
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
INSTRUCTIONS

300-42010(PLB-2000R)
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ME ΚΟΝΤΡΟΛ IP20

INFRARED QUARTZ HEATER 2000W WITH CONTROL IP20
220-240V/2000W, 50/60Hz



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να 
πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout  the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from 
uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems 
or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή 
στις πληροφορίες ασφαλείας. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Please read these instructions carefully. Please pay particular attention to the safety informa-
tion.  We recommend that you keep the instructions for future reference. 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ. 
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ασφάλεια ηλεκτρικής σύνδεσης
- Ελέγξτε εάν η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας έχουν υποστεί ζημιά πριν από τη λειτουργία 
της συσκευής σας.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει ρωγμή, αποσύνδεση ή γρατσουνιά στο νήμα (σωλήνας θέρμανσης). Εάν 
υπάρχει, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία σας.
- Εάν η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, μην λειτουργείτε τη συσκευή σας 
και επιστρέψτε την στην τεχνική σας υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι το κύριο κύκλωμα ηλεκτρικής ενέργειας είναι 220-240V και 110-120V, 50-60Hz 
και ότι η σύνδεση είναι ασφαλισμένη.
- Ελέγξτε την ασφάλεια του δικτύου. Η ασφάλεια πρέπει να είναι 25Α.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα υπερύθρων μαζί με άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη 
στην ίδια υποδοχή ή συνδεδεμένη στην ίδια ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας με σωστά γειωμένο βύσμα.
- Το γειωμένο βύσμα πρέπει να βρίσκεται έξω από το πεδίο θέρμανσης και την καυτή επιφάνεια 
του θερμαντήρα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να αφήνεται πάνω ή γύρω από το κάλυμμα της συσκευής 
υπερύθρων.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τη στιγμή που δεν θα τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ή θα πραγματοποιήσετε καθαρισμό ή συντήρηση.
- Το κατεστραμμένο θερμαντικό γυαλί πρέπει να αντικατασταθεί.
- Εάν το καλώδιο του θερμαντήρα έχει υποστεί ζημιά, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από την 
εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
- Πρέπει να σημειωθεί ότι η τοποθέτηση στο λουτρό πρέπει να είναι έτσι ώστε τα άτομα στο μπάνιο 
να μην μπορούν να φτάσουν στα χειριστήρια.
- Πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε ξηρό σημείο και να μην είναι 
βρεγμένο.
- Απαιτούνται ασφαλείς αποστάσεις για εγκατάσταση στον τοίχο, υψηλή θερμοκρασία και 
πυροπροστασία.
- Προσοχή! Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση με μέγιστη κλίση ± 15 °. Σε 
περίπτωση χειρισμών σε γωνίες μεγαλύτερες από 5 ° σε οριζόντια θέση ή κάθετες λειτουργίες, το 
καλώδιο του βρόχου θέρμανσης ενδέχεται να πέσει σε αχρησία.



- Ποτέ μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σας σε εύφλεκτη επιφάνεια (χαρτοκιβώτιο κ.λπ.) 
- Η απόσταση της συσκευής σας από το έδαφος είναι τουλάχιστον 1,8 m (6 πόδια).
- Η απόσταση της συσκευής σας από την οροφή πρέπει να είναι δική μου 0,7 m (2,5 πόδια).
- Η απόσταση της συσκευής σας από άτομα, κατοικίδια κλπ πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m (3,5 
πόδια).
- Η απόσταση της περιοχής θέρμανσης της συσκευής σας από υλικά όπως ξύλο, χαρτοκιβώτιο, 
πανί κ.λπ., πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 m (3,5 πόδια).
- Μην καλύπτετε τη συσκευή σας και μην κρεμάτε ρούχα πάνω από τη θερμάστρα ή μην τοποθετείτε 
ρούχα πάνω ή κοντά στη συσκευή.
- Μην κολλάτε τίποτα στο προστατευτικό πλέγμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σας για να ανάψετε τσιγάρο ή παρόμοια υλικά.
- Απαιτείται εποπτεία όταν αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται οπουδήποτε κοντά σε παιδιά. Η συσκευή 
δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άλλα άτομα χωρίς βοήθεια ή επίβλεψη εάν οι σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές τους ικανότητες τους εμποδίζουν να το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς - κρατήστε καύσιμο υλικό όπως έπιπλα, χαρτιά, υφάσματα και κουρτίνες 
τουλάχιστον 0,9 m (3 πόδια) από το μπροστινό μέρος του θερμαντήρα και μακριά από τις πλευρές 
και το πίσω μέρος.

Προειδοποίηση ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
1) Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως έπιπλα, χαρτιά, υφάσματα και κουρτίνες τουλάχιστον 0,9m 
(3 πόδια) από το μπροστινό μέρος του θερμαντήρα και μακριά από τις πλευρές και το πίσω μέρος 
όταν ο θερμαντήρας είναι συνδεδεμένος.
2) Μην τοποθετείτε τη θερμάστρα κοντά σε κρεβάτι επειδή αντικείμενα όπως μαξιλάρια ή κουβέρτες 
μπορεί να πέσουν από το κρεβάτι και να αναφλεγούν από τη θερμάστρα.
3) Αποσυνδέετε πάντοτε τη θερμάστρα εάν δεν χρησιμοποιείται.
4) Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης επειδή το καλώδιο προέκτασης μπορεί να 
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Ωστόσο, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
ένα καλώδιο επέκτασης, το καλώδιο πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος 14 AWG και ονομαστική τιμή 
τουλάχιστον 2000 watt.
5) Μην λειτουργείτε εντός 7,6 m (25 πόδια) από εύφλεκτο υλικό.
- Μην φράζετε ποτέ την μπροστινή σχάρα του θερμαντήρα.
- Ο θερμαντήρας δεν είναι κατάλληλος για επικίνδυνες τοποθεσίες.
Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το θερμαντήρα χωρίς να αποσυνδέσετε την πηγή 
τροφοδοσίας του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας για να 
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αποσυνδέσετε τη θερμάστρα σας.
- Βγάλτε το μπροστινό πλέγμα για να καθαρίσετε τον ανακλαστήρα (ανακλαστικό καθρέφτη) και το 
νήμα και εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Προσοχή! Μόνο τεχνικές υπηρεσίες και άτομα εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία μπορούν να 
εξυπηρετούν, να επισκευάζουν και να αντικαθιστούν τα μέρη αυτού του θερμαντήρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Υπάρχουν 4 βραχίονες και συνδετήρες που χρησιμοποιούνται με τη θερμάστρα. Επιπλέον, 
στο κανάλι της πίσω πλευράς του θερμαντήρα υπάρχουν 4 τετραγωνικές ροδέλες 25 × 25 mm. 
Αφαιρέστε τις πλατείες ροδέλες και στερεώστε 2 βραχίονες στο κανάλι της πίσω πλευράς του 
θερμαντήρα με τη βοήθεια βιδών.
2. Στερεώστε τα στηρίγματα στην κατάλληλη απόσταση μεταξύ τους.
3. Δύο άλλα στηρίγματα στερεώνονται με τη βοήθεια συνδετήρων στην κατάλληλη απόσταση στον 
τοίχο παράλληλα με το δάπεδο. (τουλάχιστον 1,8 m από το δάπεδο και τουλάχιστον 0,5 m από την 
οροφή)
4. Συνδέστε τα στηρίγματα στη θερμάστρα με τα στηρίγματα που στερεώνονται στον τοίχο, με τη 
βοήθεια των εικονισμένων παξιμαδιών. Εγκαταστήστε το θερμαντήρα υπό την απαραίτητη γωνία 
(προς την κατεύθυνση προς την περιοχή που θερμαίνεται)

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ 
ΕΙΔΙΚΟ.
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Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας έχει απόσταση 50 cm ή μεγαλύτερη από το πλάι, την οροφή και 
180 cm από το έδαφος.

ΧΡΗΣΗ
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα / Κλείσιμο μία φορά και η ψηφιακή οθόνη δείχνει το P.0.
3. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα / Κλείσιμο για δεύτερη φορά, η ψηφιακή οθόνη δείχνει το P.1, θα 
ακολουθήσει η λειτουργία της χαμηλής θέρμανσης.
4. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα / Κλείσιμο για τρίτη φορά και η ψηφιακή οθόνη δείχνει το P.2, θα 
ακολουθήσει η λειτουργία της μέσης θέρμανσης.
5. Πατήστε το κουμπί Άνοιγμα / Κλείσιμο για τέταρτη φορά και η ψηφιακή οθόνη δείχνει P.3, θα 
ακολουθήσει η λειτουργία υψηλής θέρμανσης.
6 Αφού ορίσετε το επίπεδο θέρμανσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο 1-24 ωρών. Όταν η 
ψηφιακή οθόνη δείχνει 0,1 δείχνει χρονισμό μία ώρα, ενώ δείχνει 0,2 δείχνει χρονισμό δύο ώρες 
έως 24.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ
Τοποθετήστε το θερμαντικό  αυστηρά σε οριζόντια θέση ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΩΜΑ.

Κατευθύνετε τη θερμάστρα στην ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΩΝΙΑ.

Αποφύγετε την απώλεια θερμότητας που χάνεται από τα παράθυρα.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι λειτουργίες του θερμαντήρα μπορούν να ελεγχθούν μέσω των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο 
και στην οθόνη LED. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ορισμένες από τις λειτουργίες του θερμαντήρα 
σας μέσω των κουμπιών στην μπροστινή πλευρά του θερμαντήρα.

Τηλεχειριστήριο
1. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη θερμάστρα
ή την θέτει σε αναμονή.
2. Πρώτη ταχύτητα
Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα,
μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή θέρμανση.
3. Δεύτερη ταχύτητα
Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα,
μπορείτε να επιλέξετε μέτρια θέρμανση.
4. Τρίτη ταχύτητα:
Μετά την ενεργοποίηση του θερμαντήρα,
μπορείτε να επιλέξετε υψηλή θέρμανση.
5. Timer Off: Απενεργοποιεί τη θερμάστρα
και την θέτει σε αναμονή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
1. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία, ένας σύντομος  ήχος θα ακουστεί μία φορά, η ψηφιακή οθόνη 
και η ένδειξη δεν θα ανάψουν. Πατήστε το κουμπί On / Off για να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το επίπεδο ισχύος. Η ένδειξη P0 εμφανίζεται 
στην οθόνη και η ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται 
σε κατάσταση αναμονής. Η ένδειξη P1 εμφανίζεται στην οθόνη και η ένδειξη αναβοσβήνει τρεις 
φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία χαμηλού επιπέδου. Πατήστε 
ξανά το κουμπί λειτουργίας, θα ηχήσει μία φορά, θα εμφανιστεί η ένδειξη P2 στην οθόνη και η 
ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία μεσαίου 
επιπέδου. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας, θα ηχήσει μία φορά, η ένδειξη P3 εμφανίζεται 
στην οθόνη και η ένδειξη αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία υψηλού επιπέδου. Πατήστε ξανά το κουμπί λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε χαμηλή, 
μεσαία και υψηλή ταχύτητα, η ένδειξη P0 εμφανίζεται στην οθόνη και η ένδειξη αναβοσβήνει τρεις 
φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.Πατήστε συνεχώς το 
κουμπί λειτουργίας, το "P0 - P1 - P2 - P3 - P0" εμφανίζεται στον ψηφιακό σωλήνα ως κυκλοφορία, 
που αντιστοιχεί στη λειτουργία της συσκευής είναι "Αναμονή --- Χαμηλή --- Μέση --- Υψηλή-- 
-Αναμονή".
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3. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη, η συσκευή μπορεί να ορίσει χρόνο 
από 1 έως 24 ώρες. Αφού ορίσετε την ώρα, η ένδειξη δίπλα στον ψηφιακό σωλήνα θα ανάψει, 
αυτό σημαίνει ότι η συσκευή έχει επιλέξει τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Το "0" υποδεικνύει ότι ο 
χρόνος δεν έχει οριστεί.
4. Όταν η συσκευή λειτουργεί, η ψηφιακή οθόνη δείχνει πάντα την κατάσταση ισχύος (P1-P2-P3). 
Η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, όταν ανάβει η ένδειξη, σημαίνει ότι το μηχάνημα έχει ρυθμίσει τη 
λειτουργία χρονοδιακόπτη από 1 έως 24 ώρες. Για να δείτε την κανονική ώρα, πατήστε το κουμπί 
χρονοδιακόπτη, ο χρόνος εμφάνισης είναι ο τρέχων χρόνος ρύθμισης, αυτή τη στιγμή η ένδειξη 
αναβοσβήνει επίσης τρεις φορές συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή μπαίνει στην κατάσταση 
ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ελέγξτε μέσω της κύριας μονάδας στη θερμάστρα:
Η ένδειξη P0 εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής.
Το 1ο ψηφίο στην οθόνη απεικονίζει το σύμβολο P ενώ το δεύτερο ψηφίο απεικονίζει τη λειτουργία 
στάθμης ισχύος από 1 έως 3.
Το κουμπί αριθ. 1 στη θερμάστρα λειτουργεί ως ON / OFF. Ο θερμαντήρας αρχίζει να λειτουργεί 
στη λειτουργία στάθμης ισχύος στην οποία έχει απενεργοποιηθεί.
Πατήστε τον αριθμό κουμπιού στη θερμάστρα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία τροφοδοσίας.
Το P0 εμφανίζεται στην οθόνη όταν πατηθεί το κουμπί ON / OFF και η λειτουργία στάθμης ισχύος 
(P1, P2, P3) μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε το κουμπί ON / OFF στο τηλεχειριστήριο ή στον ίδιο τον θερμαντήρα για να απενεργοποιήσετε 
τη θερμάστρα.
Ο θερμαντήρας αρχίζει να λειτουργεί σε κατάσταση αναμονής μετά από διακοπή ρεύματος.
Το LED συνεχίζει να αναβοσβήνει σε περίπτωση προγράμματος που έχει ρυθμιστεί με 
τηλεχειριστήριο. Ένας ήχος ακολουθεί κάθε εντολή που έχει οριστεί.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προσοχή! Η προσεκτική και τακτική συντήρηση του υπέρυθρου θερμαντήρα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις οδηγίες μας, αποκτούν μεγάλη σημασία για την επίτευξη μιας μακράς και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της συσκευής σας.
1 - Ελέγξτε τη σκόνη στο Reflector και το IR-Filament τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Εάν είναι 
απαραίτητο, εφαρμόστε τις οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης.
2 - Ο αριθμός των ελέγχων μπορεί να αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα σκόνης στο 
περιβάλλον.
3 - Ελέγξτε οπτικά την παραμόρφωση του ανακλαστήρα, του καλωδίου και του πλαισίου κατά 
τον καθαρισμό της συσκευής. Σε περίπτωση παραμόρφωσης, συμβουλευτείτε την τεχνική σας 
υπηρεσία.
4 - Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε οπτικά κατά τον καθαρισμό της συσκευής. Σε 
περίπτωση παραμόρφωσης, συμβουλευτείτε τις τεχνικές σας υπηρεσίες.
5 - Συνιστάται να αλλάζετε τον ανακλαστήρα κάθε 2 χρόνια με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της συσκευής σας.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Προσοχή! Ο τακτικός και προσεκτικός καθαρισμός βοηθά τον θερμαντήρα σας να λειτουργεί για 
περισσότερα χρόνια και πιο αποτελεσματικά.
1 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για την ασφάλειά σας πριν καθαρίσετε τη συσκευή σας.
2 - Βγάλτε το μπροστινό καλώδιο πλέγματος μέσω των εισόδων στο πλαίσιο χρησιμοποιώντας ένα 
κατσαβίδι με σχισμές.
3 - Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη για την ασφάλειά σας. Το βύσμα του 
καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο.
4 - Ο ανακλαστήρας και το νήμα πρέπει να καθαρίζονται με μαλακό πανί, λεία βούρτσα ή δροσερό 
ή στεγνό αέρα. Το πανί μπορεί να είναι υγρό αλλά ποτέ πολύ υγρό και το καθαριστικό δεν πρέπει 
να περιέχει χημικά.
5 - Αποφύγετε τη χρήση καθαριστικού υλικού που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στον 
ανακλαστήρα (καθαριστικό κ.λπ.).
6 - Τοποθετήστε το πλέγμα χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με σχισμές

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μόνο τεχνικές υπηρεσίες και άτομα εξουσιοδοτημένα  μπορούν να εξυπηρετούν, να επισκευάζουν 
και να αντικαθιστούν τα ανταλλακτικά αυτού του θερμαντήρα.
Σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την αποστολή του προϊόντος στην τεχνική υπηρεσία:
1 - Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης της συσκευής σας βρίσκεται σε λειτουργία "0".
2 - Βεβαιωθείτε ότι το φις, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή, έχει ρεύμα, ελέγξτε την ασφάλεια 
και το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το βύσμα δεν έχει ισχύ, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο.
3 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο. Εάν η 
εγκατάσταση δεν είναι ακριβής, συμβουλευτείτε την τεχνική υπηρεσία.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση δεν καλύπτει τα ελαττώματα που προκύπτουν από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις:
1 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.
2 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που σημειώθηκαν κατά τη μεταφορά μετά την παράδοση του 
προϊόντος στον πελάτη από την εταιρεία.
3 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν από χαμηλή ή υπερβολική τάση, μη γειωμένη 
χρήση βύσματος, ελαττωματικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργία της συσκευής σε 
διαφορετικές τιμές τάσης εκτός από αυτές που καθορίζονται στις οδηγίες.
4 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν από φωτιά και αστραπή.
5 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν από επισκευές και συντήρηση από άτομα εκτός 
των Εξουσιοδοτημένων Υπηρεσιών.
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6 - Τα ελαττώματα που προκύπτουν από την παραβίαση των οδηγιών στο εγχειρίδιο.
7 - Οι ζημιές και τα ελαττώματα που προκύπτουν από τη μεταφορά του προϊόντος αντί για επισκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.
1 - Η σκόνη και οι ρυπαίνοντες στο περιβάλλον.
2 - Ζημιά στον ανακλαστήρα ή στο νήμα λόγω ελαττωματικού καθαρισμού.
3 - Ελαττωματική εγκατάσταση ή αποσυναρμολόγηση.
4 - Λειτουργία με κατεστραμμένο νήμα, πλαίσιο ή καλώδιο τροφοδοσίας.

Τα παραπάνω ελαττώματα και υπηρεσίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Εάν αυτό το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό στην κατασκευή ή το υλικό, τα μοναδικά μέσα 
αποκατάστασης του καταναλωτή πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν σύμφωνα με 
τους όρους αυτής της εγγύησης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για οποιαδήποτε 
απώλεια ή ζημιά, άμεση, επακόλουθη ή παρεπόμενη, που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία 
χρήσης αυτού του προϊόντος.

Αυτή η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν το πιστοποιητικό εγγύησης δεν διαθέτει τη σφραγίδα και την 
υπογραφή του προμηθευτή, καθώς και την ημερομηνία αγοράς.
Αυτή η εγγύηση θα ακυρωθεί εάν ο σειριακός αριθμός (εάν υπάρχει), η αναγνώριση αριθμού 
μοντέλου ή η επωνυμία έχουν αφαιρεθεί πλήρως ή εν μέρει ή διαγραφεί.
Όλα τα προϊόντα διαθέτουν πιστοποιητικό CE / GS / EMC / ETL.
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ATTEMPTING TO OPERATE THIS UNIT. KEEP THE ASSEMBLY 
INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. KEEP THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR FUTURE 
REFERENCE. KEEP THE ORIGINAL PACKAGING FOR USE WHEN STORING THE HEATER DURING 
EXTENDED PERIODS OF NON-USE.

SAFETY
A-Electrical Connection Safety
- Check whether your appliance and power cord are damaged before operating your appliance.
- Check whether there is any crack, disjoint or scratch on the filament (heating tube). If any, con-
tact with your authorized technical service.
- If you appliance or power cord is damaged, do not operate your appliance and return it to your 
technical service.
- Make sure that the main electricity circuit is 220-240V and 110-120V, 50-60Hz and the connec-
tion is fused.
- Check the safety of the network. The fuse must be 25A.
- Do not use your infrared heater together with another appliance plugged to the same multiple 
sockets or connected to the same fuse.
- Use your appliance with a properly earthed plug.
- The earthed plug must fall outside heating field and hot surface.
- The power cord must not be left on or around the frame of your infrared appliance.
- Unplug your appliance when you won’t operate it for a long term or will conduct cleaning or 
maintenance.
- The damaged heater glass must be exchanged.
- If the cable of the heater should be damaged, this may be replaced only by the authorized 
service.
- If has to be notified that the mounting in the bath must be so that the persons in the bath can 
not reach the controls.
- It has to be notified that the product has to be installed at a dry location and may not be wet.
B-Safe distances required for installation on the wall, high temperature and fire protection
- Attention! The appliance must only be operated in a horizontal position with max±15°slope. 
In case of operations in angels larger than 5°in horizontal position or of vertical operations, the 
heating loop wire may fall into disuse shortly.
- Never install your appliance on a combustible surface (carton etc.)
The distance of your appliance from the ground is to min 1.8 m (6 feet).
- The distance of your appliance from the ceiling is to be min 0.7 m (2.5 feet).
- The distance of your appliance from the living beings is to be min 1 m (3.5 feet).
- The distance of heating area of your appliance from the materials such as wood, carton, cloth 
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etc., must be min 1 m (3.5 feet).
- Do not cover your appliance and do not hang any clothing over the heater or do not place any 
clothing on or near the appliance.
- Do not stick anything into the protective grid.
- Do not make use of your heater to light up cigarette or similar materials.
- Supervision is needed when this product is used anywhere near children. The appliance is not 
intended for use by children or other persons without assistance or supervision if their physical, 
sensory or mental capabilities prevent them from using it safely.
- Risk of Fire-keep combustible material such as furniture, papers, cloths, and curtains at least 
0.9 m (3 feet) from the front of the heater and away from the sides and rear.

WARNING-TO REDUCE THE RISK OF FIRE
1) Do not place any objects such as furniture, papers, cloths, and curtains at least 0.9m (3 feet) 
from the front of the heater and away from the sides and rear when the heater is plugged in.
2) Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the 
bed and be ignited by the heater.
3) Always unplug the heater if it is not being used.
4) Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk 
of fire. However, if you have to use an extension cord, the cord shall be 14 AWG minimum size 
and rated not less than 2000 watts.
5) Do not operate within 7.6 m (25 feet) of flammable material.
- Never block the front grill of the heater.
- The heater is not suitable for hazardous locations.
Never attempt to service the heater without disconnecting its power source.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- Unplug power cable. Never pull your power cable to unplug your heater.
- Take out the front grid to clean the reflector (reflecting mirror) and the filament and apply the 
following instructions.

REPAIR AND SERVICE
- Attention! Only technical services and persons authorized by the company may serve, repair 
and replace the parts of this heater.
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INSTALLATION
1. There are 4 brackets and fasteners used with the heater. Furthermore, in the canal of back 
side of the heater there are 4 square fastener washers 25×25mm. Relieve square washers and 
fasten 2 brackets to the canal of the backside of the heater by the help of screws.
2. Fasten the brackets at the appropriate distance of each other.
3. Two other brackets are fastened by the help of fasteners at the appropriate distance on the 
wall parallel to the floor(At least 1.8 m from the floor and at least 0.5 m from the ceiling)
4. Join the brackets on the heater with the brackets, fastened on the wall, with help of figured 
screw-nuts.Install the heater under necessary angle(in the direction to the area being heated).
Look at issue 4:(Main rules  of heater using).

ELECTRIC WIRING FOR THE HEATER HAS TO BE DONE BY THE QUALIFIED SPECIALIST
Make sure the heater distance 50CM or more from side and celling, distance 180CM from the 
ground.  (see below)



USING STEPS
1 Connect the power line and the power strip
2 Press Open/Close once the digital screen shows P.0
3 Press Open/Close second, the digital screen shows P.1, the function of low heating will ensue
4 Press Open/Close third, the digital screen shows P.2, the function of mid heating will ensue
5 Press Open/Close forth, the digital screen shows P.3, the function of high heating will ensue
6 After you set the lever of heating you can adjust the 1-24 hours timing shutdown arbitrarily. The 
digital screen showing 0.1 indicates timing one hour, showing 0.2 indicates timing two hours.

MAIN RULES OF HEATER USING
Install the heater strictly in horizontal position PARALLEL TO FLOOR.

Direct the heater at the APPROPRIATE ANGLE.  

Prevent the lost of directed heat through the windows.
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OPERATING INSTRUCTIONS
The functions of the heater may be controlled via the buttons on your remote control and LED 
screen. You may also control some of the functions of your heater through the buttons on the 
front side of the heater.

Remote Control 
1. On / Off - Switches on or off the heater or stands it by.
2. First gear - After turn on the heater, you can choose low heating.
3. Second gear - After turn on the heater, you can choose moderate heating.
4. Third gear - After turn on the heater, you can choose high heating.
5. Timer Off - Switches off the heater in present time and starts stand by mode.

OPERATION OF THE REMOTE CONTROL
1. Turn on the power, the buzzer on the products will beep once, the digital screen and the indi-
cator is no show. At this time, press On / Off button to make it in stand by mode.
2. Press the function button to choose the power level. P0 indicator appears on the screen, and 
the indicator flashes three times, indicating that the appliance is in stand by mode. P1 indicator 
appears on the screen, and the indicator flashes three times, indicating that the appliance is 
in low-grade mode. Press the function button again to mid-grade, the buzzer will beep once, 
P2 indicator appears on the screen, and the indicator flashes three times, indicating that the 
appliance is in mid-grade mode. Press the function button again to high-grade, the beeper will 
beep once, P3 indicator appears on the screen, and the indicator flashes three times, indicating 
that the appliance is in high-grade mode. Press the function button again, you can choose low, 
medium and high gear, P0 indicator appears on the screen, and the indicator flashes three times, 
indicating that the appliance is in stand by mode. Continuously press the function button, “P0 - P1 
- P2 - P3 - P0” appears on the digital tube as a circulation , corresponding to the appliance mode 
is “Stand-by ---Low-grade---Mid-grade---High-grade---Stand-by”.

3. In stand by mode, press the timer button, the appliance can set time from 1 to 24 hours. After 
set the time, the indicator next to the digital tube will light up, it means that the appliance has 
been selected timer function. "0" indicates time not set.

4. When the appliance is on working, the digital screen always shows the power state (P1-
P2-P3). The timer setting, when the indicator lights up, it means that the machine has been set a 
timer function from 1 to 24 hours. To view the regular time, press the timer button, the appearing 
time is the present setting time, at this time the indicator also flashes three times continuously, 
indicating that the appliance enters into the timer setting state.
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MANUAL OPERATION

Control through the main module on the heater:
P0 indicator appears on the screen when the heater is switched on and it is in stand by mode.
The 1st digit on the screen illustrates P symbol while 2nd digit illustrates power level mode from 
1 to 3.
The button number 1 on the heater functions as ON / OFF. The heater starts operating at the 
power level mode at which it has been switched off.
Press the button number Temi on the heater to adjust power mode.
P0 appears on the screen when pressed ON / OFF button and the power level mode (P1, P2, P3) 
can be adjusted through the buttons on the remote control.
Press ON / OFF button on the remote control or the heater itself to switch off the heater.
The heater starts functioning in stand by mode after electricity cut.
LED keeps flashing in case of a program set by remote control.
Buzzer signal is given following each command.

Maintenance
Attention! Careful and regular maintenance of Infrared Heater considering our instructions as-
sume great importance so as to attain a long and efficient operation of your appliance.
1 - Check the filthiness of the Reflector and IR-Filament at least once a month. If necessary, 
apply cleaning and maintenance instructions.
2 - The number of checks may be increased considering the amount of the dust in the environ-
ment.
3 - Check the deformation of the Reflector, Wire and Frame visually while cleaning the appliance. 
In case of any deformation, consult to your technical service.
4 - Check the power cord and plug visually while cleaning the appliance. In case of any deforma-
tion, consult to your technical services.
5 - It is recommended to change the reflector every 2 years for the purpose of more efficient 
operation of you appliance.
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Cleaning
Attention! Regular and careful cleaning helps your heater operate for longer years and more 
efficiently.
1 - Unplug your power cord for your safety before cleaning your appliance.
2 - Take out the front grid wire through the inlets on the frame using a slotted screwdriver.
3 - Make sure that the power is off for your safety. Power cord plug must be unplugged.
4 - The reflector and filament must be cleaned with a soft cloth, a smooth brush or cool or dry 
air. The cloth may be damp but never too wet and the cleaner should not include any chemical.
5 - Refrain from using cleaning material likely to damage the reflector (cleanser etc.).
6 - Insert the wire grid using a slotted screwdriver

ATTENTION!
Only technical services and persons authorized may serve, repair and replace the spare parts of 
this heater.
Points to be considered before shipping the product to the technical service:
1 - Make sure that the thermostat of your appliance is in “0”mode.
2 - Make sure that the plug, to which the appliance is connected, has power, check the fuse and 
power cord. If the plug lacks power, consult to an electrician.
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3 - Make sure that the appliance has been installed in accordance with the instructions in the 
manual. If the installation is inaccurate, consult to technical service.

TERMS OF WARRANTY
Warranty does not cover the defects arising out of the improper use the appliance. The warranty 
does not cover the situations below:
1 - The damages and defects arising out of improper use.
2 - The damages and defects having occurred during the transportation after the delivery of the 
product to the customer by the company.
3 - The damages and defects arising out of low or excessive voltage, ungrounded plug usage, 
faulty electricity systems, operating the appliance in different voltage values other than specified 
in the instructions.
4 - The damages and defects arising out of fire and lightening.
5 - The damages and defects arising out of repairs and maintenance by persons other than 
Authorized Services.
6 - The defects arising out of the breach of the instructions in the manual.
7 - The damages and defects arising out of the transportation of the product instead of repair.

ATTENTION! FAULTY MAINTENANCE AND CLEANING ARE NOT COVERED BY THE WARRANTY.
1 - The dust and polluters in the environment.
2 - Damage in the reflector or filament due to faulty cleaning.
3 - Faulty installation or dismantlement.
4 - Operating with damaged filament, frame or power cord.

Above mentioned defects and services are not covered by the warranty.

Should this product be proven defective in workmanship or material, the consumer’s sole rem-
edies shall be such repair or replacement as provided by the terms of this warranty. Under no 
circumstances shall  the company be liable for any loss or damage, direct, consequential, or 
incidental, arising out of the use of or inability to use this product.

This warranty will be voided if the certificate of warranty lacks the stamp and signature of the 
supplier as well as the date of purchase.
This warranty will become void if the serial number ( if applicable), model number identification, 
or brand have been wholly or partially removed or erased.
All products have CE/GS/EMC/ETL certificate.
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