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ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟΥ 
 

Πώς να προστατευτείτε από τους κινδύνους 
 

Οι θερμοφόρες νερού δίνουν ζεστασιά το χειμώνα, προσφέρουν ανακούφιση από πόνους 
και μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία τραυματισμών. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση 
τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα. Ως εκ τούτου, η  Υπηρεσία Ανταγωνισμού 
και Προστασίας Καταναλωτών παράλληλα με τους ελέγχους που πραγματοποιεί αυτή την 
περίοδο στην αγορά, όπου η ζήτηση και η χρήση του προϊόντος αυτού είναι αυξημένη,  
επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 
προστατευτούν από τους κινδύνους που ενδεχομένως να παρουσιαστούν από τη χρήση των 
θερμοφόρων νερού.  

 
Οδηγίες σωστής χρήσης 

 Κρατείστε τη θερμοφόρα μακριά από παιδιά. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα σε βρεφικά κρεβατάκια όταν ξαπλώνουν παιδιά. 

 Να χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα πάντα με κάλυμμα ή τυλίγοντάς την με μία πετσέτα.  

 Μην τοποθετείτε βάρος ή πίεση στη θερμοφόρα καθώς μπορεί να σκάσει.  

 Χρησιμοποιείστε τη θερμοφόρα για να ζεστάνετε το κρεβάτι και απομακρύνετε την 

πριν πάτε για  ύπνο.  

 Αποφύγετε να φέρετε τη θερμοφόρα σε επαφή με φωτιά, σώματα καλοριφέρ και οξέα. 

 Μην χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα σε συνδυασμό με ηλεκτρική κουβέρτα.  

 Ελέγχετε το πώμα τακτικά για τη στεγανότητά του. 

 Μην τοποθετείτε τη θερμοφόρα στο φούρνο μικροκυμάτων. 

 

Οδηγίες γεμίσματος 

 Ελέγξτε την κατάσταση της θερμοφόρας πριν την γεμίσετε και απορρίψτε την εάν 

παρουσιάζει σημάδια φθοράς, διαρροών ή σχισίματα.  

 Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία του νερού είναι κάτω από το σημείο βρασμού.  

 Γεμίζετε πάντοτε τη θερμοφόρα πάνω από ένα νεροχύτη και κρατήστε την μακριά από 

το σώμα σας για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα. 

 Γεμίζετε τη θερμοφόρα σε όρθια θέση κρατώντας την από το λαιμό. 
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 Μην γεμίζετε τη θερμοφόρα πάνω από τα 2/3 της χωρητικότητάς της και μη ρίχνετε το 

νερό πολύ γρήγορα μέσα. 

 Βγάλτε τον ζεστό αέρα ακουμπώντας τη θερμοφόρα σε μια επίπεδη κατακόρυφη 

επιφάνεια, και όταν εμφανιστεί το νερό στο άνοιγμα, βιδώστε καλά το πώμα. 

 Κρατήστε τη θερμοφόρα μακριά από το σώμα σας όταν αποβάλλετε τον ζεστό αέρα.  

 Βεβαιωθείτε ότι το πώμα έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει σφραγιστεί πλήρως για να 

αποτραπεί η διαρροή ζεστού νερού.  

 

Οδηγίες αποθήκευσης 

 Αφαιρέστε το πώμα όταν δεν χρησιμοποιείται.  

 Κρεμάστε τη θερμοφόρα ανάποδα για να αδειάσει εντελώς και να στεγνώσει. 

 Αποθηκεύστε τη θερμοφόρα σε δροσερό, ξηρό μέρος που δεν υπάρχει άμεση επαφή 

με την ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Συστάσεις Υπηρεσίας  

Αγοράζετε θερμοφόρες νερού από αξιόπιστα σημεία πώλησης και ελέγχετε την ποιότητα 
κατασκευής τους πριν την αγορά. Διαβάστε, εφαρμόστε και φυλάξτε τις προειδοποιήσεις 
και τις οδηγίες που σας παρέχει ο κατασκευαστής. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε 
θερμοφόρες που έχουν φθαρεί ή έχουν υποστεί τέτοιες ζημιές που μπορεί να σας θέσουν 
σε κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνετε την Υπηρεσία σε περίπτωση που πιστεύετε 
ότι ένα προϊόν ενδεχομένως να παρουσιάζει κινδύνους.   
 

                ▪ Γραμμή Καταναλωτή 1429 
                ▪ Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22867309, 22867377 
                ▪ Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150  
                ▪ Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160 
                ▪ Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804611 

 
 
Τέλος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού στο www.mcit.gov.cy , όπου μπορείτε να βρείτε το σχετικό 
ενημερωτικό έντυπο της Υπηρεσίας για τις θερμοφόρες νερού σε ηλεκτρονική μορφή.  
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