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DDK

E 
DFEI 

 
 

MaxiHC B/W 

 
 

ΕΛΛ.: Όπως ισχύει για όλα τα φορητά θερμαντικά σώματα: αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή 
περιστασιακή χρήση. 

 

 08/54130/0 4η έκδοση 

 
Το προϊόν πληροί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ασφάλειας EN60335:2-30 και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN55014:1, EN55014:2, EN61000:3-2 και EN61000:3-3 για την Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα, τα οποία καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/30/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα και της Οδηγίας 2014/35/ΕΕ για τη Χαμηλή Τάση. 



   Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα κοντά σε 
μπανιέρα, ντους ή πισίνα. 

ΜΗΝ τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα ακριβώς κάτω 
από σταθερή πρίζα. 

Πρέπει να υπάρχει πάντα πρόσβαση στην πρίζα, ώστε 
να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα το καλώδιο ρεύματος. 

ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ και μην παρεμποδίζετε με κανέναν 
τρόπο τις εισόδους και εξόδους αέρα. 

Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο δηλώνει ότι 
το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να καλύπτεται. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα με το 
καλώδιο ρεύματος να κρέμεται μπροστά από την 
μπροστινή γρίλια εξόδου αέρα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποτραπεί ο κίνδυνος 
υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Εάν καταστραφεί το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από καταρτισμένο επαγγελματία, ώστε 
να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποτραπούν οι κίνδυνοι που 
οφείλονται σε ακούσια επαναφορά της θερμικής 
διακοπής, το θερμαντικό σώμα δεν πρέπει να 
τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, 
όπως χρονοδιακόπτη, ή να είναι συνδεδεμένο σε 
κύκλωμα με συχνή διακοπή και επαναφορά του 
ρεύματος. 

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
με έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσης εφόσον 
επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση 
της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.  
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. 
Παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά από 
τη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς. 

Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών μπορούν να 
ενεργοποιήσουν/απενεργοποιήσουν τη συσκευή 
εφόσον έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην 
προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και εφόσον 
επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση 
της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. 
Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να 
συνδέουν τη συσκευή στο ρεύμα, να την ρυθμίζουν και 
να την καθαρίζουν ή να πραγματοποιούν εργασίες 
συντήρησης από τον χρήστη. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ορισμένα μέρη της συσκευής ενδέχεται να 
ζεσταθούν πάρα πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν παιδιά ή 
ευάλωτα άτομα. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε καλώδιο 
επέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να 
προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ: Το τηλεχειριστήριο αυτής της 
συσκευής περιέχει μια μικρή μπαταρία. Φυλάσσετε το 
τηλεχειριστήριο μακριά από παιδιά, για να αποτρέπετε 
τον κίνδυνο κατάποσης της μπαταρίας. Σε περίπτωση 
κατάποσης της μπαταρίας, απευθυνθείτε αμέσως σε 
ιατρό. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Για να αποτρέπετε τον κίνδυνο 
ασφυξίας, απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας, 
ιδίως από πλαστικό και διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), 
και φυλάσσετέ τα μακριά από ευάλωτα άτομα, παιδιά 
και βρέφη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφεύγετε τον κίνδυνο 
ακούσιου στραγγαλισμού από το καλώδιο τροφοδοσίας, 
τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα πρέπει να 
επιτηρούνται όταν βρίσκονται κοντά στη συσκευή, είτε 
λειτουργεί είτε όχι. 

Αυτό το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί μέρος της 
συσκευής και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές 
σημείο. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη της συσκευής, 
το φυλλάδιο πρέπει να παραδοθεί στον καινούργιο 
ιδιοκτήτη. 

Φυλάσσετε τα εύφλεκτα υλικά, όπως σεντόνια και άλλα 
υφάσματα, μακριά από το μπροστινό, το πλαϊνό και το 
πίσω τμήμα του θερμαντικού σώματος. Μην 
χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα, για να στεγνώνετε 
πλυμένα ρούχα. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα εάν έχει 
υποστεί πτώση. 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα εάν 
υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα σε 
οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Μην χρησιμοποιείτε το θερμαντικό 
σώμα σε μικρά δωμάτια όπου υπάρχουν άτομα που δεν 
είναι σε θέση να εγκαταλείψουν μόνα τους το δωμάτιο, 
εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίζεται ο κίνδυνος 
πυρκαγιάς, υφάσματα, κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα 
υλικά πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 
μ. από την έξοδο αέρα. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 
Το θερμαντικό σώμα πρέπει να λειτουργεί μόνο με 
εναλλασσόμενο ρεύμα, και η τάση που αναγράφεται 
στη συσκευή πρέπει να ταιριάζει με την τάση του 
ρεύματος. 



   Διαστάσεις  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

694 mm 
 
 
 

 

 

270 mm 270 mm 



   Συναρμολόγηση  
 

 
 
 
 

 
 

 

• Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε τη συσκευή. 
• Η γυάλινη βάση είναι συσκευασμένη ξεχωριστά από το θερμαντικό σώμα. 
• Βγάλτε το παξιμάδι στερέωσης από τη βάση της συσκευής. 
• Βάλτε τη γυάλινη βάση στη θέση της. 
• Βιδώστε το παξιμάδι στερέωσης, για να σταθεροποιήσετε τη γυάλινη βάση. 
• Το προϊόν έχει συναρμολογηθεί και μπορεί να τοποθετηθεί σε όρθια θέση. 
• Βεβαιώνεστε πάντα ότι το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια όταν λειτουργεί. 

 

   Πίνακας ελέγχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Μείωση 
 

Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 
(μόνο για ψύξη) 
 
Ταλάντωση 

Αύξηση 

 
Λειτουργία θέρμανσης 
 
Χρονοδιακόπτης 
αντίστροφης μέτρησης 

 Αναμονή 
 

                                                                                                                                   



  Αναμονή  
 

 

• Όταν η συσκευή συνδεθεί στο ρεύμα, θα ακουστεί ένας ηχητικός τόνος. 
 

 

 

Πρώτη ρύθμιση; 

ΝΑΙ 

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, η συσκευή αρχίζει 
να λειτουργεί με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Η 
θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους 22ºC, και 
είναι επιλεγμένη η έξυπνη λειτουργία, βλ. 
Λειτουργία θέρμανσης στην παρακάτω οθόνη. 

 
ΟΧΙ 

Τις επόμενες φορές που ενεργοποιείτε τη συσκευή, 
λειτουργεί με τις τελευταίες επιλεγμένες ρυθμίσεις 
για τη Λειτουργία θέρμανσης, την Επιλογή 
ανεμιστήρα, τη Ρύθμιση θερμοκρασίας και τον Ήχο. 
Το Bluetooth επιχειρεί να κάνει εκ νέου ζεύξη, βλ. 
Bluetooth. Ο Χρονοδιακόπτης αντίστροφης 
μέτρησης και η Ταλάντωση επανέρχονται σε 
κατάσταση απενεργοποίησης.  Στην παρακάτω 
οθόνη βλέπετε ένα παράδειγμα όπου ο χρήστης 
έχει ήδη επιλέξει θερμοκρασία 25ºC και ΧΑΜΗΛΗ 
λειτουργία θέρμανσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πατήστε το πλήκτρο Αναμονή, για να θέσετε τη συσκευή σε αναμονή. 

• Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Αναμονής, ξεκινά μια αντίστροφη μέτρηση από το 10 στο 1 προτού 
απενεργοποιηθεί η συσκευή. 

• Όταν η συσκευή αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος (εξαγωγή βύσματος/διακοπή 
ρεύματος/διακόπτης κλίσης), συνδέεται εκ νέου και ενεργοποιείται ξανά, επιστρέφει στις τελευταίες 
ρυθμίσεις που είχαν χρησιμοποιηθεί για τη Λειτουργία θέρμανσης, την Επιλογή Ανεμιστήρα, τη Ρύθμιση 
θερμοκρασίας και τον Ήχο. Το Bluetooth επιχειρεί να κάνει εκ νέου ζεύξη. Ο Χρονοδιακόπτης 
αντίστροφης μέτρησης και η Ταλάντωση επανέρχονται σε κατάσταση απενεργοποίησης. 

Λειτουργία Αναμονής 
Η συσκευή έχει συνδεθεί στο ρεύμα, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί. 
Μόλις πατήσετε το κουμπί Αναμονή, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί, και 
το εικονίδιο Αναμονή θα σβήσει. 

Πατήστε το πλήκτρο Αναμονή, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Σημείωση: 
Δεν ακούγεται ηχητικός τόνος 
όταν πατάτε ανενεργά πλήκτρα. 

 

Σημείωση: 
Δεν ακούγεται ηχητικός τόνος 
όταν πατάτε ανενεργά πλήκτρα. 

 

Σημείωση: 
Δεν ακούγεται ηχητικός τόνος 
όταν πατάτε ανενεργά πλήκτρα. 

 



   Ζεύξη/Χειρισμός εξ αποστάσεως μέσω Bluetooth  
 

Στο smartphone ή σε άλλη συσκευή, το προϊόν πρέπει να εμφανίζεται στην οθόνη ζεύξης σαν ένας μοναδικός 
6ψήφιος κωδικός που ξεκινά από 'SZ', π.χ. ‘SZ6417’. Επιλέξτε αυτή τη συσκευή και πατήστε Connect (σύνδεση), 
για να ξεκινήσει η ζεύξη. 

• 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εξ αποστάσεως μέσω τηλεχειριστηρίου ή παρόμοιας συσκευής Για 
να είναι πιο εύκολη η λειτουργία εξ αποστάσεως, πρέπει να κατεβάσετε πρώτα την εφαρμογή            . Η 
εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και IOS από το App Store και το Google Play. 
Είναι συμβατή με Android 4.3 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με IOS 5 και νεότερες εκδόσεις. Αφού 
κατεβάσετε την εφαρμογή, πρέπει να κάνετε ζεύξη της συσκευής με το smartphone, για να ολοκληρωθεί η 
ρύθμιση εξ αποστάσεως. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

 

Κρατήστε τα πατημένα για 2 
δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσει η 
ζεύξη. 

 
Έχει γίνει ξανά ζεύξη και σύνδεση της συσκευής; 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Όταν κρατάτε πατημένα για 2 δευτερόλεπτα τα 
πλήκτρα Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης 
και Λειτουργία θέρμανσης, το εικονίδιο του 
Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει αργά. Τώρα 
μπορείτε να συνδεθείτε με το προϊόν μέσω έξυπνης 
συσκευής. 

Κατά τον εντοπισμό και τη ζεύξη μιας συσκευής, το 
εικονίδιο του Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει 
γρήγορα μέχρι να συνδεθεί η συσκευή. Τότε το 
εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει και μένει 
αναμμένο. 

Εάν το προϊόν δεν μπορέσει να συνδεθεί μετά από 
60 δευτερόλεπτα, θα εξέλθει από τη λειτουργία 
ζεύξης, και το εικονίδιο του Bluetooth θα σβήσει. 

Όταν ενεργοποιείται η συσκευή, και το Bluetooth 
έχει ήδη ρυθμιστεί, το προϊόν αναζητά αυτόματα 
για 60 δευτερόλεπτα μια συσκευή που να έχει ήδη 
συνδεθεί.  Εάν δεν εντοπιστεί τέτοια συσκευή μετά 
από 60 δευτερόλεπτα, το Bluetooth θα εξέλθει από 
τη λειτουργία ζεύξης, και το εικονίδιο του 
Bluetooth θα σβήσει. 

Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή βγει εκτός 
εμβέλειας, το προϊόν θα προσπαθήσει να συνδεθεί 
ξανά για 60 δευτερόλεπτα και, μετά, θα εξέλθει 
από τη λειτουργία ζεύξης, και το εικονίδιο του 
Bluetooth θα σβήσει. Όταν μια συσκευή που έχει 
ήδη συνδεθεί βρεθεί ξανά εντός εμβέλειας, το 
προϊόν θα πραγματοποιήσει αυτόματα νέα ζεύξη. 

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ 
 

Το εικονίδιο μένει αναμμένο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Κρατήστε τα πατημένα για 2 δευτερόλεπτα, για να τερματιστεί η 
λειτουργία ζεύξης και να σβήσει το εικονίδιο του Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 

 
Ζεύξη: Το εικονίδιο 
αναβοσβήνει αργά 
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Θήκη τηλεχειριστηρίου Τηλεχειριστήριο 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αναμονή 
 

Μείωση 

 

 
Ταχύτητα 
ανεμιστήρα 
(μόνο για ψύξη) 

 

 
Χρονοδιακόπτης 
αντίστροφης 
μέτρησης 

Αύξηση 

 

 
Λειτουργία 
θέρμανσης 

 
 

Ταλάντωση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Αλλαγή μπαταρίας τηλεχειριστηρίου  Ζεστό: μην αγγίζετε 
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   Λειτουργία θέρμανσης  
 

Όταν ρυθμίζεται στους 5ºC, εμφανίζεται το σύμβολο Προστασία παγετού. Η συσκευή 

ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, για να διατηρεί μια θερμοκρασία περίπου 5ºC και να 

προστατεύει από τον παγετό. 

 

 

Μείωση 
θερμοκρασίας 
(Ελάχ. 5ºC/41ºF) 

Αύξηση θερμοκρασίας 
(Μέγ. 30ºC/86ºF) 

 

 
Εναλλαγή 

λειτουργιών θέρμανσης ή 

Έξυπνη θέρμανση Eco: Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία του δωματίου 
ανάλογα με τις ανάγκες. Η συσκευή λειτουργεί με πλήρη ισχύ, αλλά η απόδοση ισχύος 
μειώνεται και ρυθμίζεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία του δωματίου 

Ή φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας 
υπολογίζοντας τον 
πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, για να επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση 
θερμοκρασίας. Ενόσω λειτουργεί η συσκευή, μπορείτε να προσαρμόσετε ανά πάσα στιγμή 
την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου, πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο. 

Υψηλή θερμότητα: Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση υψηλής 
θερμότητας. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα, για να διατηρείται η επιλεγμένη 
θερμοκρασία δωματίου. Ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα στη Μεσαία ταχύτητα, για να 
ενισχύεται η απόδοση θερμότητας. 

Χαμηλή θερμότητα: Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί στη ρύθμιση χαμηλής 
θερμότητας. Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα, για να διατηρείται η επιλεγμένη 
θερμοκρασία δωματίου. Ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα στη Χαμηλή ταχύτητα. 

 

   Ταχύτητα ανεμιστήρα (Μόνο για ψύξη) 
 
 
 

Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα 
 

 

Εναλλαγή ταχυτήτων ανεμιστήρα 

 
 

Χαμηλή ταχύτητα: Αυτή η ταχύτητα προσφέρει χαμηλή απόδοση ψύξης. 

 
 

Μεσαία ταχύτητα: Αυτή η ταχύτητα προσφέρει μεσαία απόδοση ψύξης. 

 

 
Ταχύτητα Turbo: Η ρύθμιση με την υψηλότερη ταχύτητα για μέγιστη απόδοση ψύξης. 

 

Όταν η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία δωματίου, η συσκευή 
απενεργοποιείται. Η ένδειξη της θερμοκρασίας αναβοσβήνει, για να το επισημάνει. Η συσκευή 
παραμένει σε αυτή την κατάσταση έως ότου μειωθεί η θερμοκρασία δωματίου ή επιλεγεί υψηλότερη 
θερμοκρασία από τη θερμοκρασία δωματίου. 

• 

Η προεπιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η χαμηλή. Όταν λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας, η 
ένδειξη στην οθόνη εναλλάσσεται μεταξύ 3 σταδίων, παραπέμποντας σε περιστρεφόμενο πτερύγιο 
ανεμιστήρα. 

• 

                                                                                                                      

Αύξηση 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα 



   Χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης  
 

Αύξηση Χρονοδιακόπτη 
αντίστροφης μέτρησης 

Το θερμαντικό σώμα διαθέτει Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί σε 
λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης. Το εύρος του Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης είναι 1 έως 12 ώρες. Για 
να ρυθμίσετε τον Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

Έχει ρυθμιστεί ξανά ο 
Χρονοδιακόπτης αντίστροφης 
μέτρησης; 

ΟΧΙ 

Μείωση 
Χρονοδιακόπτη 
αντίστροφης μέτρησης 
(απενεργοποίηση στις 
0 ώρες) 

Αύξηση Χρονοδιακόπτη 
αντίστροφης μέτρησης 
(απενεργοποίηση στις 
12 ώρες) 

 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 
 

 

Όταν είναι ενεργός ο Χρονοδιακόπτης 
αντίστροφης μέτρησης, το εικονίδιο 
είναι αναμμένο. 

 
 

 

Έχει ρυθμιστεί ξανά ο Χρονοδιακόπτης 
αντίστροφης μέτρησης; 

ΝΑΙ 

Μειώστε τον Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης στο 0, 
για να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση 

Τρέχουσα διάρκεια Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης: 
Πατήστε το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτης, για να δείτε την 
υπολειπόμενη διάρκεια. Μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια του 
Χρονοδιακόπτη. Αν δεν κάνετε τίποτα για 6 δευτερόλεπτα, η λειτουργία 
του χρονοδιακόπτη θα συνεχιστεί, και θα επιστρέψετε στην κύρια 
οθόνη 

Ακύρωση Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης: 
Για να ακυρώσετε τον Χρονοδιακόπτη, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του 
χρονοδιακόπτη και αλλάξτε τη διάρκεια αντίστροφης μέτρησης σε 0 ή 

πατήστε το πλήκτρο Αναμονή. 

 
 
 
 
 
 
 

Ακύρωση 
Χρονοδιακόπτη 

αντίστροφης μέτρησης 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πατήστε το πλήκτρο 
Χρονοδιακόπτης αντίστροφης 
μέτρησης, για να μεταβείτε στο 
0 και να ακυρώσετε την 
αντίστροφη μέτρηση 

Όταν πατάτε το πλήκτρο του Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης,  το 
εικονίδιο αναβοσβήνει για 6 δευτερόλεπτα. Μετά από 6 δευτερόλεπτα, η 
διάρκεια του Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης έχει ρυθμιστεί. 

Ακύρωση 
αντίστροφης 
μέτρησης 

Αύξηση χρόνου 
αντίστροφης μέτρησης 

Όταν ρυθμίζετε τον Χρονοδιακόπτη αντίστροφης μέτρησης, 
τα εικονίδια αναβοσβήνουν 

  Πατήστε, για να ρυθμίσετε τον Χρονοδιακόπτη 
αντίστροφης μέτρησης. 



   Ταλάντωση  
 

                                                                              

 
 
 
 

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ταλάντωση 
Το προϊόν ταλαντώνεται και 
το εικονίδιο είναι αναμμένο 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ταλάντωση 
Το προϊόν μένει ακίνητο και 
το εικονίδιο είναι σβηστό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πατήστε, για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε την 
Ταλάντωση 

 

 

   Ήχος ΟΝ/OFF   Διακοσμητικός φωτισμός LED 
 
 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ήχος 
Δεν θα ακούγεται ηχητικός τόνος 
όταν πατάτε τα πλήκτρα, και το 
εικονίδιο θα είναι αναμμένο 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ήχος 
Θα ακούγεται ηχητικός τόνος όταν 
πατάτε τα πλήκτρα, και το εικονίδιο 
θα είναι σβηστό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κρατήστε το πατημένο για 2 
δευτερόλεπτα, για να 
ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον Ήχο. 

 
 
 
 
 
 
 

Το προϊόν διαθέτει διακοσμητικό φωτισμό LED. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον διακοσμητικό φωτισμό. Για 
να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα τα δύο 
πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα. 

 
 

 

Η λειτουργία Ταλάντωση προσφέρει αποτέλεσμα θέρμανσης και ψύξης σε μεγαλύτερη ζώνη. Ενδείκνυται 
ιδιαιτέρως για να εξασφαλίζετε γρήγορα και αποδοτικά μέγιστη κάλυψη θέρμανσης ή ψύξης. 



   Καθαρισμός  
 

                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Πρώτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. 
• Καθαρίστε το περίβλημα με νωπό πανί, ηλεκτρική σκούπα ή πινέλο. 
• Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά ή καυστικά απορρυπαντικά. 
• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά καθαρισμού, π.χ. βενζίνη ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε τη συσκευή. 
• Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. 
• Καθαρίζετε συχνά τις εισόδους και εξόδους αέρα με ηλεκτρική σκούπα. 

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και τους ρύπους. 
 

   Φίλτρο αέρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Το θερμαντικό σώμα διαθέτει φίλτρο αέρα. 
• Έχει σχεδιαστεί, για να απομακρύνει τα μεγάλα σωματίδια σκόνης, τα χνούδια και τις τρίχες, ώστε να βελτιώνει την ποιότητα του 

αέρα. 
• Συνιστάται να αφαιρείτε και να καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο, για να αποτρέπετε την υπερθέρμανση του θερμαντικού στοιχείου. 
• Για να καθαρίσετε το φίλτρο, αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρου από το πίσω μέρος της συσκευής και τινάξτε το μαλακά προς τα 

έξω. 

• Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο σε ζεστό νερό και να το αφήσετε να στεγνώσει μόνο του για 24 ώρες. 



   Μονάδα θερμοκρασίας  
 

                                                    

      
Κρατήστε τα πατημένα για 2 
δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε 
τη μονάδα θερμοκρασίας σε °F. 

Κρατήστε τα πατημένα για 2 
δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη 
μονάδα θερμοκρασίας σε °C. 

 

 

• Οι μονάδες θερμοκρασίας στη συσκευή εναλλάσσονται μεταξύ Κελσίου (°C) και Φαρενάιτ (°F). 
• Αντίστοιχα αλλάζει και η ένδειξη της θερμοκρασίας στην οθόνη. 
• Η ελάχιστη θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε είναι 5°C ή 41°F. 
• Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορείτε να επιλέξετε είναι 30°C ή 86°F. 

Κλείδωμα πλήκτρων  
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ κλείδωμα πλήκτρων 
Όλα τα πλήκτρα (εκτός από το πλήκτρο 
Αναμονή και Κλείδωμα πλήκτρων) 
είναι ανενεργά, και το εικονίδιο 
Κλείδωμα πλήκτρων είναι αναμμένο. 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ κλείδωμα πλήκτρων 
Όλα τα πλήκτρα είναι ενεργά, και το 
εικονίδιο είναι σβηστό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κρατήστε τα πατημένα για 2 
δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε 
ή να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα 
πλήκτρων. 

 
 

Σημείωση: Δεν ακούγεται 
ηχητικός τόνος όταν 
πατάτε ανενεργά πλήκτρα. 

• Η συσκευή διαθέτει διακόπτη κλίσης ασφαλείας, ο 
οποίος παρεμποδίζει τη λειτουργία του 
θερμαντικού σώματος εάν πάρει κατά λάθος κλίση 
προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

• Ο διακόπτης κλίσης κάνει έναν υπόκωφο θόρυβο 
κροταλίσματος όταν η συσκευή μετακινείται ή 
παίρνει κλίση. Δεν πρόκειται για σφάλμα, ο 
θόρυβος είναι φυσιολογικός. 

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 

Διακόπτης κλίσης  

45° 



   Συμπληρωματικές πληροφορίες  
 

 

Ένταση φωτισμού πίνακα ελέγχου 
Η οθόνη του πίνακα ελέγχου παραμένει πάντα 
αναμμένη και δεν μπορεί να σβήσει. Αυτό γίνεται 
για λόγους ασφάλειας, για να διασφαλίζεται ότι η 
συσκευή θα είναι ορατή ακόμα και σε συνθήκες 
μειωμένου φωτισμού (ακόμα κι όταν είναι 
απενεργοποιημένος ο διακοσμητικός φωτισμός). Η 
ένταση φωτισμού της οθόνης μειώνεται κατά 50% 
μετά από 10 δευτερόλεπτα. Όταν πατάτε ένα 
πλήκτρο, η ένταση αυξάνεται προσωρινά. 

Προστασία από υπερθέρμανση 
Το θερμαντικό σώμα διαθέτει περιοριστή 
θερμοκρασίας. Όταν οι γρίλιες εισόδου ή εξόδου 
αέρα παρεμποδίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, ο 
περιοριστής θερμοκρασίας απενεργοποιεί 
αυτόματα τη συσκευή. Για να θέσετε ξανά το 
θερμαντικό σώμα σε λειτουργία, εξαλείψτε την 
αιτία της υπερθέρμανσης και αποσυνδέστε τη 
συσκευή από την παροχή ρεύματος για λίγα λεπτά.   
Όταν το θερμαντικό σώμα έχει κρυώσει αρκετά, 
συνδέστε το ξανά στην παροχή ρεύματος και 
ενεργοποιήστε το. 

Αντικατάσταση μπαταρίας 
Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την 
μπαταρία, βγάλτε το κάλυμμα μπαταρίας από το 
πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε την 
μπαταρία τύπου κουμπί (CR/2025/3V) με τον 
θετικό πόλο προς τα επάνω. Βάλτε το κάλυμμα στη 
θέση του. 
Ανακύκλωση 

Εξυπηρέτηση after sales 

Εάν χρειαστείτε εξυπηρέτηση after sales, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο 
αγοράσατε τη συσκευή ή τηλεφωνήστε στον τοπικό 
αριθμό εξυπηρέτησης που αναγράφεται στην 
κάρτα εγγύησης. 

Παρακαλούμε μην επιστρέφετε ένα ελαττωματικό 
προϊόν σε εμάς, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
απώλεια ή καταστροφή, και να προκαλέσει 
καθυστέρηση στην παροχή ικανοποιητικής 
εξυπηρέτησης. 

Προκειμένου να εξελιχθεί περαιτέρω, η συσκευή 
μπορεί να υποστεί κατασκευαστικές ή σχεδιαστικές 
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. 

Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ως 
αποδεικτικό αγοράς. 

Ηλεκτρικά προϊόντα που πωλούνται 
εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
ηλεκτρικά προϊόντα που 
ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους 
δεν πρέπει να διατίθενται μαζί με τα 
συνήθη οικιακά απόβλητα. 
Ανακυκλώνετε τα προϊόντα στις 
τοπικές εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης. Για συμβουλές 
σχετικά με την ανακύκλωση στη 
χώρα σας, απευθυνθείτε στην 
αρμόδια τοπική αρχή ή στο 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε 
τη συσκευή. 

Οι μπαταρίες πρέπει να διατίθενται ή να 
ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Οδηγία 
2012/19/ΕΕ για τα ΑΗΗΕ. Όταν είναι εφικτό, η 
συσκευασία πρέπει να ανακυκλώνεται. 

Κωδικός μοντέλου MaxiHC B/W  

Απόδοση θερμότητας 

Ονομαστική απόδοση θερμότητας Pnom 2,5 kW 

Ελάχιστη απόδοση θερμότητας 
(ενδεικτική) 

Pmin 1,35 kW 

Μέγιστη συνεχής απόδοση θερμότητας Pmax,c 2,5 kW 

Βοηθητική ηλεκτρική κατανάλωση 

Στην ονομαστική απόδοση θερμότητας elmax 0,0 kW 

Στην ελάχιστη απόδοση θερμότητας elmin 0,0 kW 

Σε λειτουργία αναμονής elSB 0,0005 kW 

Τύπος ελέγχου απόδοσης θερμότητας / θερμοκρασίας δωματίου 

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου Ναι 

 
Στοιχεία επικοινωνίας 

GDHVI 
Dunleer, 
Co. Louth, 
Ireland. 

 



 

 

 

GR Εγγύηση: Για την παρoύσα συσκευή ισχύoυν oι κανoνισµoί εγγύησης τoυ ισχύoυν στην χώρα όπoυ αγoράστηκε. Λεπτoµέρειες θα σας παρέχει o 

έµπoρoς από τoν oπoίo πρoµηθευτήκατε την συσκευή oπoιαδήπoτε στιγµή τoυ τo ζητήσετε. Απαραίτητες πρoϋπoθέσεις για την διεκδίκηση παρoχών 

πoυ περιλαµβάνoνται στην εγγύηση είναι η απόδειξη αγoράς και η τήρηση της πρoθεσµίας εγγύησης. Η εγγύηση εκπίπτει εφόσoν η συσκευή υπέστη 

βλάβη, δεν χρησιµoπoιήθηκε ορθά ή έλαβαν xώρα επεµβάσεις σε αυτή από µη εξoυσιoδoτηµένo προσωπικό. 

 

GR 

1. Κάρτα εγγύησης 

2. Περίoδoς ισxύoς της εγγύησης (έτη) 

3. Μoντέλo(α) 

4. Ηµερoµηνία αγoράς 

5. Σφραγίδα και υπoγραφή εµπόρoυ 

6. Σφάλµα/Ελάττωµα 

7. Αριθµός τηλεφώνου και διεύθυνση επικοινωνίας 

 

 

 


