
 

 

ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ DRO-128M 

 

(220-240V~50/60HZ – 9 φέτες: 2000Watt – 13 φέτες: 2500 Watt) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για 

μελλοντική αναφορά 

 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς 

προειδοποίηση 

 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ 

 

                                

 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

                                

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤO ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

 Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το 

καλοριφέρ λαδιού της TELEMAX. Κάθε μονάδα έχει κατασκευαστεί για να 

εξασφαλίσει την ασφάλεια ΣΑΣ και την αξιοπιστία . Πριν από την πρώτη χρήση, 

διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική  χρήση . Αυτό το 

προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους και για περιστασιακή 

χρήση. 
 Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την κύρια παροχή όταν δεν 

χρησιμοποιείται και όταν καθαρίζεται. 

 Μην αφήνετε τη συσκευή στο "ON" χωρίς επιτήρηση. 

 Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 

πυρκαγιάς. 

 Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 90 cm από οποιοδήποτε 

καύσιμο υλικό, όπως έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα ή χαρτιά. 

 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε κανένα τμήμα των πτερυγίων του λαδιού. 

 Κρατήστε τη συσκευή καθαρή. Μη φράζεται τα σημεία αερισμού καθώς αυτό 

μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή Απαιτείται 

στενή παρακολούθηση όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε 

παιδιά η την χρησιμοποιούν παιδιά. 

 Μην επιτρέπετε στο καλώδιο να αγγίζει υγρές ή θερμές επιφάνειες, να 

περιστρέφεται ή να είναι κοντά στα παιδιά. 

 Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή  έχει 

υποστεί ζημιά  ή  έχει βλάβη. 

 Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε κανένα τμήμα και να το επισκευάσετε μόνοι  

σας. ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΛΗΓΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί 

κανονικά απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών  ή  με την 

εταιρία. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από την 

προβλεπόμενη χρήση της. 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία 

χωρίς επίβλεψη. 

 Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν 

με τη συσκευή. 

 Η συσκευή  δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα. 



 Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του 

ντους ή της πισίνας. 

 Αυτή η  συσκευή είναι γεμάτη με μια ακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού. Οι 

επισκευές που απαιτούν άνοιγμα του δοχείου λαδιού πρέπει να 

πραγματοποιούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του, ο 

οποίος θα πρέπει να έρθει σε επαφή σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Πρέπει να 

τηρούνται οι κανονισμοί σχετικά με τη διάθεση του λαδιού κατά τη διάλυση της 

συσκευής. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Το καλοριφέρ είναι συσκευασμένο χωρίς τα ροδάκια. Πρέπει να τα προσαρμόσετε 

προτού χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ χωρίς να έχετε βάλει τα 

ροδάκια. 

Χρησιμοποιήστε το καλοριφέρ μόνο σε κατακόρυφη θέση (τα ροδάκια κάτω, τα 

χειριστήρια επάνω), οποιαδήποτε άλλη θέση θα προκαλέσει κίνδυνο. 

Αφαιρέστε την συσκευή  και όλα τα εξαρτήματα από το χαρτοκιβώτιο. 

1. Γυρίστε την συσκευή ανάποδα. 

2. Τοποθετήστε τη βάση του τροχού συναρμολογείται μεταξύ των τελικών 

πτερυγίων. 

3. Συνδέστε τα με την συσκευή  χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια U και τα 

παξιμάδια πτερυγίων που παρέχονται. 

4. Σφίξτε τα παξιμάδια του πτερυγίου. 

5. Γυρίστε την συσκευή  σωστά προς τα πάνω. 

 

 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

  

A. ΛΑΒΗ 

B. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 

C. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

D. ΤΡΟΧΟΙ 

E. ΣΩΜΑ 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 Τοποθετήστε την συσκευή στο πάτωμα τουλάχιστον 90 εκατοστά μακριά από τον 

τοίχο και άλλα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες ή φυτά. 

 Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος που χρησιμοποιείται αντιστοιχεί στο 

σήμα της ετικέτας. 

 Με το διακόπτη ελέγχου θερμοστάτη στη θέση "O" και η ρύθμιση ισχύος να είναι 

στη θέση "OFF". Συνδέστε την συσκευή στην κύρια παροχή ρεύματος. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Προτού χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο σε 

επίπεδη και σταθερή επιφάνεια διότι αν τοποθετηθεί με κλίση μπορεί να 

προκληθεί ζημιά. Βάλτε όλους τους διακόπτες στη θέση OFF και συνδέστε το φις 

σε μια πρίζα τοίχου με γείωση. 

 

Ρύθμιση θέρμανσης. Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί με τη χρήση 

του θερμοστάτη. Απλά γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα, για να 

αυξήσετε τη θερμότητα και αριστερόστροφα για να μειώσετε τη θερμότητα, μέχρι 

να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

 



Ισχύς θέρμανσης. Ρυθμίστε την συσκευή σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις 

ενέργειας. 

 

A) Θερμάστρα λαδιού 9fins, μοντέλο DRO-128M: 

Γυρίστε τον διακόπτη για 800W 

Γυρίστε ξανά τον διακόπτη για 1200W 

Γυρίστε ξανά τον διακόπτη για 2000W. 

Β) Θερμαντήρας λαδιού 13fins, μοντέλο DRO-128M: 

Γυρίστε τον διακόπτη για 1000W 

Γυρίστε ξανά τον διακόπτη για 1500W 

Γυρίστε ξανά τον διακόπτη για 2500W. 

 

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η 

περιστροφή του θερμοστάτη δεξιόστροφα θα αυξήσει τη θερμοκρασία. Η 

περιστροφή του θερμοστάτη αριστερόστροφα θα μειώσει τη θερμοκρασία. 

 

Αυτό το καλοριφέρ περιλαμβάνει ένα σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που 

σβήνει το καλοριφέρ όταν κάποια μέρη του φτάσουν σε υπερβολική θερμοκρασία. 

 

Μην καλύπτετε την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη λειτουργία. Υπάρχει 

κίνδυνος πυρκαγιάς εάν καλύπτεται το καλοριφέρ. Μόλις τελειώσετε τη χρήση, 

απενεργοποιήστε το διακόπτη τροφοδοσίας και ο θερμοστάτης στις θέσεις "0". 

Αποσυνδέστε το από την πρίζα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα την συσκευή από την παροχή 

ρεύματος, και να είναι κρύο. 

2. Σκουπίστε το καλοριφέρ με ένα μαλακό υγρό (όχι βρεγμένο) πανί. 

3. ΜΗ χρησιμοποιείτε κεριά ή χημικά, καθώς αυτά μπορεί να αντιδράσουν με το 

χρώμα και να προκαλέσουν αποχρωματισμό. 

                                              ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

Μη βυθίζετε το καλοριφέρ σε νερό. 

Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά όπως απορρυπαντικά και 

διαβρωτικά. 

Μην επιτρέψετε να βραχεί το εσωτερικό διότι θα προκληθεί κίνδυνος. 

 

 



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

1. Αποθηκεύστε το κουτί για αποθήκευση εκτός εποχής. 

2. Καθαρίστε την συσκευή ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού. 

3. Αφαιρέστε τη βάση με τους τροχούς. 

4. Τοποθετήστε την συσκευή  και τη βάση με τους τροχούς στο αρχικό κουτί και 

αποθηκεύστε τα σε δροσερό και στεγνό μέρος. 

5. Αν επιλέξετε να αποθηκεύσετε πλήρως την συσκευή  σας, βεβαιωθείτε ότι  την 

έχετε καλύψει καλά  για να την  προστατεύσετε από τη σκόνη. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Μοντέλο DRO-128M 9FIN DRO-128M 13FIN 

Τάση 220-240 V, 50/60 Hz 220-240 V, 50/60 Hz 

Κατανάλωση 2000 W 2500 W 

Class I I 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές ισχύουσες οδηγίες 

CE, όπως οι οδηγίες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλής τάσης και έχει 

κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας. Αυτό το 

προϊόν είναι εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς (αναφέρεται στο 

τιμολόγιο). Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, επιδιορθώνουμε ή αντικαθιστούμε το 

προϊόν χωρίς κόστος σε περίπτωση βλάβης στην κατασκευή. Η εργασία της 

επισκευής δεν επεκτείνεται ή επανεκκινεί την περίοδο εγγύησης. Το τιμολόγιο η 

απόδειξη αγοράς είναι η απόδειξη εγγύησης. Σε περίπτωση επισκευής, παραδώστε 

στο κατάστημα ή στο τεχνικό τμήμα το πλήρες άρθρο, συμπεριλαμβανομένων όλων 

των εξαρτημάτων και του τιμολογίου αγοράς. 

 

(*) Αν η συσκευή είναι σπασμένη, επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα. Όλες οι 

ζημιές στη συσκευή που προκαλούνται από τον ιδιοκτήτη είναι εκτός εγγύησης και 

η επισκευή θα χρεωθεί σε αυτόν. 



Δεν περιλαμβάνονται στην εγγύηση τυχόν ελαττώματα στα εξαρτήματα γρήγορης 

φθοράς, (για παράδειγμα, τηλεχειριστήρια). Η περίοδος εγγύησης λήγει αυτόματα 

όταν το προϊόν επιδιορθωθεί από άγνωστο άτομο ή μη εξουσιοδοτημένη 

εταιρεία. 

 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

 

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

τεχνικός φάκελος του προϊόντος καθώς και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά και 

εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη 

Θεσσαλονίκης και είναι διαθέσιμος προς κάθε εποπτεύουσα αρχή. Στοιχεία 

επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην κάρτα εγγύησης ή στο www.telemax.gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα 
υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της 
συσκευής  

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 1349 

 

 

http://www.telemax.gr/

