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This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. 
 
Important 
Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference. 
 
Safety instructions (to be read before operating the heater) 
1. Check whether or not the local power supply mains matches the appliance electric rating printed on the label before 

operation. 
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the appliance is damaged, do not use it any 

more. 
3. Ensure the power supply to the socket into which the heater is plugged is in accordance with the rating label on the heater and 

that the socket is earthed. 
4. When the appliance is not in operation, please remove plug from supply mains. 
5. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance 
6. Don't remove the plug by pulling the power cord. 
7. Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk of fire.  
8. Keep the mains lead away from the hot body of the heater.  
9. WARNING: In order to avoid overheating, do not cover heater. 
10. Don’t use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it 

may fall into bathtub or other water container. 
11. The device is intended for household use. Do not use outdoors. 
12. Do not cover or obstruct any of the heat outlet grilles or the air intake openings of the heater. 
13. Always ensure that the heater is not positioned close to curtains or furniture as this could create a fire hazard.  
14. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet. 
15. Do not insert any object through the heat outlet or air intake grilles of the heater. 
16. Do not place this heater near flammable materials, surfaces or substances, as there may be a risk of fire. 
17. Particular care should be taken when the heater is situated in areas occupied by children or invalids. 
18. Always unplug the heater when moving it. 
19. The room which is to be heated should not contain any easy inflammable materials (e.g., petrol, solvents, spray canisters etc.) 

or other easy combustible materials (e.g., wood or paper). Keep such materials away from equipment. Risk of fire!! 
20. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in 

any manner.  
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in 

order to avoid a hazard. 
22. This appliance is not intended for 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. 

23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
 
Operation of the heater 
NOTE: It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they are turned on after having not been used for a 
long period of time the heaters may emit some smell and fumes.  This will disappear when the heater has been on a short while. 
                                                         
Safety features: 
1. A thermal overload protector is built in to prevent overheating. 
2. When an overheat temperature is reached, the Heater will be automatically shut off. It can only resume operation when the 

user resets the unit. 
(See reset instructions below) 
 
To Reset Heater: 
1. Unplug the Heater and wait 5-10 minutes for the unit to cool down. 
2. Then, turn on the unit again and operate normally. 
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1. Temperature control  
2. Power control  
3. Power indicator light 
4. Overturn switch 
 

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Three levels and four positions rotary switch, the first level is ventilator only, the second level is 750KW and the third level is total 
power input. 
0～40°C adjustable thermostat to control the room temperature，the thermostat button can be turned from 0 to 270 degree. 
 
Three levels and four positions rotary switch, the first level is ventilator only, the second level is 750KW and the third level is total 
power input. 
0～40°C adjustable thermostat to control the room temperature，the thermostat button can be turned from 0 to 270 degree. 
 
Cleaning the heater 
1. Always unplug the heater from the wall socket and allow it to cool down before cleaning. 
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth. 
3. Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater. 
 
Storing the heater 
When the heater is not used for long periods of time it should be protected from dust and stored in a clean dry place. 
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

2. 

3. 

1. 



4 

www.BormannTools.com 
 

 
Technical Data 
Three heating Settings: Cold air/750w/1500w 
Other Features:  Tip over and Overheating protection system 
 Adjustable Thermostat 

 
 
* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice 
unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages 
of the manual of the purchased product may also refer to other models of the manufacturer’s product range, with similar features, 
other than the product you have purchased. 
 
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will 
be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.  
 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, 
including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of 
the manufacturer. 
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Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση μόνο σε καλά μονωμένους εσωτερικούς χώρους και για περιστασιακή χρήση. 
 
Σημαντική πληροφορία 
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική 
αναφορά. 
 
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης (οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να διαβαστούν προτού τεθεί σε λειτουργία το αερόθερμο. 
1. Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής είναι κατάλληλα για τη λειτουργία της 
συγκεκριμένης συσκευής όπως αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της. Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε βοήθεια από 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Εάν η συσκευή έχει υποστεί κάποια 
βλάβη παραδώστε την σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service προς επισκευή. 
3. Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος της παροχής είναι κατάλληλα για τη λειτουργία της 
συγκεκριμένης συσκευής όπως αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της. Σε περίπτωση αμφιβολίας ζητήστε βοήθεια από 
έναν εξειδικευμένο τεχνικό. 
4. Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, αφαιρέστε το φις από τη πρίζα. 
5. Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα 
6. Μην αποσυνδέετε το βύσμα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 
7. Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 
8. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις θερμές περιοχές της συσκευής. 
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το αερόθερμο. 
10. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον ενός λουτρού, ντους ή πισίνα. Ποτέ μην τοποθετείτε τη 
συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλο δοχείο νερού. 
11. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Μη την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
12. Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε καμία από τις σχάρες εξαγωγής θερμότητας ή τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα. 
13. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε κουρτίνες ή έπιπλα, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει 
κίνδυνο πυρκαγιάς. 
14. Το αερόθερμο δεν πρέπει να τοποθετείται σε μικρή απόσταση από μια ηλεκτρική πρίζα. 
15. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσω των σημείων εισόδου ή εξόδου αέρα της συσκευής. 
16. Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, επιφάνειες ή ουσίες, καθώς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
17. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν η συσκευή βρίσκεται σε περιοχές που είναι κατειλημμένες από παιδιά ή άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 
18. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν πρόκειται να την μεταφέρετε. 
19. Ο χώρος που πρόκειται να θερμανθεί δεν πρέπει να περιέχει εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, δοχεία ψεκασμού κ.λπ.) 
ή άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλο ή χαρτί). Κρατήστε αυτού του είδους τα υλικά μακριά από τη συσκευή. Κίνδυνος πυρκαγιάς! 
20. Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν έχει φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή μετά από την εμφάνιση κάποιου προβλήματος, 
όπως επίσης και αν έχει πέσει ή έχει υποστεί κάποια βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. 
21. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει κάποια βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις. 
22. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά 
με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για ασφάλεια. 
23. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
 
Λειτουργία του θερμαντήρα 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό κατά την αρχική ενεργοποίηση (για πρώτη φορά )ή όταν ενεργοποιούνται μετά από ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα ί να εκπέμπουν κάποια οσμή και καπνό. Αυτό θα εξαλειφθεί όταν ο θερμαντήρας τεθεί σε λειτουργία μετά από 
ένα μικρό χρονικό διάστημα. 
                                                         
Χαρακτηριστικά ασφαλείας -προστασίας 
1. Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα προστασίας θερμικής υπερφόρτωσης για την αποφυγή της υπερθέρμανσης. 
2. Κατά την υπερθέρμανση της συσκευής, το αερόθερμο θα σβήσει αυτόματα. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά μόνο 
όταν ο χρήστης πραγματοποιήσει επαναφορά. 
(Δείτε τις παρακάτω οδηγίες επαναφοράς) 
 
Για να επαναφέρετε το αερόθερμο σε κατάσταση λειτουργίας: 
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε 5-10 λεπτά μέχρι να κρυώσει. 
2. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.  
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1. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας 
2. Διακόπτης ελέγχου ισχύος 
3. Λυχνία ένδειξης κατάστασης λειτουργίας 
4. Διακόπτης προστασίας ανατροπής 

 
 
 
 
            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιστροφικός διακόπτης τριών επιπέδων και τεσσάρων θέσεων  
Α. Ανεμιστήρας  
Β. 750KW  
Γ. Μέγιστη ισχύς 
 
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης (0 ~ 40 ° C)για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χώρου 
Ο διακόπτης του θερμοστάτη μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 400C. 
 
Καθαρισμός 
1. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. 
2. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής σκουπίζοντάς το με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί και στεγνώστε τη με ένα στεγνό 
πανί. 
3. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή καθαριστικά διαλύματα και μην αφήνετε την συσκευή να έρθει σε επαφή με το νερό. 
 
Αποθήκευση 
Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά την συσκευή μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποθηκεύστε την σε 
ένα καθαρό χώρο απαλλαγμένο από την σκόνη και την υγρασία. 
 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. 
Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη 
την ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των 
αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
πόρων. Παραδώστε την συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 

2. 

3. 

1. 



4 

www.BormannTools.com 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
3 διαβαθμίσεις θέρμανσης: Κρύος αέρας/750w/1500w 

Λοιπά χαρακτηριστικά: Προστασία ανατροπής, προστασία υπερθέρμανσης 
 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 

 
*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα 
τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και 
λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που 
κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια 
χαρακτηριστικά, εκτός από το προϊόν που μόλις αποκτήσατε.  
 
* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η 
εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για 
ανάλογους σκοπούς. 
 
* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες 
επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει 
να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή. 
 




