
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
USE INSTRUCTIONS 

 

 

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ /FAN HEATER 

MODEL NO.: PRFH-81023/ PRFH-81024 

 220V-240V ~ 50Hz IP21, 2000W  

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν 

την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική 

χρήση.                                                                                                

Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως κύρια συσκευή θέρμανσης. Το 

προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή 

περιστασιακά 

Please read all instructions carefully before using the product and 

keep it for possible future reference.                                               

This product is not suitable for primary heating purposes. This product is 

only suitable for well insulated spaces or occasional use. 



1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το αερόθερμο. 

2. Συνδέστε το αερόθερμο μόνο σε μονοφασική πρίζα με κύρια τάση όπως 

καθορίζεται στην πινακίδα. 

3. Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που 

ορίζονται στο BN 55104/95 σχετικά με παρεμβολές σε ραδιόφωνο και 

τηλεοράσεις. 

4. Μην φεύγετε από το σπίτι σας ενώ η συσκευή λειτουργεί: βεβαιωθείτε ότι ο 

διακόπτης είναι στη θέση OFF και έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από τη πρίζα. 

5. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτί, 

ρούχα, κουρτίνες κ.λπ. σε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από το 

αερόθερμο. 

6. Δεν θα πρέπει να στερεώνεται σε εύφλεκτα υλικά ή μη σταθερές επιφάνειες 

όπως ξύλινες, συνθετικές ή πλαστικές επιφάνειες. Μην κρεμάτε τίποτα πάνω ή 

μπροστά από το αερόθερμο. 

7. Αποσυνδέετε πάντα τη θερμάστρα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μην τραβάτε 

το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. 

8. Διατηρείτε την είσοδο και την έξοδο αέρα απαλλαγμένη από αντικείμενα: 

τουλάχιστον 1μ μπροστά και 50 εκ πίσω από τη συσκευή. 

9. Το αερόθερμο δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα. 

10. Μην αφήνετε ζώα ή παιδιά να αγγίζουν ή να παίζουν με το αερόθερμο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη 

συσκευή.  

Προσοχή! Η έξοδος αέρα ζεσταίνεται κατά τη λειτουργία (πάνω από 80 ℃ ή 175 

F). 

12. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το αερόθερμο στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, 

του ντους ή της πισίνας. 

13. Μη χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε δωμάτια με εκρηκτικό αέριο ή ενώ 

χρησιμοποιείτε εύφλεκτους διαλύτες, βερνίκια ή κόλλα. 

14. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 

από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα 

άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

15. Κρατήστε το αερόθερμο καθαρό. Μην αφήνετε αντικείμενα να εισέλθουν σε 

εξαερισμό ή στα ανοίγματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία 

ή πυρκαγιά ή ζημιά στη θερμάστρα. 

16.  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το αερόθερμο δεν διαθέτει συσκευή για 

τον έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη 

θερμάστρα σε μικρά δωμάτια στο οποίο βρίσκονται άτομα που δεν είναι ικανά 

να εγκαταλείψουν το δωμάτιο μόνοι τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής 

επίβλεψη. 

17. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών 

και άνω. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές 

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης  δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν 



τη συσκευή εάν  δεν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 

συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά 

δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν 

πρέπει να γίνονται από παιδιά. 

18. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν 

παρακολουθούνται συνεχώς. 

19. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να ενεργοποιούν 

/ απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί 

ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και ότι έχουν 

λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 

και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω 

των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη 

συσκευή ή να εκτελούν συντήρηση.  

20. ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν 

πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν 

υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ντους, μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες 

κ.λπ.  

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη θερμάστρα σε όρθια θέση.  

- Μη χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα για να στεγνώσετε τα ρούχα σας. Ποτέ μην 

εμποδίζετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξόδου (κίνδυνος υπερθέρμανσης).  

-  Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 εκατοστά από έπιπλα ή 

άλλα αντικείμενα.  

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε τοίχους, έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ. 

- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι διακόπτες και 

άλλα χειριστήρια να μην είναι προσβάσιμα από άτομα που χρησιμοποιούν την 

μπανιέρα ή το ντους.  

- Αυτή η συσκευή διαθέτει σύνδεση τύπου Υ. Η αντικατάσταση του καλωδίου 

τροφοδοσίας πρέπει να ανατεθεί μόνο σε τεχνικό, διότι η εργασία αυτή απαιτεί 

ειδικά εργαλεία.  

- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από ένα σταθερό σημείο 

ισχύος.  

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ κρυώνει, για να αποφύγετε την 

υπερθέρμανση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς.  

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους μικρότερης των 4m2. Η συσκευή 

είναι εφοδιασμένη με μια συσκευή ασφαλείας η οποία θα σβήσει τον 

θερμαντήρα σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης (π.χ. απόφραξη 

εισαγωγής αέρα και γρίλιες εξόδου, κινητήρας αργά ή καθόλου). Για 

επαναφορά, αποσυνδέστε το φις από την τροφοδοσία για λίγα λεπτά, 

αφαιρέστε την αιτία υπερθέρμανσης και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη 

συσκευή 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΥ  



-  Αφαιρέστε το αερόθερμο από όλες τις συσκευασίες και τοποθετήστε το στην 

επιθυμητή θέση. 

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής περιοχή μεταξύ της συσκευής και των 

επίπλων, κουρτινών, κ.λπ. -50εκ ασφαλής περιοχή από πάνω και πλευρικά και 

120εκ ασφαλή περιοχή μπροστά. 

- Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το στην πρίζα. 
- Για να ενεργοποιήσετε τη θερμάστρα, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα στη 

θέση « » για κρύο αέρα. Γυρίστε το κουμπί σε «Ⅰ» για χαμηλή ισχύ, «Ⅱ» για 

μέγιστη ισχύ. 
Γυρίστε το κουμπί στο "O" για να απενεργοποιήσετε τη θερμάστρα 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
Η θερμάστρα διαθέτει μια ενσωματωμένη συσκευή ασφαλείας, η οποία θα 
απενεργοποιήσει το αερόθερμο σε περίπτωση τυχαίας υπερθέρμανσης. Για να 
επαναφέρετε τον θερμαντήρα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα: 
- Γυρίστε τη ρύθμιση ελέγχου στη θέση «o». 
- Αποσυνδέστε τη θερμάστρα και περιμένετε 5-10 λεπτά για να κρυώσει η 

μονάδα. 

- Αφού κρυώσει η μονάδα, συνδέστε την και λειτουργήστε κανονικά. 

- Γυρίστε το διακόπτη επιλογής στην επιθυμητή θέση (Ανεμιστήρας, Χαμηλός ή 

Υψηλός). 

- Γυρίστε το διακόπτη θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση θερμοκρασίας. 

- Όταν αισθάνεστε άνετα τη θερμοκρασία δωματίου, γυρίστε το διακόπτη 

θερμοστάτη αριστερόστροφα αργά στην ελάχιστη κατεύθυνση μέχρι να σβήσει 

η συσκευή. 

- Ο διακόπτης θερμοστάτη θα διατηρήσει τη θερμοκρασία δωματίου στην 

επιθυμητή θερμοκρασία αυτόματα. 

- Μπορείτε επίσης να γυρίσετε το διακόπτη θερμοστάτη αριστερόστροφα στην 

ελάχιστη θέση ή να γυρίσετε το διακόπτη θερμοστάτη δεξιόστροφα στη μέγιστη 

θέση για να κάνετε τη θερμοκρασία χαμηλότερη ή υψηλότερη. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την παροχή ρεύματος και βγάλτε το 

βύσμα πριν από τον καθαρισμό. 

- Περιμένετε να κρυώσει αρκετά η θερμάστρα. 

- Καθαρίστε το σώμα του θερμαντήρα με ένα νωπό πανί. ΜΗΝ αφήνετε νερό 

πάνω στη συσκευή. 

- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σαπούνι ή χημικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά 

στο περίβλημα του θερμαντήρα. 

- Αφήστε αρκετό χρόνο στεγνώματος πριν από τη λειτουργία ξανά. 

- Καθαρίζετε τακτικά τις εισόδους και τις εξόδους αέρα με ηλεκτρική σκούπα (με 

τακτική χρήση, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο). 

- Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται. σας συνιστούμε να επανασυσκευάζεται 

η θερμάστρα στην αρχική της συσκευασία και να αποθηκεύεται σε δροσερό, 

ξηρό μέρος. 



 

ERP 

Απαιτήσεις πληροφόρησης για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες χώρου 

Χαρακτηριστικό Σύμβο

λο 

Αριθμ

ητική 

Τιμή 

Μον

άδα 

 Μοντέλο: PRFH-81023 /  

PRFH-81024 

Μονάδα 

Θερμική Ισχύς  Είδος θερμικής ισχύος μόνο στη περίπτωση 

των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών 

Ονομαστική 

θερμική ισχύς 

Pnom 2,0 KW  Χειροκίνητος ρυθμιστής 

θερμικού φορτίου με 

ενσωματωμένο θερμοστάτη  

Δεν εφαρμόζεται 

Ελάχιστη 

θερμική ισχύς 

(ενδεικτική) 

Pmin 0,9 KW  Χειροκίνητος ρυθμιστής 

θερμικού φορτίου με 

ανάδραση θερμοκρασίας 

δωματίου και/ή θερμοκρασίας 

εξωτερικού χώρου 

Δεν εφαρμόζεται 

Μέγιστη 

συνεχής θερμική 

ισχύς 

Pmax,c 2,0 KW  Ηλεκτρικός ρυθμιστής 

θερμικού φορτίου με 

ανάδραση θερμοκρασίας 

δωματίου ή/και θερμοκρασίας 

εξωτερικού χώρου 

Δεν εφαρμόζεται 

Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 Παραγωγή θερμότητας 

υποβοηθούμενη από 

ανεμιστήρα 

Δεν εφαρμόζεται 

Στην ονομαστική 

θερμική ισχύ 

elmax N/A KW  Είδος θερμικής ισχύος/ ρυθμιστής 

θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μια 

δυνατότητα) 

Στην ελάχιστη 

θερμική ισχύ 

elmin N/A KW  μονοβάθμια θερμική ισχύς και 

χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου 

[όχι] 

Σε κατανάλωση 

αναμονής 

elSB 0,000 W  Δύο ή περισσότερες 

χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς 

ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου 

[όχι] 

  Με μηχανικό θερμοστατικό 

ρυθμιστή θερμοκρασίας 

δωματίου 

[ναι] 

  Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου 

[όχι] 

  Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου και 

χρονοδιακόπτη ημέρας 

[όχι] 

  Με ηλεκτρονικό ρυθμιστή 

θερμοκρασίας δωματίου και 

χρονοδιακόπτη εβδομάδας 

[όχι] 

  Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται 

πολλές επιλογές ) 

  Ρύθμιση θερμοκρασίας 

δωματίου με ανιχνευτή 

παρουσίας 

[όχι] 

  Ρύθμιση θερμοκρασίας 

δωματίου με ανιχνευτή 

ανοιχτού παραθύρου 

[όχι] 

  Με δυνατότητα ρύθμισης εξ 

αποστάσεως 

[όχι] 



  Με ρυθμιστή 

προσαρμοζόμενης εκκίνησης 

[όχι] 

  Με περιορισμό διάρκειας 

λειτουργείας 

[όχι] 

  Με αισθητήρα θερμομέτρου 

μελανής σφαίρας 

[όχι] 

Στοιχεία επικοινωνίας BUY WAY A.E Αριστοτέλους 103,13674 Αχαρναί 

 

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του 

τύπου. 

 
 
 
 

 

  Προστασία του περιβάλλοντος 

                     Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται                     

                    αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του  

                     περιβάλλοντος: 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή 
είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης 
της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης 
βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ 
νέου των υλικών της συσκευής σας. 

4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν 
σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ’ επέκταση 
στην υγεία μας. 

 

 

Με την εγγύηση της:  
BUY WAY Α.Ε. 
Αριστοτέλους 103 
13674 Αχαρναί 
Αθήνα, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 210-2464214 
www.buyway.gr 
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