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General information 
• Please read these instructions carefully before carrying out any operations with this appliance. Keep this manual in a safe place 

for future references. 
• Before removing the packaging, make sure the appliance is in perfect conditions. If it is not, return to the point of purchase. 
• The packaging materials contain plastic and other materials, therefore please store them out of the reach of children. 
 
Electrical connection 
• Before connecting the appliance, make sure that the appliance’s rating plate corresponds to the local power supply network. 
• The appliance’s electrical safety can only be guaranteed when it is grounded and used correctly. 
• This appliance has been manufactured in compliance with directive 89/336 cee concerning electromagnetic interference. 
 
Important warning 
• We strongly recommend that the electrical installation be carried out by qualified professional personnel. 
• Do not install the appliance close to bathtubs, showers, washbasin or swimming pools. 
• The appliance is intended for heating, any other use could be dangerous. The manufacturer shall not be responsible for such 

damages. 
• Do not place a cover or other objects over the appliance as they could catch fire during use! 
• Do not use accessories or equipment not provide by the manufacturer 
• Install the appliance only in its horizontal position 
• Do not install the appliance close to any electrical lighting appliance 
• Avoid placing the appliance behind doors 0 close to furniture. 
• Heater is forbidden to be put under the out let directly. 
 
Installation 
Keep a sufficient distance between the appliance and walls or objects. 
For fixture to a wall, proceed in the following manner: 
1. Unscrew the screw that marks the desired inclination of the appliance with regard to the wall it will be fixed on. 
2. Screw the wall support to the end of its travel 
3. Unscrew the screw which holds the cover of the wall support and then remove the cover. 
4. Determine the appliance’s placement and with the help of the 2 holes, insert it in the wall. 
 
Electrical connection 
• This appliance must be grounded. 
• This appliance is intended for fixed installation, one with a permanent electrical connection. 
• The cable must have sufficient power consumption. 
• Material: PVC 
• Nr, 3 cables (neutral, live and ground) 
• Once the electric cable in inserted through the wall support. Attach the support using the supplied screws and dowels which 

were previously into the wall 
• Remove the screw from the cable clamp and place the cable in the provided seat, make sure that the wire connections 

correspond to the symbols marked on the support. 
 
Attention: this appliance must be grounded! 
 
The cables’ colors are as follows: 
Green and yellow: ground 
Blue: neutral 
Brown: live 
The green and yellow cables must be connected to the terminal marked with the letter and ground symbol. 
The blue cable must be connected to the terminal marked with the letter n or color black 
The brown cable must be connected to the terminal marked with the letter l. 
Clamp the cables, replace the cover and screw it on the wall, regulate the appliance’s inclination on the wall and fix it permanently 
on the wall. 
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Important 
During the assembly, avoid touching the heating elements (quartz bars) with your hands as this could leave spots and diminish the 
thermal radiation. 
 
Usage instructions 
0 = Off 
1 = 800w power 
2 = 1600w power 
 
Do not be alarmed if you notice slight vibrations which gradually fade away, this is part of the appliance’s normal behavior. 
 
Maintenance 
• Before undertaking any maintenance operation, disconnect the appliance from the power supply. 
• this is appliance does not require any special maintenance.to clean it, wipe with a lightly damp cloth and neutral detergent, do 

no use abrasives or any material that could damage the appliances surface, check that parts exposed to the heat rays and the 
ventilation are free of dust and dirt. During cleaning, make sure not to touch the quartz heating elements. 

• In case of breakdown of any parts of the appliance. Disconnect the appliance and contact an authorized service center. Always 
use original spare parts which ensure proper quality and performance 

• Non-compliance to the indications stipulated in this instruction manual could seriously compromise the appliance’s safety and 
render the warranty invalid. 

 
Technical Data 
4 Heating Elements 
Two functions: 800W/1600W 
Tip over and Overheating protection system 
Metallic Construction 

 

 

 
* 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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Γενικές πληροφορίες 
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του εγχειριδίου προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα 
ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. 
• Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε 
πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. 
• Τα υλικά συσκευασίας περιέχουν πλαστικό και άλλα υλικά τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε μη προσβάσιμο σημείο από τα 
παιδιά. 
 
Ηλεκτρική σύνδεση 
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά του δικτύου παροχής είναι κατάλληλα για την λειτουργία της 
συσκευής, τα οποία αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής. 
• Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν είναι γειωμένη και χρησιμοποιείται σωστά. 
• Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 89/336, σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 
 
Σημαντική προειδοποίηση 
• Συνιστάται ιδιαίτερα η ηλεκτρική εγκατάσταση να εκτελείται από εξειδικευμένο επαγγελματία. 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρα ή πισίνες. 
• Η συσκευή προορίζεται για θέρμανση, οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται 
για βλάβες ή τραυματισμούς που είναι αποτελέσματα της λανθασμένης χρήσης. 
• Μην τοποθετείτε πάνω από τη συσκευή καλύμματα ή άλλα αντικείμενα, καθώς θα μπορούσαν να αναφλεγούν κατά τη χρήση! 
• Μη χρησιμοποιείτε τυχόν αξεσουάρ ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται και προτείνονται από τον κατασκευαστή. 
• Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε θέση. 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή φωτισμού. 
• Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή πίσω από τις πόρτες ή κοντά στα έπιπλα. 
• Μην τοποθετείτε την συσκευή σε πολύ μικρή απόσταση από την πρίζα σύνδεσής της. 
 
Εγκατάσταση 
Διατηρήστε επαρκή απόσταση μεταξύ της συσκευής και των επιφανειών ή αντικειμένων που βρίσκονται κοντά της. 
Για τοποθέτηση σε τοίχο (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Ξεβιδώστε τη βίδα ρύθμισης της κλίσης της συσκευής σε σχέση με τον τοίχο που θα στερεωθεί. 
2. Βιδώστε το στήριγμα τοίχου μέχρι το τέλος της διαδρομής του. 
3. Ξεβιδώστε τη βίδα που συγκρατεί το κάλυμμα του στηρίγματος τοίχου και στη συνέχεια αφαιρέστε το κάλυμμα. 
4. Διαλέξτε το κατάλληλο σημείο τοποθέτησης της συσκευής και με τη βοήθεια των 2 τρυπών, τοποθετήστε την στον τοίχο. 
 
Ηλεκτρική σύνδεση 
• Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. 
• Το καλώδιο πρέπει να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά. 
• Υλικό: PVC 
• Nr, 3 καλώδια (ουδέτερα, ενεργά και γειωμένα). 
• Μόλις το ηλεκτρικό καλώδιο εισαχθεί μέσα από το στήριγμα τοίχου. Συνδέστε το στήριγμα χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες 
βίδες και πείρους που υπήρχαν προηγουμένως στον τοίχο. 
• Αφαιρέστε τη βίδα από τον σφιγκτήρα καλωδίου και τοποθετήστε το καλώδιο στην υποδοχή, βεβαιωθείτε ότι οι καλωδιακές 
συνδέσεις είναι σύμφωνες με τα σύμβολα που σημειώνονται πάνω στο υποστήριγμα. 
 
Προσοχή: η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη! 
 
Χρώματα καλωδίων σύνδεσης: 
Πράσινο και κίτρινο: γείωση 
Μπλε: ουδέτερο 
Καφέ: ενεργό  
Τα πράσινα και κίτρινα καλώδια πρέπει να συνδεθούν στον ακροδέκτη με το σύμβολο γράμματος Ε και της γείωσης. 
Το μπλε καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη με το γράμμα N ή το χρώμα μαύρο 
Το καφέ καλώδιο πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που συμβολίζεται με το γράμμα l. 
Σταθεροποιήστε τα καλώδια, τοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε τον στον τοίχο, ρυθμίστε την κλίση της συσκευής στον τοίχο 
και στερεώστε την μόνιμα στον τοίχο. 
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Σημαντικό 
Κατά τη συναρμολόγηση, μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία (ράβδοι χαλαζία) με τα χέρια σας, καθώς αυτό θα μπορούσε να 
αφήσει σημάδια και να μειώσει τη θερμική ακτινοβολία – ικανότητα.. 
 
Περιγραφή λειτουργιών 
0 = Απενεργοποίηση 
1 = ισχύς 800w 
2 = ισχύς 1600w 
 
Μην ανησυχείτε αν παρατηρήσετε χαμηλής έντασης κραδασμούς που σταδιακά μειώνονται, αυτό αποτελεί μέρος της 
κανονικής συμπεριφοράς της συσκευής. 
 
Συντήρηση 
• Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία. 
• Αυτή η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Καθαρίστε την, σκουπίστε την χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς βρεγμένο 
πανί και ήπιο απορρυπαντικό, μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά διαλύματα ή οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να βλάψει την 
επιφάνεια της συσκευής, ελέγξτε ότι τα μέρη που είναι εκτεθειμένα στην ροή του αέρα είναι απαλλαγμένα από σκόνη και 
ρύπους. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν ακουμπάτε τα θερμαντικά στοιχεία χαλαζία. 
• Σε περίπτωση βλάβης οποιωνδήποτε τμημάτων της συσκευής. Αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά που εξασφαλίζουν την σωστή ποιότητα και 
απόδοση 
• Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της 
συσκευής και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
4 θερμαντικά στοιχεία 
Δυο βαθμίδες θέρμανσης: 800W/1600W 
Συστήμα προστασίας ανατροπής και 
υπερθέρμανσης 

 

 

*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. 
 
 
 

 




