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Κωδ: ΦΧΙΤΕΡ 

 
ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 400W STARLYF FAST HEATER 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας             Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας 
 
 
Κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα             Ψηφιακή ένδειξη  
 
 

             Κουμπί χρονοδιακόπτη 
 
 
 
 

Κουμπί ΟΝ/OFF 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
To Starlyf® Fast Heater είναι μία θερμαντική συσκευή για γρήγορη και εύκολη θέρμανση οπουδήποτε μέσα στο σπίτι. 
Απλά το τοποθετείτε στη πρίζα και ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Ο ανεμιστήρας δύο ταχυτήτων εγγυάται αποτελεσματικότητα και 
η ψηφιακή ένδειξη χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε οποιαδήποτε θερμοκρασία από 15ºC έως 32ºC. 
 
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης και να δώσετε προσοχή σε όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 
1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

- Χρησιμοποιήστε το Starlyf® Fast Heater σε εσωτερικούς χώρους με 
τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστές για καλύτερη απόδοση. 
- Για καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε το Starlyf® Fast Heater  σε  
μέγιστη απόσταση 3 μέτρων. 
- Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή δεν υπερθερμαίνεται και για να 
αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τη συσκευή.  
Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά. 
- Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να συνδέεται κάτω από άλλη πρίζα. 
 
Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον γύρω από ένα μπάνιο, ένα ντους ή μία πισίνα. Μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή στο μπάνιο σε απόσταση μικρότερη των 3μ. από τις πηγές υγρασίας (βρύσες, ντους, λεκάνη κλπ.) (βλέπε παραπάνω 
εικόνα) και οποιεσδήποτε άλλες υποκείμενες θέσεις κρίνονται επικίνδυνες για επαφή της συσκευής με νερό ή υγρασία. 
Βεβαιωθείτε ότι άτομα που κάνουν μπάνιο δεν βρίσκονται κοντά στην συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους 
πλυντηρίων και παρόμοιες εσωτερικές θέσεις όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό. Η συσκευή όταν τοποθετείται στην πρίζα 

πρέπει να είναι σε τέτοια θέση ώστε το κάτω μέρος της να απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από το δάπεδο. 
 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ ΤΟΙΧΟΥ 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης (μπαλαντέζες κλπ). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΟΥΝ. 
 
Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. 
Όταν χρησιμοποιείτε οικιακές συσκευές, είναι πάντα απαραίτητο να λάβετε βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας  και τραυματισμού. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν τις εξής οδηγίες: 
- Αυτή η συσκευή συνδέεται σε κύκλωμα 220V-240V. Στην ίδια ηλεκτρική γραμμή δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή. Αν δεν 
είστε σίγουροι για την ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο πριν 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, κακή 
απόδοση, υλικές ζημιές, τραυματισμούς ακόμη και θάνατο. 

 



  

 

 

Τηλεμάρκετινγκ Α.Ε. Σολωμού 56, 14234 Ν.Ιωνία 210-2708250 www.tmstore.gr Σελίδα 2 από 3 

tmstore.gr 

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε καλώδια επέκτασης, πολύπριζα, χρονοδιακόπτες ή σε πρίζες όπου άλλες ηλεκτρικές συσκευές 
είναι συνδεδεμένες. Αποτυχία συμμόρφωσης με αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερθέρμανση, κακή απόδοση, υλικές 
ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη και θάνατο. 

- Το προϊόν αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία όταν είναι σε λειτουργία. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα αποφύγετε να έρθετε σε 
επαφή με τις θερμές επιφάνειες της συσκευής. 
- Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του θερμαντήρα σε απόσταση τουλάχιστον 90 εκατοστά από εύφλεκτα υλικά όπως: έπιπλα, 
μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα και κουρτίνες και κρατήστε αυτά τα υλικά μακριά από τα πλαϊνά και το πίσω μέρος 
της συσκευής θέρμανσης. 
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή πνευματική ικανότητα ή που στερούνται εμπειρογνωμοσύνης και δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούν τη συσκευή, 
εκτός εάν παρακολουθούνται ή δίδονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιον ενήλικα, υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
- Αποσυνδέετε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή η συσκευή έχει πέσει και έχει 
καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Αφήστε τη στην άκρη ή μεταβείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικών υπηρεσιών για 
έλεγχο και επισκευή. 
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. Εάν η θερμάστρα είναι εκτεθειμένη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
(βροχή, χιόνι, ήλιος, άνεμος ή ακραίες θερμοκρασίες) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια σας. 
- Ποτέ μην τοποθετείτε την συσκευή όπου υπάρχει κίνδυνος να έρθει σε επαφή με νερό. 
- Για να αποσυνδέσετε την συσκευή, ενεργοποιήστε πρώτα το κουμπί ON / OFF στη θέση OFF και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε 

την από την πρίζα. 
- Μην επιτρέπετε την είσοδο ή την έξοδο ξένων αντικειμένων στα ανοίγματα/αεραγωγούς της συσκευής, καθώς αυτό θα 
μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και ζημιά στην συσκευή. 
- Για να αποφύγετε τη φωτιά, μην μπλοκάρετε τις οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα με οποιονδήποτε τρόπο. Μην 
χρησιμοποιείτε την συσκευή σε μαλακές επιφάνειες (όπως π.χ. ένα κρεβάτι) όπου οι αεραγωγοί θα μπορούσαν να 
μπλοκαριστούν. 
- Η συσκευή θέρμανσης έχει ζεστά μέρη καθώς επίσης και εσωτερικά μέρη που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και 
ηλεκτρικές κενώσεις. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν καύσιμα, μπογιές ή εύφλεκτα υγρά. Μη 
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της συσκευής. Διατηρείτε τη συσκευή πάντα στεγνή. 
- Η συσκευή να χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συστήνεται από τον 
κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς.  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΩΣΗ 
 

Σε συσκευή με διπλή μόνωση, παρέχονται δύο συστήματα μόνωσης αντί για γείωση. Η έλλειψη γείωσης σημαίνει 
υποχρεωτικά ότι έχει διπλή μόνωση και σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί επιπλέον γείωση. Η 
συντήρηση μιας συσκευής με διπλή μόνωση απαιτεί εξαιρετική προσοχή και γνώση του συστήματος και πρέπει να 

γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανταλλακτικά για μια συσκευή διπλής μόνωσης πρέπει να είναι 
πανομοιότυπα με τα μέρη που αντικαθιστούν. Η συσκευή με διπλή μόνωση φέρει την ένδειξη "CLASS II" ή "DOUBLE 
INSULATED". Μπορεί επίσης να σημανθεί με το διπλό σύμβολο μόνωσης. 
 
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 
 
1. Συνδέστε το Starlyf® Fast Heater σε πρίζα 220V-240V. (εικόνα 1) 
2. Για να ενεργοποιήσετε την συσκευή, γυρίστε το κουμπί ON / OFF (στο πλάι της συσκευής) στη θέση ON. (εικόνα 2) 
3. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία. Στην ψηφιακή οθόνη, χρησιμοποιήστε το κουμπί "+" για αύξηση της θερμοκρασίας και 

το κουμπί "-" για μείωσης αυτής, (εύρος θερμοκρασίας 15ºC έως 32ºC). (Εικόνα 3) 
4. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα. Στην ψηφιακή οθόνη, πατήστε το κουμπί ταχύτητας ανεμιστήρα για να 

επιλέξετε είτε υψηλή ταχύτητα (HH) είτε χαμηλή (LL). (Εικόνα 4) 
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5. Μετά τη χρήση της συσκευής, γυρίστε το κουμπί ON / OFF στη θέση OFF και αποσυνδέστε το Starlyf® Fast Heater από την 
πρίζα. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος μέχρι την επόμενη φορά που θα τη χρειαστείτε. (Εικόνα 5). 

 

Παρατήρηση: Η συσκευή σταματά να θερμαίνει όταν ο στόχος έχει επιτευχθεί και έχει πιάσει την θερμοκρασία που έχετε 
ορίσει.  
 
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη: Το Starlyf® Fast Heater διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη που λειτουργεί αυτόματα και 
κλείνει τη συσκευή μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. 
1. Αφού συνδέσετε και ενεργοποιήσετε το Starlyf® Fast Heater, πατήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να το 
ενεργοποιήσετε, όπως φαίνεται στην εικόνα (Εικόνα 6).  
2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί του χρονοδιακόπτη μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός των ωρών που θέλετε να 
λειτουργήσει το Starlyf® Fast Heater. Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 12 ώρες.  
3. Αφού εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών σταματήστε να πατάτε το κουμπί. 
4. Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, απενεργοποιήστε την συσκευή Starlyf®. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους ασφαλείας, η μέγιστη προεπιλεγμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη του Starlyf® Fast Heater είναι 12 ώρες. 
 
3. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης αποσυνδέστε το Starlyf® Fast Heater και περιμένετε μέχρι να 
κρυώσει η συσκευή εντελώς. Χρησιμοποιήστε ένα νοτισμένο μαλακό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό. Αν κρίνεται 

απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό. Στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΕΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΗ  ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ οινόπνευμα, βενζίνη, σκόνες καθαρισμού, καθαριστικά επίπλων, σκληρά καθαριστικά ή σκληρά 
σφουγγάρια ή βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.  
ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. 
- Να είστε σίγουροι ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε. 
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

 
Προειδοποίηση: Αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και συνδέστε 
τη ξανά μετά από λίγο. 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Προδιαγραφές) 
Μοντέλο: VHGVACIND0317 
Τάση: 220V-240V (50Hz) 
Κατανάλωση ενέργειας: 400 W 

 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
Μην απορρίπτετε το προϊόν στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά και να επιστρέφονται για ανακύκλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες τοπικές ρυθμίσεις. Πάντα να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες. 

 
 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να 
διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που 
παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή 
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την 
ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και 
πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου 

τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. εγγυάται την καλή λειτουργία του προϊόντος.  
 Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε 2 (δύο) έτη. Η χρονική έναρξη της εγγυήσεως είναι η ημερομηνία αγοράς. 
 Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το παραστατικό της αγοράς (απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο). 
 Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα και κακοτεχνίες. 
 Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή αλλοιώσεις  που έχουν προκληθεί από εσφαλμένη ή κακή χρήση του προϊόντος, εκτός των 

τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών χρήσης που ορίζει ο κατασκευαστής. 
 Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. διαθέτει δικό της τεχνικό τμήμα (service) για την επιδιόρθωση και συντήρηση των προϊόντων. Τα 

προϊόντα προς έλεγχο μπορούν να παραδίδονται στα καταστήματα του δικτύου Τelemarketing Store ή να αποστέλλονται στη 
διεύθυνση της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

 H εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που έχουν προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250 


