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ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ ΝΕΡΟΥ 

 

               ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ            V01/2018 

 

 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ως η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των περί της 
Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμων του 2004 έως 2010, έχει γίνει αποδέκτης αρκετών 
παραπόνων αναφορικά με ατυχήματα που έχουν συμβεί από τη χρήση θερμοφόρων νερού. Ως 
εκ τούτου, επιθυμεί να σας πληροφορήσει τα ακόλουθα σε σχέση με το προϊόν αυτό: 
 
(α) Οι θερμοφόρες νερού που διατίθενται στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλείς.  
 
(β) Πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που θα τους 
επιτρέψουν να αξιολογήσουν τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζουν οι θερμοφόρες, κατά τη 
συνήθη ή εύλογα προβλεπτή χρήση τους, όταν οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι άμεσα αντιληπτοί χωρίς 
κατάλληλη προειδοποίηση, ούτως ώστε να προφυλάσσονται από τους κινδύνους αυτούς. 
Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίζετε ότι ο εισαγωγέας – προμηθευτής σας έχει εφοδιάσει με 
θερμοφόρες νερού οι οποίες φέρουν προειδοποιήσεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης. Ενδεικτικός 

πίνακας προειδοποιήσεων και οδηγιών χρήσης παρουσιάζεται στο πίσω μέρος του φυλλαδίου. 
Σημειώνεται ότι οι εισαγωγείς θερμοφόρων νερού έχουν τύχει σχετικής ενημέρωσης.  
 
(γ) Πρέπει να διασφαλίζετε ότι οι εισαγωγείς έχουν τοποθετήσει στις θερμοφόρες τα πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας τους, ούτως ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός τους σε περίπτωση που 
παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. 
 

 

   

 
 
Υποχρεώσεις Διανομέων:  
 

 Να ενεργείτε επιμελώς ώστε να συμβάλλετε στην τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
ασφάλειας.  

 Να συμμετέχετε στην παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στο 
εμπόριο. 

 Να λαμβάνετε μέτρα που να σας επιτρέπουν να συνεργάζεστε αποτελεσματικά με τους 
παραγωγούς (κατασκευαστές & εισαγωγείς).  

 Να συνεργάζεστε με την Αρμόδια Αρχή, κατόπιν αιτήματός της, σε ενέργειες με στόχο την 
αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα που προμηθεύετε ή έχετε προμηθεύσει. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ 

 
 

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας 

1. Κρατείστε την θερμοφόρα μακριά από παιδιά. 

2. Μην τη γεμίζετε κοντά σε παιδιά, αφού τυχόν διαρροή μπορεί να προκαλέσει 

εγκαύματα.  

3. Μην την  χρησιμοποιείτε σε βρεφικά κρεβατάκια όταν ξαπλώνουν παιδιά. 

4. Να χρησιμοποιείται πάντα με κάλυμμα ή τυλίγοντάς την με μία πετσέτα.  

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

6. Χρησιμοποιείστε την θερμοφόρα για να ζεστάνετε το κρεβάτι και απομακρύνετε την 

πριν πάτε για ύπνο.  

7. Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ηλεκτρική κουβέρτα.  

8. Αποφύγετε να την φέρετε σε επαφή με φωτιά, σώματα καλοριφέρ και οξέα. 

9. Ελέγχετε το πώμα τακτικά για τη στεγανότητά του. 

10. Μην την τοποθετείτε στο φούρνο μικροκυμάτων. 

 

 

Οδηγίες γεμίσματος 

1. Ελέγξτε την κατάσταση της θερμοφόρας πριν την γεμίσετε. Απορρίψτε την εάν 

παρουσιάζει σημάδια φθοράς, διαρροών ή σχισίματα.  

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

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

από το σώμα σας για να αποφύγετε σοβαρά εγκαύματα. 

4. Γεμίζετε τη θερμοφόρα σε όρθια θέση κρατώντας την από το λαιμό. 

5. Μην την γεμίζετε πάνω από τα 2/3 της χωρητικότητας της και μη ρίχνετε το νερό 

πολύ γρήγορα μέσα. 

6. Βγάλτε τον ζεστό αέρα ακουμπώντας την σε μια επίπεδη κατακόρυφη επιφάνεια, και 

όταν εμφανιστεί το νερό στο άνοιγμα, βιδώστε το πώμα καλά με το χέρι. 

7. Κρατήστε την μακριά από το σώμα σας όταν αποβάλλετε τον ζεστό αέρα.  

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

αποτραπεί η διαρροή ζεστού νερού.  

 

 

Οδηγίες αποθήκευσης 

1. Αφαιρέστε το πώμα όταν δεν χρησιμοποιείται.  

2. Κρεμάστε την ανάποδα για να αδειάσει εντελώς και να στεγνώσει.  

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

επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία.  
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