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D OPERATlON

FUELING
WARNING:

uture storage of your heater.

Use o
NEVE
ALWA
Fuel h

1. lnsert the straight tube
container. Remove the f
hose into the fuel tank op

the
he guard as follows:

2. Turn the air vent knob on

mable.

3. To start the flow of kero
six or seven times. Once
bulb. To avoid overfilling
red zone, stop the flow b

out of the outer cover.

.

Top
Top plate
plate

Βιτσέντζου
8.
B. kopvápouΚορνάρου
8.

Outer
Outer
cover
cover

NOTE: Be especially ca
(paraffin); otherw

4. Remove the siphon care
the tube back into conta
sure to wipe away any sp

Packing
Packing
material
material

CHECK BEFO
Fuel tank
tank
Fuel
Tab
Tab

Tray
Tray

1. LOCATE YOUR HEATER
Allow at least one (1) m
materials. DO NOT opera
oper
Drafts or strong air curre

]SQ,ovb /2,6,//18/3 ɚĘȸ5

G

NG:

Use only clean Kerosene (paraffin).
NEVER use gasoline (petrol) or other flammable liquids.
ALWAYS extinguish heater before refill heater fuel tank.
Fuel heater outside the living area.

straight
traight tube of the manual fuel siphon into the kerosene (paraffin)
emove the fuel tank cap on the heater, and insert the siphon’s flexible
e fuel tank opening.

vent knob on the top of the siphon clockwise to close the air vent.

flow of kerosene (paraffin), squeeze the bulb of the siphon vigorously
times. Once the flow begins, it is no longer necessary to squeeze the
oid
id overfilling the tank, watch the fuel gauge. As the indicator enters the
op the flow by turning the air vent knob counterclockwise.

especially careful to avoid overfilling the tank with very cold kerosene
affin); otherwise overflow might occur when the fuel warms up.
Omni 105G（Type B）

siphon carefully, allowing the excess kerosene (paraffin) to drain from
ck into container. Replace the fuel tank cap and tighten it securely. Be
away any spilled kerosene (paraffin) from tank or other heater parts.

BEFORE LIGHTING

USE
USE KEROSENE
KEROSENE ONLY
ONLY
(PARAFFIN)
(PARAFFIN)

Omni 105G（Type B）

Omni 230G（Type C）
危

FF

E0E

危

0

UR HEATER AWAY FROM WALLS AND AVOID DRAFTS
st one (1) m of clearance between the heater and walls, curtains, shelving or other combustible
O NOT operate your heater in drafty areas or locations where opening doors may create gusts of air.
ong air currents may make flame unstable and affect heater performance.

Omni 105G（Type B）

Omni 230（Type C）
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Στο Τα
τέλος
τηςηλικίας
σεζόν,κάτω
πρέπει
αποθηκεύσετε
την θερμάστρα
μέροςκαι
καθαρό,
στεγνό
παιδία
τωννα
3 ετών
πρέπει να μένουν
μακριά απόσας
το προϊόν
πάντα κάτω
υπό
και την
χωρίς
σκόνη.
Αποθηκεύστε
την
θερμάστρα
στην
αρχική
της
συσκευασία.
Πριν
την
επίβλεψη ενήλικα. Τα παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών έως και 8 ετών μπορούν μόνο να
αποθήκευση
ακολουθήστε
τα κάτωθι
ανοίγουν ή
να κλείνουν τον
διακόπτηβήματα:
λειτουργίας μόνο εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί/εγκα

τασταθεί για χρήση μόνο βάση των οδηγιών του κατασκευαστή, ενώ υπάρχει συνεχής
επίβλεψη από ενήλικα και έχουν δοθεί σαφής οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία
της και τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν. Τα παιδιά αυτής ή μικρότερης ηλικίας σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να βάζουν στη πρίζα τη συσκευή, να την ρυθμίζουν να την
συντηρούν/επισκευάζουν.
1. Άδειασμα του ρεζερβουάρ
Fuel
acceptance
Αφαιρέστε όλο το καύσιμο, τη σκόνη ή το νερό που έχει
tting
παραμείνει μέσα ή έξω από το ρεζερβουάρ ώστε να εμποδίσετε

το σκούριασμα.

2. Καθαρίστε την θερμάστρα
ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Καθαρίστε την βρωμιά ή την σκόνη με ένα ελαφρώς υγρό πανί.
(a)
Εμπορικό Σήμα
Μετά σκουπίστε ξανά με ένα στεγνό πανί.
(b)

Μοντέλο

Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης
3. (c)
Σε περίπτωση
που η θερμάστρα σας χρειάζεται συντήρηση ή
(d)
Άμεση Θερμική Ισχύς
επισκευή, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για τον έλεγχό
Ενεργειακής Απόδοσης
της(f)πρινΔείκτης
την αποθήκευση.
(g)

Ωφέλιμη Ενεργειακή Απόδοση

KERO-SUN
OMNI 105G
A
5.3kW
95%
100%

Ειδικές Προφυλάξεις
―
4. (h)
Αποθήκευση
της θερμάστρας
Η αρχική συσκευασία της θερμάστρας είναι το ιδανικό μέρος
αποθήκευσής
Σε περίπτωση
που δεν
έχετε
κρατήσει
This product is της.
only suitable
for well insulated
spaces
or occasional
use την
αρχική
της
συσκευασία,
σκεπάστε
την
θερμάστρα
με μία μεγάλη
Αυτό το
προϊόν
είναι κατάλληλο
μόνο για
χρήση
σε καλά μονωμένους
χώρους ή περιστασιακά
This
product
is
not
suitable
for
primary
heating
πλαστική σακούλα και αποθηκεύστε την σε στεγνό και καθαρό
Το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για σκοπούς πρωτογενούς θέρμανσης
μέρος.

Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής
απορριμμάτων).
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν
πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα
κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Importer: Importer:
G.E.DIMITRIOU
SA
G.E. DIMITRIOU
S.A.
ssou Av, 122 42 Egaleo, Athens
Telephone: (+30) 210 53 86 400
Fax: (+30) 210 5316515
Εισαγωγέας:
Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ε.Ε.
Εισαγωγέας:
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.Ε.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400
Φαξ: 210 5316515
SERVICE - SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
A.D.M. Α.Ε.Ε.
ADM A.E.E.
Αθήνα, Λεωφ. Κηφισού 6, Αιγάλεω, Τ.Κ. 122 42
Τηλέφωνο: +302105386300
Θεσσαλονίκη: Βιτσέντζου Κορνάρου 8, Τ.Κ. 542 48
Τηλέφωνο: +302310308018
A.D.M. S.A.
ADM S.A.
Telephone: +302105386300
Thessaloniki: 8, Vitsentzou Kornarou, P.C. 542 48
Telephone: +302310308018
www.gedsa.gr

www.gedsa.gr

Made in JAPAN
Το προϊόν κατασκευάζεται στην ΙΑΠΩΝΙΑ

ADM A.E.E.

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Rev.07/13
Rev.09/17
Rev.
09/18

0494000902

