτή την κουβέρτα.
 ■ Στην κάτω πλευρά του κονβέκτορα υπάρχουν τρεις οπές με διάτρηση σε κάθε 

πλευρά. Ευθυγραμμίστε τις οπές αυτές με τις οπές στους τροχούς κίνησης Α3, 
χρησιμοποιώντας τις αυτοδιάτρητες βίδες, βιδώστε τις στην κάτω πλευρά του 
κονβέκτορα – βλέπε εικόνα Ε. Σφίξτε με ασφάλεια. Ελέγξτε ότι οι τροχοί κίνησης Α3 
έχουν τοποθετηθεί σωστά στον κονβέκτορα.

 ■ Γυρίστε τον κονβέκτορα από την άλλη πλευρά και τοποθετήστε τον προσεκτικά 
πάνω στους τροχούς κίνησης Α3. Ελέγξτε ότι οι τροχοί κίνησης κινούνται με 
ελευθερία και ότι δεν μπλοκάρουν.

Επιτοίχια εγκατάσταση
 ■ Πριν τοποθετήσετε τον κονβέκτορα στον τοίχο είναι σημαντικό να ελέγξετε το 

σημείο τοποθέτησης για καλώδια, αγωγούς, σωλήνες κ.λπ.
 ■ Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε ότι το σημείο εγκατάστασης έχει επαρκή 

απόσταση από την πρίζα.

Προειδοποίηση:
Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε μόνο το σετ βιδών και 
πείρων που παρέχεται. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πείροι και βίδες με διαφορετική διάμετρο, 
διαφορετικές προδιαγραφές και που δεν έχουν εγκριθεί από τον 
κατασκευαστή ως κατάλληλες για την εγκατάσταση προϊόντων 
αυτού του τύπου.

 ■ Διατρήστε δύο οπές διαμέτρου 8 mm και βάθους 40 mm στον τοίχο όπως φαίνεται 
στην εικόνα F.

 ■ Εισαγάγετε πλαστικό πείρο σε κάθε μία από τις τρύπες. Με ένα κατσαβίδι ασφαλίστε 
τις βίδες και αφήστε τις κεφαλές να προεξέχουν περίπου 6 mm.

 ■ Τοποθετήστε τον κονβέκτορα στον τοίχο ωθώντας τις κεφαλές των βιδών μέσα στις 
οπές πάνω στα άγκιστρα ανάρτησης Α4.

Προειδοποίηση:
Ο κονβέκτορας πρέπει να τοποθετείται τουλάχιστον 15 cm πάνω 
από το έδαφος και 50 cm από την οροφή. Ο κονβέκτορας πρέπει 
να τοποθετείται πάντα οριζόντια. Η ηλεκτρική εγκατάσταση 
πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
Ο κονβέκτορας δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτες ή σε 
εξωτερικό περιβάλλον.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡΑ

Εισαγωγή μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
 ■ Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στην κάτω πλευρά 

του τηλεχειριστηρίου. Εισαγάγετε 2x τύπου ΑΑΑ μπαταρίες 1.5V  (οι μπαταρίες δεν 
συμπεριλαμβάνονται). Βεβαιωθείτε ότι η σωστή πολικότητα τηρείται σύμφωνα με τη 
σήμανση στον πάτο της θήκης μπαταριών. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

 ■ Όταν αλλάζετε μπαταρίες, συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο. Πάντα αντικαθιστάτε και 
τις δύο μπαταρίες μαζί. Αποφύγετε τη χρήση καινούργιας και παλιάς μπαταρίας 
ή μπαταριών άλλου τύπου.

 ■ Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, υψώστε το περίπου στο επίπεδο 
της οθόνης A1. Η μέγιστη εμβέλεια σήματος είναι 6  m. Αν το τηλεκοντρόλ είναι 
τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε εμποδίζει τη μετάδοση του σήματος, τότε το 
σήμα δεν θα μπορεί να μεταδοθεί.

Σημείωση:
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο. Μην 
ρίχνετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά, μην τις βραχυκυκλώνετε ή μην 
τις καταστρέφετε με οποιονδήποτε τρόπο. Μετά το τέλος της ζωής 
τους, ανακυκλώστε τις. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κοινά 
απορρίμματα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (on / off)
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί με την τάση 

στην ετικέτα της συσκευής.
 ■ Εισαγάγετε το φις σε μια πρίζα.
 ■ Ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη A5 στη θέση I (On). Ακούγεται ήχος, η οθόνη Α1 ανάβει 

και εμφανίζεται η θερμοκρασία.
 ■ Για να ενεργοποιήστε τον κονβέκτορα, πατήστε το κουμπί B3 στον κονβέκτορα ή το 

κουμπί D1 στο τηλεχειριστήριο.
 ■ Το εικονίδιο της τελευταίας επιλεγμένης λειτουργίας θα εμφανιστεί στην οθόνη A1.
 ■ Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση πατήστε το κουμπί On/Off B3 στον κονβέκτορα 

ή το κουμπί D1 στο τηλεχειριστήριο και ο κονβέκτορας απενεργοποιείται, ωστόσο 
παραμένει σε λειτουργία αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε εντελώς τον 
κονβέκτορα ρυθμίστε τον κύριο διακόπτη Α3 στη θέση 0 (Off ) και αποσυνδέετε το 
φις από την πρίζα.

Σημείωση:
Κατά την πρώτη χρήση ή όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά 
οσμή ή  να δείτε μια μικρή ποσότητα καπνού να εκλύεται από τον 
κονβέκτορα. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί 
γρήγορα.

Κλείδωμα προστασίας παιδιών
 ■ Η λειτουργία κλειδώματος προστασίας παιδιών επιτρέπει το κλείδωμα του πίνακα 

χειρισμού και αποτρέπει την ακούσια αλλαγή των ρυθμίσεών σας.
 ■ Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ μέχρι να 

εμφανιστεί το εικονίδιο κλειδαριάς C1 στην ένδειξη A1. Όλα τα κουμπιά χειρισμού 
απενεργοποιούνται.

 ■ Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί ▲ μέχρι να 
εξαφανιστεί το εικονίδιο κλειδαριάς C1 στην ένδειξη A1.

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
 ■ Ο  κονβέκτορας έχει τρεις λειτουργίες: χαμηλή λειτουργία θέρμανσης (είσοδος 

750 W), υψηλή λειτουργία θέρμανσης (είσοδος 1500 W) και λειτουργία αποπάγωσης.
 ■ Πατήστε το κουμπί B5 στον κονβέκτορα ή  το κουμπί D2 στο τηλεχειριστήριο και 

μετά χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ στον κονβέκτορα ή  τα κουμπιά +/- στο 
τηλεχειριστήριο, για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε. Το εικονίδιο της 
επιλεγμένης λειτουργίας (C6, C7 ή C8) ανάβει στην οθόνη Α1.

Σημείωση:
Εάν το εικονίδιο θέρμανσης C4 στην οθόνη A1 είναι επίσης αναμμένο 
αυτό σημαίνει ότι ο  κονβέκτορας λειτουργεί και θερμαίνει στη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία ρύθμισης 
το εικονίδιο θέρμανσης C4 απενεργοποιείται και παραμένει αναμμένο 
μόνο το εικονίδιο του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
 ■ Πατήστε το κουμπί Β5 στον κονβέκτορα δύο φορές ή  το κουμπί D3 στο 

τηλεχειριστήριο μία φορά. Τα ψηφία της θερμοκρασίας αρχίζουν να αναβοσβήνουν. 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
▲/▼ στον κονβέκτορα ή  τα κουμπιά +/- στο τηλεχειριστήριο. Οι ρυθμίσεις σας 
έχουν αποθηκευτεί, όταν τα ψηφία θερμοκρασίας σταματήσουν να αναβοσβήνουν. 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός του εύρους από 5 έως 50 °C.
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Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
 ■ Κατά τη λειτουργία του κονβέκτορα πατήστε το κουμπί B4 στον κονβέκτορα ή το 

κουμπί D4 στο τηλεχειριστήριο. Το εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 θα εμφανιστεί 
στην ένδειξη A1 και τα ψηφία χρονοδιακόπτη “00” θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. 
Ρυθμίστε το χρόνο λειτουργίας του κονβέκτορα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲/▼ 
στον κονβέκτορα ή  τα κουμπιά +/- στο τηλεχειριστήριο. Οι ρυθμίσεις σας έχουν 
αποθηκευτεί, όταν τα ψηφία χρονοδιακόπτη σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Το 
εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 θα εμφανιστεί στην ένδειξη Α1. Ο  προκαθορισμένος 
χρόνος σε ώρες θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα στην ένδειξη A1. Όταν 
ο ρυθμισμένος χρόνος παρέλθει, ο κονβέκοτρας θα απενεργοποιηθεί και θα μεταβεί 
σε λειτουργία αναμονής.

 ■ Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος από 1 έως 24 ώρες.
 ■ Αν χρειάζεται να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί B4 στον 

κονβέκτορα ή  το κουμπί D4 στο τηλεχειριστήριο. Τα ψηφία του χρονοδιακόπτη 
αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Ρυθμίστε “00” χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲/▼ 
στον κονβέκτορα ή  τα κουμπιά +/- στο τηλεχειριστήριο. Οι ρυθμίσεις σας έχουν 
αποθηκευτεί, όταν τα ψηφία χρονοδιακόπτη σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Το 
εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 στην ένδειξη A1 θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση:
Ο  κονβέκτορας θα ξεκινήσει να λειτουργία στην επιλεγμένη 
λειτουργία και θερμοκρασία. Αν πρέπει να αλλάξετε τη λειτουργία 
ή  τη θερμοκρασία, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα "Επιλογή 
λειτουργίας" και "Ρύθμιση θερμοκρασίας". Μπορείτε να αλλάξετε τη 
λειτουργία και τη θερμοκρασία οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης
Όταν ο  κονβέκτορας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε το κουμπί B4 στον 
κονβέκτορα ή  το κουμπί D4 στο τηλεχειριστήριο. Το εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 
θα εμφανιστεί στην ένδειξη A1 και τα ψηφία χρονοδιακόπτη «00» θα αρχίσουν να 
αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ στον κονβέκτορα ή τα κουμπιά +/- 
στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το χρόνο μετά το πέρας του οποίου επιθυμείτε 
να ενεργοποιηθεί ο κονβέκτορας. Οι ρυθμίσεις σας έχουν αποθηκευτεί, όταν τα ψηφία 
χρονοδιακόπτη σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Το εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 θα 
εμφανιστεί στην ένδειξη Α1. Ο προκαθορισμένος χρόνος σε ώρες θα αρχίσει να μετράει 
αντίστροφα στην ένδειξη A1. Εφόσον παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, ο κονβέκτορας 
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα στην τελευταία επιλεγμένη λειτουργία και θερμοκρασία.
Η χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης μπορεί να τεθεί σε εύρος από 1 έως 24 ώρες.
Αν χρειάζεται να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το κουμπί B4 στον 
κονβέκτορα ή  το κουμπί D4 στο τηλεχειριστήριο. Τα ψηφία του χρονοδιακόπτη 
αρχίζουν να αναβοσβήνουν. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ στον κονβέκτορα 
ή  τα κουμπιά +/- στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε «00». Οι ρυθμίσεις σας έχουν 
αποθηκευτεί, όταν τα ψηφία χρονοδιακόπτη σταματήσουν να αναβοσβήνουν. Το 
εικονίδιο χρονοδιακόπτη C3 στην ένδειξη A1 θα απενεργοποιηθεί.

Έλεγχος του κονβέκτορα με smartphone
 ■ Χάρη στην εφαρμογή “TuyaSmart” μπορείτε να ελέγχετε τον κονβέκτορα απευθείας 

και από το κινητό σας.
 ■ Εγκαταστήστε την εφαρμογή “TuyaSmart” στο smartphone σας. Η εφαρμογή 

προσφέρεται για τα λειτουργικά συστήματα iOS (iTunes) και Android (Google Play).

 

google Itunes

 ■ Για να ελέγξετε τον κονβέκτορα με την εγκατεστημένη συσκευή, πρέπει το WiFi 
να είναι ενεργό. Για να ενεργοποιήστε το WiFi, κρατήστε πατημένο το κουμπί On/
Off B3 για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το εικονίδιο WiFi C9 αρχίζει να αναβοσβήνει. 
Αν το εικονίδιο WiFi C9 αναβοσβήνει γρήγορα, αυτό σημαίνει γρήγορη σύνδεση. 
Αν αναβοσβήνει αργά, αυτό σημαίνει συμβατή σύνδεση. Για να αλλάξετε μεταξύ 
γρήγορης και συμβατής σύνδεσης, κρατήστε πατημένο το κουμπί Β3 για περίπου 
5  δευτερόλεπτα. Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, συνιστούμε τη γρήγορη 
σύνδεση, δηλαδή το εικονίδιο C9 να αναβοσβήνει γρήγορα.

Σημείωση:
Η ενεργοποίηση του WiFi και η αλλαγή της ταχύτητας μπορεί να γίνει 
μόνο με το κουμπί Β3 στον κονβέκτορα. Στην περίπτωση αυτή το 
τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

 ■ Ανοίξτε την εφαρμογή “TuyaSmart” και συνδεθείτε.
 ■ Κάντε κλικ στο “Add Device” (προσθήκη συσκευής) και επιλέξτε “Heater” 

(θερμαντήρας) από τη λίστα.
 ■ Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τον κονβέκτορα και να 

ελέγξετε, αν έχετε γρήγορη σύνδεση WiFi. Επιβεβαιώστε πατώντας το αντίστοιχο 
εικονίδιο.

 ■ Τώρα εισαγάγετε τον κωδικό για το δίκτυο WiFi σας και επιβεβαιώστε. Περιμένετε 
μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνδεση.

 ■ Μετά πατήστε “Done” (ολοκλήρωση) και μπορείτε να ελέγξετε τον κονβέκτορα σας 
μέσω της εφαρμογής αυτής στο smartphone σας.

 ■ Το εικονίδιο WiFi C9 θα είναι πάντα αναμμένο, όταν υπάρχει επιτυχημένη σύνδεση.

Σημείωση:
Σε περίπτωση αποτυχίας σύνδεσης κάντε κλικ στο "AP Mode" 
(λειτουργία εφαρμογής) και επιβεβαιώστε τη συμβατή σύνδεση αντί 
για τη γρήγορη.
Σημείωση:
Σε αντίθεση με τα βασικά τηλεχειριστήρια κονβέκτορα που 
περιγράφονται παραπάνω, όταν χρησιμοποιείται η  εφαρμογή 
υπάρχει επίσης δυνατότητα ορισμού εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη. 
Ο  χρονοδιακόπτης διατίθεται μόνο στην εφαρμογή. Ρυθμίστε τον 
εβδομαδιαίο χρονοδιακόπτη σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Θερμική προστασία
 ■ Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την απενεργοποιεί αυτόματα 

σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
 ■ Σε τέτοιο ενδεχόμενο, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέστε την 

από την πρίζα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά.
 ■ Πριν θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγξτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι 

φραγμένες.
 ■ Αν δεν κατορθώσετε να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, επικοινωνήστε με 

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και 

αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
 ■ Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες 

κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή.

Προειδοποίηση:
Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, 
μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φις σε νερό 
ή άλλο υγρό.

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά για να διασφαλίσετε 
ότι δεν συγκεντρώνεται σκόνη στο εσωτερικό της.

 ■ Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα 
καθαρό, στεγνό πανί. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από την εξωτερική επιφάνεια 
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.

Αποθήκευση
 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το 

φις του καλωδίου από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη 
σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και συντήρηση».

 ■ Πριν από την αποθήκευση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι εντελώς καθαρή και στεγνή.
 ■ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ένα στεγνό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να εκτίθεται 

σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Εύρος ονομαστικής τάσης  .......................................................................................... 220 – 240 V~
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου .....................................................................................................1.500 W
Διακόπτης θερμοκρασίας ..................................................................................................... 5 – 50 °C
Κατηγορία προστασίας ...................................................................................................................IP24

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή  πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή  ηλεκτρονικά προϊόντα δεν 
πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για 
την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση της συσκευής, 
παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, 
σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την 
αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η  ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά 
θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την 
εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες 
πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από 
τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών 
με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


