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Αξιοποιήστε στο έπακρο το θερμαινόμενο δοχείο HeatsBox®  

κατεβάζοντας την εφαρμογή 

 HeatsBox App!
*
 

 

 

ή αναζητήστε το “HeatsBox” στο Google Play Store / Apple App 

Store!
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Εισαγωγή 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του HeatsBox, του πατενταρισμένου 

έξυπνου θερμαινόμενου δοχείου φαγητού. Στην Faitron, δίνουμε έμ-

φαση στην ποιότητα, στον σχεδιασμό και στην απόδοση. Μέσω της 

καινοτομίας μας ελπίζουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο ζωής σας και 

να τον καταστήσουμε πιο άνετο και βιώσιμο. 

Επιθυμητή Χρήση 

Το HeatsBox είναι ένα φορητό θερμαινόμενο δοχείο φαγητού με πα-

τενταρισμένη πολύπλευρη τεχνολογία θέρμανσης. Το HeatsBox σας 

επιτρέπει να ζεστάνετε ξανά το γεύμα σας ή ακόμα και να φρυγανίσε-

τε ένα τραγανό σάντουιτς μέσα σε μερικά λεπτά.  Η αποτελεσματική 

και ομοιόμορφη διαδικασία ζεστάματος παρέχει μια φρέσκια γεύση 

και διατηρεί  όλες τις θρεπτικές αξίες του φαγητού σας. Απολαύστε το 

αγαπημένο σας γεύμα και έναν πιο άνετο τρόπο ζωής. Το HeatsBox 

τροφοδοτείται από 230V AC και η διαδικασία ζεστάματος μπορεί να 

ξεκινήσει είτε πιέζοντας το κουμπί Start/Stop είτε χρησιμοποιώντας 

την εφαρμογή μας σε Android ή iOS. Το HeatsBox μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί και για την μεταφορά των τροφών. 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 

Συμμορφώνεται με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανόνες  

Κλάση II 

Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών. Συμμορφώνεται με το RoHS 

Υλικά ασφαλή για χρήση με φαγητό 

Μην απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης 

Παρακαλούμε διαβάστε την τελευταία ισχύουσα έκδοση των 

οδηγιών στην ιστοσελίδα:  www.faitron.com/manual.  
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Για να εξασφαλίσετε σταθερή απόδοση και λειτουργικότητα μεγάλης 

διάρκειας, παρακαλούμε τηρήστε τις προειδοποιήσεις που σχετίζονται 

με τη συσκευή. Η Faitron δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που εν-

δέχεται να προκύψουν λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης. 

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σύμφωνα με την προκαθορισμένη χρήση 

και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.     

 

Η ασφάλειά σας είναι πολύ σημαντική. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας 

που αναφέρονται με την ένδειξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ μπορεί να προ-

καλέσουν θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, εάν δεν ακολουθήσετε τις 

οδηγίες. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται καμία μετατροπή και/ή παρα-

ποίηση σε καμία περίπτωση. Η Faitron απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύ-

νη. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε πάντα προφυλάξεις όταν θερ-

μαίνετε φαγητό και/ή υγρά. Ειδικά οι επιφάνειες θέρμανσης και το 

εσωτερικό πιάτο γίνονται καυτά και μπορεί να υπερβούν τη θερμο-

κρασία που έχει επιλεγεί από την χρήστη στην εφαρμογή APP! Η μη 

τήρηση των οδηγιών χρήσης μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βάζετε ζωντανά ζώα μέσα στο HeatsBox 

ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Προορίζεται μόνο για χρή-

ση με φαγητό.  

Σε περίπτωση μεταβίβασης του προϊόντος (όπως, αλλά χωρίς περιορι-

σμό, μεταπώληση ή δώρο), το εκτυπωμένο εγχειρίδιο πρέπει να συνο-

δεύει το ίδιο το προϊόν και να παρέχεται στον νέο κάτοχο για λόγους 

ασφαλείας! 

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον ο-

ποίο προορίζεται! 

Γενικές Οδηγίες 

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρούνται πάντα 

βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των ακο-

λούθων: 
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Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση. Καθαρίστε όλα τα τμή-

ματα της συσκευής πριν τη χρήση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με χα-

λασμένο καλώδιο ρεύματος ή φις, μετά από δυσλειτουργίες της συ-

σκευής ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό ισχύει 

και όταν το μαύρο υλικό μόνωσης έχει υποστεί ζημιά και/ή τα εσωτε-

ρικά καλώδια είναι ορατά! Βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα και σε 

καμία περίπτωση μην αγγίζετε την περιοχή που έχει υποστεί τη ζημιά. 

Επιστρέψτε το καλώδιο ρεύματος στο σημείο πώλησης για άμεση α-

ντικατάσταση.  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται 

από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπλη-

ξία ή σοβαρό τραυματισμό.  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να παίρνετε ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν μετακι-

νείτε τη συσκευή που περιέχει ζεστό περιεχόμενο ή υγρά. Εάν δεν α-

κολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθούν εγκαύματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ζεστα-

θεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

 Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές ή το 

κουμπί.  

 Για προστασία από ηλεκτροπληξία και τραυματισμό, μην βυθίζετε 

το καλώδιο ρεύματος, το φις ή την ίδια τη συσκευή σε νερό ή άλλα 

υγρά. 

 Συνδέετε πάντα το βύσμα του καλωδίου πρώτα στην συσκευή, στη 

συνέχεια συνδέετε το φις του καλωδίου στην πρίζα. Για να αποσυν-

δέσετε τη συσκευή, πατάτε πρώτα το κουμπί Start/Stop και αφαι-

ρείτε το φις από την πρίζα. Αφαιρείτε πάντα το καλώδιο ρεύματος 

τραβώντας απευθείας το φις. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο. 

 Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν βρίσκεται 

σε λειτουργία και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να 

κρυώσει πριν χειριστείτε οποιαδήποτε τμήματά της και πριν την 

καθαρίσετε.  

 

Εάν υπάρχουν ζημιές στην ίδια τη συσκευή ή εάν πιστεύει ο χρήστης 

ότι η συσκευή παρουσιάζει ζημιές, επιστρέψτε την στο σημείο πώλη-
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σης για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση. Η επισκευή και η συντήρηση πρέ-

πει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.  

 

 Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του 

τραπεζιού ή του πάγκου και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με 

ζεστές επιφάνειες. 

 Αυτή η συσκευή διαθέτει πολωμένο φις (η μία ακίδα είναι πιο πλα-

τιά από την άλλη). Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, 

αυτό το φις προορίζεται ώστε να ταιριάζει σε πολωμένη πρίζα με 

έναν μόνο τρόπο. Εάν το φις δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, α-

ντιστρέψτε το φις. Εάν εξακολουθεί να μην ταιριάζει, επικοινωνή-

στε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην επιχειρήσετε να κάνετε 

μετατροπή στο φις με κανέναν τρόπο. 

Παρέχεται ένα κοντό καλώδιο ρεύματος (ή αποσπώμενο καλώδιο 

ρεύματος) για να μειωθεί ο κίνδυνος εμπλοκής ή ανατροπής από μα-

κρύτερο καλώδιο.   

Μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια ρεύματος ή επεκτάσεις καλωδίου 

είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσον δοθεί ιδιαί-

τερη προσοχή. Εάν χρησιμοποιήσετε μακρύτερο αποσπώμενο καλώ-

διο ρεύματος ή επέκταση καλωδίου: 

1. H ηλεκτρική τάση που αναφέρεται στο σετ καλωδίου ή στην ε-

πέκταση καλωδίου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την 

ηλεκτρική τάση της συσκευής. 

2. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην κρέμεται 

από το τραπέζι ή τον πάγκο όπου μπορεί να τραβηχτεί από παι-

διά ή να σκοντάψουν κατά λάθος. 

 Αποφύγετε ξαφνικές αλλαγές θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείτε 

τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά σε φούρνο, 

ψυγείο ή καταψύκτες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα ή κοντά 

σε φούρνους μικροκυμάτων ή πλυντήρια πιάτων (κρατήστε από-

σταση τουλάχιστον 25 εκατοστά). 

 Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή 

κοντά σε παιδιά. 

 Μόνο για οικιακή χρήση. 

 Μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους. 
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 Μην λειτουργείτε τη συσκευή για χρήση διαφορετική από αυτήν 

για την οποία προορίζεται. 

Σημαντικές Σημειώσεις 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα 

υγρά. Μπορεί να υποστεί ζημιά και να μην επισκευάζεται καθώς επί-

σης μπορεί να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή βουρτσάκια τριψίμα-

τος. 

 Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό. 

 Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να απελευθερώσει μια 

ελαφριά μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα διαλυθεί μέσα σε 

λίγα λεπτά. 

 Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η εξωτερική επιφάνεια του εσωτερικού 

πιάτου είναι στεγνή πριν τη χρήση. Εάν το εσωτερικό πιάτο επανα-

τοποθετηθεί στη συσκευή ενώ είναι υγρό, μπορεί να προκαλέσει 

ζημιά και δυσλειτουργία στη συσκευή. 

 Όταν ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση, μπορεί 

να απελευθερωθεί ζεστός αέρας και να προκληθούν εγκαύματα.  

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι άδεια. Κάτι τέτοιο μπο-

ρεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. 

 Μην προθερμαίνετε τη συσκευή πριν τη χρήση.  

 Να βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να 

κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρισμό. 

 Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. 

 Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και υγρα-

σία και κρατήστε την μακριά από παιδιά και κατοικίδια. 

Γενικά Συστάσεις 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, χρησιμο-

ποιείτε μόνο το αρχικό εσωτερικό πιάτο για να θερμάνετε το φαγητό. 

Μην τοποθετείτε ποτέ το φαγητό απευθείας μέσα στο σώμα της συ-

σκευής. 

 Αποφύγετε τη χρήση οποιωνδήποτε αντικειμένων τα οποία μπορεί 

να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια θέρμανσης.  Η επιφάνεια 
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θέρμανσης που έχει υποστεί ζημιά ενδέχεται να μην ζεστάνει το 

φαγητό ή τα υγρά.  

 Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή ανάμεσα στην επιφάνεια θέρμανσης και 

το εσωτερικό πιάτο είναι πάντα καθαρή, χωρίς ξένες ουσίες. Αυτό 

είναι σημαντικό ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή επαφή μεταξύ των 

δύο. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξαιρετικά υγρές συνθήκες. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον κάτω από 

10°C/50°F ή πάνω από 45°C/113°F. 

 Για αποθήκευση και μεταφορά, βάλτε τη συσκευή μέσα στην αρχι-

κή της συσκευασία και τοποθετήστε την σε καλά αεριζόμενο και 

στεγνό χώρο. 

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μει-

ωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ά-

τομα με μη επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία. Τα παιδιά δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούν τη συσκευή σαν παιχνίδι και πρέπει να επιτηρούνται 

από ενήλικες. 

 Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ύψος έως και 

2000m/6562ft πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 

 Μην επιχειρήσετε να κρυώσετε τη συσκευή ρίχνοντας κρύο νερό 

μέσα σε αυτήν. Αφήστε την να κρυώσει με φυσικό τρόπο. 

 Μην την τοποθετήσετε πάνω ή κοντά σε ζεστή εστία γκαζιού ή η-

λεκτρική εστία ή μέσα σε ζεσταμένο φούρνο. 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή για να παρακάμψετε τις έξυπνες ή απο-

μακρυσμένα ενεργοποιημένες λειτουργίες. 

 Για την ασφάλειά σας, αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους 

κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες που ισχύουν κατά τη στιγμή 

της κατασκευής. 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ! 
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Πριν την Πρώτη Χρήση 

 Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις σημαντικές προφυλάξεις ασφα-

λείας. 

 Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και βεβαιωθείτε ότι όλα τα 

τμήματα και τα αντικείμενα της συσκευής είναι σε καλή κατάστα-

ση. 

 Αφαιρέστε το εσωτερικό πιάτο από τη συσκευή και καθαρίστε με 

χλιαρό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά πριν το επα-

νατοποθετήσετε μέσα στη συσκευή. 

 Σκουπίστε το σώμα της συσκευής για να το καθαρίσετε, με ένα νω-

πό πανί. 

 Κατεβάστε την εφαρμογή HeatsBox app για το κινητό σας 

smartphone: 

 Google Play Store:  

o Αναζητήστε το "HeatsBox" στο Play Store, ή εισάγετε τον ακό-

λουθο σύνδεσμο στον διακομιστή σας: 

www.faitron.com/android 

 Apple App Store: www.faitron.com/ios 

o Αναζητήστε το "HeatsBox" στο App Store, ή εισάγετε τον ακό-

λουθο σύνδεσμο στον διακομιστή σας: www.faitron.com/ios 

 Μπορείτε να βρείτε το ενημερωμένο εγχειρίδιο της εφαρμογής App 

στον σύνδεσμο: www.faitron.com/App 

  

http://www.faitron.com/ios
http://www.faitron.com/App
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Περιγραφή Τμημάτων 

1. Συσκευή HeatsBox 

2. Καπάκι θερμαινόμενου δοχείου HeatsBox (Καπάκι Ζεστάματος) 

3. Κουμπί έναρξης/τερματισμού λειτουργίας Start/Stop με ενδεικτι-

κή λυχνία LED 

4. Κλείστρο 

5. Εσωτερικό πιάτο 

6. Βαλβίδα υπερπίεσης 

7. Φλάντζα στεγανοποίησης καπακιού 

8. Επιφάνεια ζεστάματος καπακιού 

9. Καλώδιο ρεύματος  
10. Διαχωριστικό 

11. Καπάκι εσωτερικού πιάτου  
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Οδηγίες Χρήσης 

1. Βάλτε το φαγητό μέσα στο αφαιρούμενο εσωτερικό πιάτο. Φρο-

ντίστε ώστε το φαγητό να μην υπερβαίνει την ένδειξη μέγιστης 

στάθμης („--- max“). 

2. Τοποθετήστε το αφαιρούμενο εσωτερικό πιάτο μέσα στη συσκευή. 

3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.  

4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασταθείς επιφά-

νειες ή πάνω σε επιφάνειες ευάλωτες στη θερμότητα. 

5. Τοποθετήστε το καπάκι ζεστάματος πάνω στη συσκευή και κλεί-

στε το.  

6. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή.  

7. Πατήστε το κουμπί Start/Stop. Το κουμπί θα πρέπει τώρα να ανά-

βει συνεχόμενα λευκό. Τώρα παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήμα-

τα είτε της ενότητας “Χρήση εκτός σύνδεσης” “Offline Use” ή της 

ενότητας “Ελεγχόμενη Χρήση μέσω εφαρμογής”.  

 

Χρήση εκτός σύνδεσης 

 Πατήστε το κουμπί Start/Stop για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 

ζεστάματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για ζέσταμα εκτός σύνδεσης 

είναι 75°C/167°F. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάβει κόκ-

κινο, που σημαίνει ότι η θέρμανση είναι ενεργοποιημένη. 

 Αφαιρέστε το καπάκι ζεστάματος μετά από λίγο για να ελέγξετε 

την πρόοδο του ζεστάματος. Ξανακλείστε το καπάκι για να συνεχί-

σετε τη διαδικασία ζεστάματος.  

 Πατήστε το κουμπί Start/Stop για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 

αφού έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος ζεστάματος. Η ενδεικτι-

κή λυχνία ζεστάματος και λειτουργίας θα σβήσει.  Η λυχνία ελέγ-

χου LED τώρα θα ανάψει ξανά λευκό.  

 Η συσκευή υποδεικνύει ότι η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευ-

χθεί καθώς το χρώμα της λυχνίας ελέγχου LED αλλάζει σε πράσι-

νο. Η συσκευή τότε διατηρεί το γεύμα σας αυτόματα χλιαρό σε συ-

γκεκριμένη θερμοκρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν καταναλώσετε το φαγητό ή 

χειριστείτε οποιαδήποτε τμήματα της συσκευής.  

 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφαιρέστε το καπάκι. 

 Απολαύστε το γεύμα σας. 
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Ελεγχόμενη Χρήση μέσω Εφαρμογής 

 Ανοίξτε την εφαρμογή HeatsBox App στο κινητό σας smartphone. 

 Επιλέξτε το θερμαινόμενο δοχείο σας HeatsBox και καθορίστε τις 

παραμέτρους όπως θερμοκρασία, διαδικασία θέρμανσης ή χρονό-

μετρο, ξεχωριστά.   

 Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στη συσκευή, η ενδεικτική λυ-

χνία LED θα ανάψει μπλε. 

 Ξεκινήστε τη διαδικασία θέρμανσης επιλέγοντας το πεδίο στην ε-

φαρμογή το οποίο εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο. Η διαδικασία 

θέρμανσης ξεκινάει αμέσως και η ενδεικτική λυχνία LED γίνεται 

κόκκινη.  

 Εάν έχετε ρυθμίσει χρονόμετρο, το HeatsBox θα ξεκινήσει αυτόμα-

τα τη διαδικασία θέρμανσης μετά από κάποιον καθορισμένο χρόνο, 

αλλά όχι αμέσως. Μπορείτε να κλείσετε την εφαρμογή ή να απο-

συνδέσετε την σύνδεση bluetooth®
*
. Η πληροφορία αποθηκεύεται 

απευθείας στη συσκευή, Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κίτρινο. 

 Ελέγξτε την τρέχουσα θερμοκρασία του φαγητού στην εφαρμογή 

σας HeatsBox App. 

 Πατήστε το κουμπί Start/Stop για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή 

αφού έχει επιτευχθεί ο επιθυμητός χρόνος ζεστάματος. Η ενδεικτι-

κή λυχνία ζεστάματος και λειτουργίας θα σβήσει.  Η λυχνία ελέγ-

χου LED τώρα θα ανάψει ξανά μπλε. 

 Η συσκευή υποδεικνύει ότι η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευ-

χθεί καθώς το χρώμα της λυχνίας ελέγχου LED αλλάζει σε πράσι-

νο. Η συσκευή τότε διατηρεί το γεύμα σας αυτόματα χλιαρό σε συ-

γκεκριμένη θερμοκρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν καταναλώσετε το φαγητό ή 

χειριστείτε οποιαδήποτε τμήματα της συσκευής. 

 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφαιρέστε το καπάκι. 

 Απολαύστε το γεύμα σας. 

  

                                                             

*  Το bluetooth αποτελεί σήμα κατατεθέν της by Bluetooth SIG, Inc., Kirkland, 

Washington, United States. 
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Επεξηγήσεις Οθόνης APP 

 

 

  

Ρυθμίσεις 

 

 

Επιλέξτε το θερμαινόμενο δοχείο σας 

HeatsBox για να συνεχίσετε 

 

Μετονομάστε το θερμαινόμενο δοχείο 

σας HeatsBox 

 

 

 

 

 

Ανανέωση Firmware  

 

 

 

 

Επιλογή επιθυμητής θερμοκρασίας 

Επιλογή μερίδας 

 

Επιλογή διαδικασίας ζεστάματος 

 

Έναρξης ζεστάματος τώρα  

ή 

Ρύθμιση χρονομέτρου 
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Σε αυτήν την οθόνη (“ρύθμιση χρονομέ-

τρου”), η διαδικασία ζεστάματος θα 

ξεκινήσει σε λίγα λεπτά ανάλογα με τις 

παραμέτρους που έχετε επιλέξει.  

 

Παρακαλούμε σημειώστε: 

 Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το 

HeatsBox θα ξεκινήσει το ζέσταμα 

αυτόματα. Μόλις η διαδικασία ζε-

στάματος ξεκινήσει, η εφαρμογή 

APP θα εμφανίσει την παρακάτω ο-

θόνη. 

 Η ενδεικτική λυχνία LED του 

HeatsBox θα ανάψει κίτρινη ώστε να 

επιβεβαιώσει ότι οι πληροφορίες α-

ποθηκεύονται στο HeatsBox και η 

διαδικασία ζεστάματος θα ξεκινήσει 

σύντομα. 

Σε αυτήν την οθόνη, η διαδικασία ζε-

στάματος έχει ξεκινήσει με τις παραμέ-

τρους που έχετε επιλέξει.  

 

Παρακαλούμε σημειώστε: 

 Ο χρόνος ζεστάματος αποτελεί μόνο 

μια εκτίμηση και υπόκειται σε επα-

νυπολογισμούς κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ζεστάματος η οποία τρέ-

χει αυτόματα από το firmware του 

HeatsBox  και τους αλγόριθμους.  

 Αφού έχει τελειώσει το ζέσταμα, το 

HeatsBox θα διατηρήσει τη θερμο-

κρασία αυτόματα για 30 ακόμα λεπτά 

(“λειτουργία διατήρησης θέρμαν-

σης”). 
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Χρήσιμες Συμβουλές 

 Μοιράστε το φαγητό ομοιόμορφα μέσα στο εσωτερικό πιάτο για να 

εξασφαλίσετε το γρήγορο ζέσταμα.  

 Για λόγους ασφαλείας, η διαδικασία ζεστάματος θα σταματήσει ό-

ταν αφαιρεθεί το καπάκι κατά τη διάρκεια της χρήσης και θα συνε-

χίσει αυτόματα μόλις το καπάκι επανατοποθετηθεί πάνω στη συ-

σκευή. Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα του καπακιού για να ελέγξετε 

την πρόοδο του ζεστάματος, για πιο γρήγορη διαδικασία. 

 Όταν το καπάκι ζεστάματος αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία ζεστά-

ματος, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ξεκινήσει να αναβοσβή-

νει έως ότου το καπάκι επανατοποθετηθεί πάνω στη συσκευή. Μό-

λις επανατοποθετηθεί, η ενδεικτική λυχνία θα ανάβει ξανά φυσιο-

λογικά. 

 Τα μικρότερα κομμάτια φαγητού ζεσταίνονται γρηγορότερα από τα 

μεγαλύτερα κομμάτια. Ο εκτιμώμενος χρόνος ζεστάματος του φα-

γητού ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ποιό-

τητα, την ποσότητα του περιεχομένου και τον επιθυμητό βαθμό ζε-

στάματος. 

 Ενδέχεται να χρειαστεί να πειραματιστείτε ώστε να καθορίσετε 

τους ακριβείς χρόνους ζεστάματος ανάλογα με τις προσωπικές σας 

προτιμήσεις. 

 Εάν ο εκτιμώμενος χρόνος ζεστάματος είναι πολύ λίγος, παρατείνε-

τε τον χρόνο ζεστάματος του φαγητού ενώ το επιβλέπετε προσεκτι-

κά. 

 Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή σταματάει να ζεσταίνεται αυτό-

ματα μετά από 60 λεπτά. Εάν αυτός δεν είναι αρκετός χρόνος, πιέ-

στε το κουμπί Start/Stop για να ξεκινήσει ξανά το ζέσταμα. Αυτό 

μπορεί να γίνει αμέσως και χωρίς χρόνο αναμονής μετά το αυτόμα-

το κλείσιμο.  

 Για να σταματήσετε την διαδικασία ζεστάματος ανά πάσα στιγμή: 

(1) πιέστε το κουμπί Start/Stop ή (2) βγάλτε το φις του HeatsBox 

από την πρίζα, (3) αφαιρέστε το καπάκι ή χρησιμοποιήστε την ε-

φαρμογή App (4). 
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Σύνοψη για τα Χρώματα της λυχνίας LED του πλή-

κτρου Start/Stop 

Χρώμα 

λυχνίας 

LED 

Κατάσταση 

Λευκό  Έτοιμο για ζέσταμα εκτός σύνδεσης & για να συνδεθεί 

στην εφαρμογή 

Κόκκινο Η διαδικασία ζεστάματος βρίσκεται σε εξέλιξη 

Κίτρινο Οι ρυθμίσεις του χρονομέτρου είναι προκαθορισμένες 

και το HeatsBox θα ξεκινήσει να ζεσταίνεται σύντομα 

Πράσινο Το γεύμα είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Αυτόματη 

λειτουργία διατήρησης χλιαρού φαγητού για 30 λεπτά   

Μπλε Το HeatsBox συνδέεται στην εφαρμογή 

 

Εσωτερικός Καθαρισμός 

 Αφαιρέστε το καπάκι της συσκευής. 

 Αφαιρέστε τη φλάντζα στεγανοποίησης από το καπάκι.  

 Πλύνετε τη φλάντζα στεγανοποίησης με χλιαρό σαπουνόνερο και 

ένα μαλακό σφουγγάρι. 

 Αφαιρέστε το εσωτερικό πιάτο από τη συσκευή. 

 Καθαρίστε το θερμαινόμενο καπάκι με ένα καλοστραγγισμένο νω-

πό πανί χωρίς απορρυπαντικό. 

 Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα καλοστραγγισμένο 

νωπό πανί χωρίς απορρυπαντικό. 

 Στεγνώστε το εσωτερικό και το καπάκι της συσκευής σχολαστικά. 

Εξωτερικός Καθαρισμός  

 Καθαρίστε το κυρίως σώμα και το εξωτερικό του καπακιού με ένα 

καλοστραγγισμένο νωπό πανί χωρίς απορρυπαντικό. 

 Στεγνώστε σχολαστικά το κυρίως σώμα και το εξωτερικό του κα-

πακιού. 
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Καθαρισμός του Εσωτερικού Πιάτου 

 Το εσωτερικό πιάτο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.  

 

Οποιαδήποτε διαδικασία επισκευής θα πρέπει να διεξάγεται από 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο service. 

Ανακύκλωση 

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός καθώς και οι μπαταρίες 

που περιλαμβάνονται περιέχουν υλικά, εξαρτήματα και ουσίες οι ο-

ποίες ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας και το περιβάλ-

λον, εάν τα απόβλητα των υλικών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού και μπαταρίες) δεν απορρίπτονται σωστά.  Το 

HeatsBox και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα 

κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει ξεχωριστά.  

Όλες οι πόλεις έχουν εγκαταστήσει σημεία αποκομιδής όπου ο ηλε-

κτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες μπορούν να 

παραδοθούν δωρεάν στους σταθμούς ανακύκλωσης και άλλα σημεία 

περισυλλογής ή να παραληφθούν από τα σπίτια. Επιπλέον πληροφορί-

ες είναι διαθέσιμες στο τεχνικό τμήμα της πόλης σας. 

Πολιτική Επιστροφών και Εγγύηση 

Η Faitron παρέχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία της αρχικής 

αγοράς του προϊόντος σχετικά με τα ελαττώματα στα υλικά ή την κα-

τασκευή. Εάν έχετε οποιαδήποτε αξίωση βάσει της παρούσας εγγύη-

σης, θα επισκευάσουμε ή αντικαταστήσουμε δωρεάν το προϊόν με την 

προϋπόθεση ότι: 

 δεν έχει υποστεί κατάχρηση, αμέλεια ή καταστροφή, 

 δεν έχει υποστεί μετατροπή (εκτός κι αν έχει γίνει από τον κατα-

σκευαστή), 

 δεν έχει χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικούς λόγους, 

 δεν έχετε τοποθετήσει λανθασμένα το φις και 

 παρέχετε την απόδειξή σας για να δείξετε πότε το αγοράσατε. 

Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. 
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Νομικές Σημειώσεις 

Η Faitron δεν φέρει ευθύνη για σφάλματα, παραλείψεις ή οποιοδήποτε 

άλλο τύπο λάθους σε αυτό το εγχειρίδιο. Επιπλέον, οι πληροφορίες 

υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Παρέχονται χωρίς εγγύη-

ση της ακρίβειάς τους και δεν αποτελούν εγγύηση ποιότητας. Ο χρή-

στης φέρει όλους τους κινδύνους χρήσης αυτών των πληροφοριών. 

Καμία περαιτέρω αξίωση εγγύησης ή διεκδίκηση αξιώσεων αποζημί-

ωσης δεν μπορεί να προκύψει από το παρόν έγγραφο. 

Με την αγορά σας και την αποδοχή της παράδοσης του προϊόντος, έ-

χετε εγκρίνει την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον σύν-

δεσμο: www.faitron.com/terms. 

Πιστοποιήσεις 

 CE Ελέγχθηκε σύμφωνα με το IEC 60335-1 & IEC 60335-

2-9 

 CE-RED Ελέγχθηκε σύμφωνα με το IEC 60335-1 & IEC 60335-

2-9 

 RoHS συμβατό 

 REACH συμβατό 

 EU EG 1275/2008      Κατανάλωση Ενέργειας Αναμονής (1.3W) 

 Ασφάλεια τροφών LFGB & FDA 

 

Το προϊόν έχει ελεγχθεί ανεξάρτητα από κοινοποιημένους οργανι-

σμούς.   

http://www.faitron.com/terms
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 1 Καλώδιο ρεύματος 

 1 Εγχειρίδιο χρήσης 

 1 Διαχωριστικό 

 

Χαρακτηριστικά 

HeatsBox 

 Μοντέλο: HB-03-102B, HB-03-102BUS 

 Υλικό: PP, Σιλικόνη, Αλουμίνιο 

 Ασφάλεια τροφών: Υλικά κατάλληλα για τροφές (LFGB και 

FDA) 

 Ισχύς θέρμανσης: 100 W (μέγιστο) 

 Κατανάλωση ισχύος: 102 W (μέγιστο) 

 Τάση & Συχνότητα: 230V AC & 50/60 Hz (HB-03-102B) 

 110V AC & 50/60 Hz (HB-03-102BUS) 

 Μέγιστη θερμοκρασία: 85°C / 185°F 

 Καθαρό βάρος: 800 γρ. / 1.75 λίμπρες 

 

Εσωτερικό Πιάτο 

 Ονομαστική Χωρητικότητα: 650 ml / 22 oz 

 Μέγιστη Χωρητικότητα:  925 ml / 31 oz 

 Υλικό: Ανοξείδωτο Ατσάλι (304) 

 Ασφάλεια τροφών: Υλικό κατάλληλο για τροφές 

 Καθαρό βάρος: 190 γρ. / 0.42 λίμπρες 

 

Καλώδιο Ρεύματος & Φις 

 Μήκος: 1.5 μέτρο / 4.92 ft 

 Φις: Φάση και ουδέτερο 

Περιεχόμενο Συσκευασίας 

 1 HeatsBox 

 1 Εσωτερικό πιάτο 

 1 Καπάκι για εσωτερικό πιάτο 
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Εάν έχετε ερωτήματα ή κάποιες αβεβαιότητες, παρακαλούμε επικοι-

νωνήστε μαζί μας εδώ: 

customer@faitron.com 

 

Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, παρακαλούμε επισκεφτείτε 

αυτήν την ιστοσελίδα: 

www.faitron.com/manual 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστο-

σελίδα μας: 

www.faitron.com 

Κατασκευάζεται από:  

Faitron AG   

Brandstr. 24  

8952 Schlieren 

Switzerland  

customer@faitron.com 


