
Tube

Νet

Re�ector

Handle

Side Cover

1. Brief instruction
The item applies infrared heating technique, which can be easily absorbed by human bodies.
Even though it is used in a poor airproof or spacious room, it can provide ideal warming e�ect.
The heater bears novel design, elegant outlook and the following features as well:
1. Adopting quartz tube, heated thread, this can heat up quickly along with the heat change e�ciently.
2. New designed, which can provide high quantity of heat re�ecting.
3. Fall over switch, which can cut o� the electrical resource to protect safety when it fell down.

2. Speci�cation
• Rating voltage:220VAC
• Frequency:50Hz
• Rating power: 2400W

3. Operation
• Put the plug into the socket.
   Press the appropriate button and select one of the following operating options:
• 400W   (TOP SIDE)
• 1000W (FRONT SIDE)
• 1400W (FRONT SIDE & TOP)
• 2400W (FRONT SIDE & TOP)
• When not use, turn o� power switch, pull out plug and put away the cord into the collecting box.

4. Caution for operation
1. Read all instructions before using this heater.
2. The heater work under 220VAC, make sure to insert the plug into the suitable electrical outlet but don't keep it on when not use.
3. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let the bare kin touch hot surfaces.
4. This heater must use in the explanate place to keep the heater can running in the natural and can be used safety.
5. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3m from the front of the heater and keep them away from sides 
and rear.
6. Do not use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.
7. Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a �re risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
8. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
9. If it is necessary to take precautions during the installation of the appliance, appropriate details shall be given.
10. Do not use the heater about the possible danger of installations close to curtains and other combustible materials.
11. Extreme cautions are necessary when any heater is used by a near children or invalids and whenever the heater is left operating and unattended.
12. Always unplug heater when not use.
13. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination electrical or 
mechanical adjustment or repair.
14. Do not use outdoors.
15. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry, areas and similar indoor locations. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container.
16. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from tra�c area and where it will not be tripped over.
17. To disconnect heater, turn controls to “o�”, then remove plug from outlet.
18. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or �re or damage the heater.
19. To prevent a possible �re, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like bed, where openings may become blocked.
20. A heater has not and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or �ammable liquids are used or stored.
21. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by manufacture may cause �re, electric shock or injury to persons.
22. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of �re.
23. Do not use the heater if the heating element is damaged. Please send it to the manufacturer or its service agent or similarly quali�ed person to repair.
Damaged supply cords to be replaced by the manufacturer, service agent or similarly quali�ed person to avoid hazard.

5. Maintenance
The regular cleaning of the re�ector
1. Before cleaning, the plug must be removed from the socket outlet.
2. Take down the steel grill.
3. First use a damp cloth to wipe o� dirt from surface of the re�ector, and the clean again with a wet cloth, �nally clean it again with a damp cloth.
4. After cleaning, �t the steel grill on. The unit surface can clean with a wet cloth, furthermore, it can clean with suds or some detergents. But do not use gas or chemical agents. furthermore, it can clean with suds or 
some detergents. But do not use gas or chemical agents.

Thank you for purchasing this product. 
Please read these instructions carefully before use and keep them in a safe place.
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1. Σύντομη εισαγωγή
Το προϊόν εφαρμόζει την τεχνολογία θέρμανσης με υπέρυθρη ακτινοβολία
η οποία μπορεί να απορροφηθεί εύκολα από ανθρώπινα σώματα.
Ακόμα κι αν χρησιμοποιείται σε δωμάτιο το οποίο δεν είναι αρκετά αεροστεγές
ή ευρύχωρο, μπορεί να προσφέρει ιδανική θέρμανση.
Η θερμάστρα έχει καινοτόμο σχεδιασμό, κομψή εμφάνιση και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1. Λειτουργεί με λαμπτήρες χαλαζία (θερμαινόμενου νήματος), οι οποίοι μπορούν
    να θερμανθούν ταχύτατα ανάλογα με την αλλαγή θερμοκρασίας.
2. Νέος σχεδιασμός που παρέχει υψηλή θερμότητα.
3. Διακόπτης ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού
    ρεύματος σε περίπτωση πτώσης, για τη δική σας ασφάλεια.

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Rating voltage:220VAC
• Frequency:50Hz
• Rating power: 2400W

3. Λειτουργία
• Βάλτε το φις στην πρίζα.
   Πιέστε τον ανάλογο διακόπτη και επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές λειτουργίας:  
• 400W   (ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
• 1000W (ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΡΟΣ)
• 1400W (ΠΛΑΪΝΟ & ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
• 2400W (ΠΛΑΪΝΟ & ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
   βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετήστε το βύσμα μέσα στη συσκευασία του.

4. Προσοχή 
1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Το θερμαντικό δουλεύει με λιγότερο από 220-240V, φροντίστε να εισάγετε το φις παροχής ρεύματος στην κατάλληλη πρίζα, αλλά μην το κρατάτε ενεργοποιημένο, όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
3. Το προϊόν παράγει θερμότητα, όταν είναι σε χρήση. Για την αποφυγή εγκαυμάτων, μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής.
4. Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε όρθια θέση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
5. Για να μετακινήσετε τη συσκευή, όσο είναι ενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε τα ειδικά χερούλια. Κρατήστε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, χαρτιά, ρούχα, κουρτίνες τουλάχιστον 3m μακριά 
από τη συσκευή.
6. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές «αισθητήριες» ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός εάν υπάρχει επιτήρηση  ή 
οδηγίες σχετικά με την χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
7. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα.                                                        
9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη,  προγραμματιστή ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτόματα, διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη σωστά ή 
έχει καλυφθεί με αντικείμενα.                                                                                                                                      
10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο ή πισίνα.
11. Αν είναι απαραίτητο να ληφθούν προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες πληροφορίες.
12. Για την αποφυγή κινδύνου μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
13. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή, όταν δε βρίσκεται σε λειτουργία.
14. Μην βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή μετά από δυσλειτουργίες θέρμανσης ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο 
σέρβις ή εξειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποκατασταθεί η τυχόν δυσλειτουργία.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
16. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση όπως μπάνιο, χώρους πλυντηρίου και παρόμοιους εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μην τοποθετείτε τη θερμάστρα σε μέρος που μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
17. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά, διαδρόμους, ή παρόμοιες επενδύσεις. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή από την οποία περνάτε συνήθως 
και όπου δεν θα σκοντάψει κανείς.
18. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη στο "o�" και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
19. Για να αποφευχθεί μια πιθανή πυρκαγιά,  προσέξτε να μην εμποδίζεται η πρόσληψη αέρα με οποιοδήποτε τρόπο. Μην το χρησιμοποιείτε σε μαλακές επιφάνειες, όπως ένα κρεβάτι, όπου τα ανοίγματα του θερμαντικού 
μπορεί να φράξουν.                                                                                                                                        
20. Μην τοποθετείτε ή αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέρχονται στον εξαερισμό ή στο άνοιγμα εξαγωγής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά ή βλάβη του θερμαντικού.
21. Η θερμάστρα έχει σπινθήρες στο εσωτερικό της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εύφλεκτα υγρά χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.
22. Χρησιμοποιήστε αυτό το θερμαντικό μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή. Κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμός ατόμων.
23. Αποφύγετε τη χρήση ενός καλωδίου προέκτασης λόγω υπερθέρμανσης, κίνδυνος πυρκαγιάς.

5. Συντήρηση
Για την σωστή λειτουργία κρατήστε την συσκευή καθαρή.
1. Πριν τον καθαρισμό, το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αφαιρεθεί από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το διχτυωτό πλέγμα.
3. Πρώτα χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια του κάτοπτρου. Στη συνέχεια περάστε τις επιφάνειες ξανά με ένα βρεγμένο πανί και τέλος σκουπίστε ξανά 
4. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το διχτυωτό πλέγμα στη θέση του. Η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να καθαριστεί με βρεγμένο πανί, η σαπουνάδα ή απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιήσετε χημικά.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2400W

Κύρια τμήματα της θερμάστρας

ΚΩΔΙΚΟΣ: 395 735


