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Important: Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference. 
   
Note: The frost protector with thermostat is for keeping small. It is for use within the home or for similar purposes. The heater 
may only be used in a fixed position and only for the purpose described. 
It is not for outdoor use! 
 
SAFETY INSTRUCTIONS (to be read before operating the heater) 
1) This product is a wall mounting appliance, never use it as portable appliance. 
2) Do not use the heater unless the feet are correctly attached if the heater is used as portable appliance (Depending on the 

model purchased). 
3) This heater in designed for wall mounting and must be used with the warm air vent facing downwards. This heater should not 

be used in any other orientation and should not be used as a free standing portable appliance. 
4) This heater must be installed so that switches and other controls (except the pull cord- *if supplied) cannot be touched by 

person in the bath or shower 
5) This product is suitable for installation on surfaces with normal flammability e.g. wood, plasterboard, and masonry. It is not 

suitable for use on highly flammable surface (e.g. polystyrene, textiles) 
6) The heater is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower. 
7) Before making fixing hole(s), check that there are no obstruction hidden beneath the mounting surface such as pipes or cables. 
8) The chosen location of your new heater should allow for the product to be securely mounted(e.g. to a firm wall) and safely 

connected to mains supply 
9) 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. 
10) Keep the mains lead away from the hot body of the heater.  
11) 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) Do not place the heater on carpets having a very deep pile. 
14) Always ensure that the heater is placed on a firm level surface.  Ensure that the heater is not positioned close to curtains or 

furniture as this could create a fire hazard.  
15) Do not position the heater in front of, or immediately below, a wall socket. 
16) Do not insert any object through the heat outlet or air intake grilles of the heater. 
17) Do not use the heater in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present. 
18) Particular care should be taken when the heater is situated in areas occupied by children or invalids. 
19) Always unplug the heater when moving it from one location to another. 
20) Do not use the heater if the power cord is damaged.  If the power cord is damaged it must be replaced by a recognised service 

agent or other qualified person.  
21) Only use a suitable 220-240V electrical socket. 
22) 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!! 
23) 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. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

 
Overview 
1. Power indicator light                                                              
2. Temperature control                                                                                   
MAX & MIN: when the room has reached the required turn the right 
thermostat knob (where included) in an anti-clockwise direction up to the point 
where the appliance switches off and not beyond, the temperature fixed in this 
way will be automatically regulated and kept at a constant level by the 
thermostat. 
                                                                               
3. Power control                    
1) Only power on the fan: place the switch to setting 1 
2) Heating at reduced power: place the switch to setting .2(1000W) 
3) Heating at full power: place the switch to setting 3. (2000W) 
4) Switching off: place the switch to setting 0. 
 
 

1. 2. 

3. 
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Mounting and electrical connection 
1) When mounted, enough space must be left around heater. 
2) Get three holes in the wall above the floor(seeing setting sketch A, B, C position),be sure to make the diameter just as same as 

the expanding pipe, insert plastic expanded pin into all three holes 
3) Fix two screws in the expanding pipe (as sketch A & B position), keep the tips of the screws out for 10mm, and hang up the 

machine after the screws are strong enough. 
4) Fix the bottom screw on the expanding pipe (as sketch C position). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
Figures for wall mounting 
 
Mounting area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
This product is suitable for mounting in Zone 3 or the safe zone of a bathroom ( or similar ) only if a permanent connection to the 
mains supply is made in accordance with the requirements of the building Regulations ( including the wiring Regulations). 
If in doubt, consult a qualified electrician. 
 
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. 
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Cleaning the heater     
1) Always un-plug 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.  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.   
 
Information on the disposal and recycling of this product 
Please note that your product is marked with this symbol: 
 
 
 
 
 
 
This means that the product should not be mixed with normal household waste, as there are separate collection facilities for 
Waste Electrical and Electronic Equipment. 
The WEEE Directive legislation requires each Member State to provide for the correct collection, recover, handing and recycling of 
Waste Electrical and Electrical Equipment. Private households within the EU can return their used equipment to designated 
collection sites free of charge. In certain member states, if you purchased the equipment through retail or a distributor, you can 
return your used equipment to them free of charge providing you purchase similar new equipment. Please contact your retailer, 
distributor or local authority for further details on the handling of Waste Electrical and Electrical Equipment. 
Owing to our constant development of our products on both functionality and design we reserve the right to change the product 
without preceding notice. 
 

Technical Data 
Power: 1000/2000W 
Other Features: Wall mounted 
 Adjustable thermostat 
 Overheating protector 
 Water proof IP23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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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Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον θερμαντήρα. Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα 
ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. 
 
Σημείωση: Η συσκευή θέρμανσης προορίζεται για την θέρμανση εσωτερικών χώρων στο σπίτι ή για παρόμοιους σκοπούς. Ο 
θερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε σταθερή, μόνιμη θέση και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται. 
Δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους! 
 
Οδηγίες ασφαλούς χρήσης (πρέπει να διαβαστούν πριν τη λειτουργία του θερμαντήρα) 
1) Το προϊόν αυτό είναι μια επιτοίχια συσκευή, ποτέ μην τη χρησιμοποιείτε ως φορητή συσκευή. 
2) Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα, εκτός αν τα πόδια είναι σωστά τοποθετημένα εάν η θερμάστρα χρησιμοποιείται ως 

φορητή συσκευή (αναλόγως με το μοντέλο που διαθέτετε). 
3) Ο θερμαντήρας έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε τοίχους και πρέπει να χρησιμοποιείται με τον αεραγωγό ζεστού αέρα με 

κατεύθυνση προς τα κάτω. Αυτός ο θερμαντήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τοποθετημένος με άλλο προσανατολισμό 
εκτός του προαναφερόμενου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως φορητή συσκευή.  

4) Αυτός ο θερμαντήρας πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε οι διακόπτες και τα υπόλοιπα χειριστήρια (εκτός από το σκοινί 
ενεργοποίησης – *εάν διατίθεται) να μην μπορούν να αγγιχτούν από το άτομο που βρίσκεται στο μπάνιο ή το ντους.  

5) Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση σε επιφάνειες με κανονική ευφλεκτότητα π.χ. ξύλο, γυψοσανίδες και υλικά 
τοιχοποιίας. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαιρετικά εύφλεκτες επιφάνειες (π.χ. πολυστυρένιο και υφάσματα). 

6) Ο θερμαντήρας πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε οι διακόπτες και τα άλλα χειριστήρια να μην μπορούν να έρθουν σε 
επαφή με το άτομο που βρίσκεται στο μπάνιο ή στο ντους. 

7) Πριν κάνετε τις οπές στερέωσης, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια τοποθέτησης, 
όπως οι σωλήνες ή/και τα καλώδια. 

8) Η επιλεγμένη θέση του νέου σας θερμαντήρα θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή τοποθέτηση του (π.χ. σε σταθερό τοίχο) 
και την ασφαλή σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

9) Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο θερμαντήρας είναι σύμφωνη 
με την ετικέτα του θερμαντήρα, ότι η παροχή τροφοδοτεί με ρεύμα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την λειτουργία της 
συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη. 

10) Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις θερμές επιφάνειες του θερμαντήρα. 
11) Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 
12) Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε καμία από τις σχάρες εξαγωγής θερμότητας ή τα ανοίγματα εισαγωγής αέρα του θερμαντήρα. 
13) Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα σε χαλιά που έχουν πολύ βαθύ πέλος.  
14) Βεβαιωθείτε ότι ο θερμαντήρας είναι τοποθετημένος σε σταθερή επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι 

τοποθετημένη κοντά σε κουρτίνες ή έπιπλα, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. 
15) Μην τοποθετείτε τον θερμαντήρα μπροστά ή αμέσως κάτω από μια πρίζα τοίχου. 
16) Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσω των σημείων εισαγωγής και εξαγωγής αέρα του θερμαντήρα. 
17) Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή όπου υπάρχουν εύφλεκτοι 

υδρατμοί. 
18) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν ο θερμαντήρας βρίσκεται σε περιοχές που έχουν πρόσβαση παιδιά ή άτομα με 

ειδικές ανάγκες. 
19) Πάντοτε αποσυνδέετε το θερμαντήρα κατά την μετακίνησή του από τη μια θέση στην άλλη. 
20) Μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ενός εξουσιοδοτημένου τμήματος σέρβις ή από κάποιο άλλο εξειδικευμένο 
άτομο. 

21) Χρησιμοποιείτε πρίζες με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 220-240V. 
22) Ο χώρος που πρόκειται να θερμανθεί δεν πρέπει να περιέχει εύφλεκτα υλικά (π.χ. βενζίνη, διαλύτες, δοχεία ψεκασμού 

κλπ.) Ή άλλα εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξύλο ή χαρτί). Κρατήστε αυτού του είδους τα υλικά μακριά από τον εξοπλισμό. Προσοχή! 
Κίνδυνος πυρκαγιάς! 

23) 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 έχουν δοθεί οδηγίες ή οδηγίες σχετικά 
με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
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Γενική περιγραφή τρόπου λειτουργίας 
1. Λυχνία ένδειξης κατάστασης λειτουργίας 
2. Διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας 
MAX & MIN: Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ρυθμίστε 
στην επιθυμητή θερμοκρασία το διακόπτη του θερμοστάτη (εάν περιλαμβάνεται) 
αριστερόστροφα μέχρι το σημείο που απενεργοποιείται και όχι πέρα από αυτό. Η 
θερμοκρασία που έχει καθοριστεί, με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται αυτόματα και 
διατηρείται σε σταθερά επίπεδα από τον 
θερμοστάτη.                                                                        
3. Διακόπτης επιλογής διαθέσιμων λειτουργιών 
1) Λειτουργία ανεμιστήρα (χωρίς θέρμανση): Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 1. 
2) Θέρμανση με μειωμένη ισχύ: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 2 (1000W). 
3) Θέρμανση σε πλήρη ισχύ: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 3 (2000W). 
4) Απενεργοποίηση: Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 0. 
 
Τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση 
1) Για την σωστή εγκατάσταση, πρέπει να εξασφαλιστεί αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τον θερμαντήρα. 
2) Κάντε τρεις τρύπες στον τοίχο πάνω από το δάπεδο (Βλέπε σχεδιάγραμμα εγκατάστασης A, B, C), βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες 
έχουν την ίδια ακριβώς διάμετρο με τον εξάρτημα προέκτασης, εισάγετε το πλαστικό εξάρτημα στερέωσης και στις τρεις τρύπες. 
3) Βιδώστε δύο βίδες στο εξάρτημα προέκτασης (Βλέπε σχεδιάγραμμα A & B), βιδώστε τις βίδες έτσι ώστε οι άκρες του να 
βρίσκονται προς τα έξω κατά 10mm και τοποθετήστε τη συσκευή αφού πρώτα βεβαιωθείτε πως οι βίδες έχουν τοποθετηθεί 
σωστά και παρέχουν σταθερότητα. 
4) Τοποθετήστε τη βίδα του κάτω μέρους εξαρτήματος προέκτασης (Βλέπε σχεδιάγραμμα, θέση C). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 

3. 

Τοποθετημένη βίδα Τοποθετημένη βίδα 

Σημαντικό: Η βίδα αυτή πρέπει να 
τοποθετηθεί σφιχτά 

Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης 
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Χώρος εγκατάστασης 
Σημείωση: 
Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τοποθέτηση στη Ζώνη 3 (Zone 3) ή στην ζώνη χώρου ασφαλείας ενός μπάνιου (ή παρόμοιου 
χώρου) μόνο εάν η μόνιμη σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών  του κτιρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών καλωδίωσης). 
Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
 
Λειτουργία του θερμαντήρα 
Σημείωση: Είναι φυσιολογικό κατά την αρχική ενεργοποίηση των θερμαντήρων ή όταν ενεργοποιούνται έπειτα από ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα αδράνειας να εκπέμπουν κάποια οσμή και καπνό. Αυτό θα εξαλειφθεί όταν ο θερμαντήρας έπειτα από ένα 
σύντομο χρονικό διάστημα. 
 
Καθαρισμός 
1) Πάντοτε αποσυνδέετε τον θερμαντήρα από την πρίζα της παροχής και αφήστε τον να κρυώσει πριν τον καθαρισμό. 
2) Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος του θερμαντήρα σκουπίζοντάς το με ένα νοτισμένο πανί και έπειτα στεγνώστε 
χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικά διαλύματα καθαρισμού και μην αφήνετε 
να εισέλθει νερό στο εσωτερικό του θερμαντήρα. 
 
Αποθήκευση του θερμαντήρα 
Όταν ο θερμαντήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να 
αποθηκεύεται σε έναν καθαρό και με χαμηλά ποσοστά υγρασίας χώρο. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη απόρριψη και ανακύκλωση αυτού του προϊόντος 
Σημειώστε ότι το προϊόν σας φέρει αυτό το σύμβολο: 
 
 
Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα, καθώς υπάρχουν χωριστές 
εγκαταστάσεις συλλογής για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
Η νομοθεσία της αντίστοιχης οδηγίας απαιτεί από κάθε κράτος μέλος να εξασφαλίσει τη σωστή συλλογή, ανάκτηση, παράδοση 
και ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά εντός της ΕΕ μπορούν να 
επιστρέφουν δωρεάν τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό τους σε καθορισμένες περιοχές συλλογής. Σε ορισμένα κράτη μέλη, εάν 
αγοράσατε τον εξοπλισμό μέσω του καταστήματος λιανικής πώλησης ή ενός διανομέα, μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τον 
χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας, εφόσον αγοράσετε παρόμοιο νέο εξοπλισμό. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον προμηθευτή ή την 
τοπική αρχή. 
 
Λόγω της διαρκούς ανάπτυξης των προϊόντων μας τόσο με λειτουργικότητα όσο και με το σχεδιασμό, διατηρούμε το δικαίωμα 
αλλαγής του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Ισχύς: 1000/2000W 
Λοιπά χαρακτηριστικά: Επιτοίχια εγκατάσταση 

 Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 
 Σύστημα προστασίας 

υπερθέρμανσης 
Κλάση αδιαβροχοποίησης: IP23 

 
*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. 
 




