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Thank you for choosing Kerosun Heater KBH-30. This owner’s manual will provide you valuable 
information necessary for the proper care and maintenance of your new product. Please take a 
few moments to thoroughly read the instructions and familiarize yourself with all the operational 
aspects of the heater.

Always read this instruction manual before installing or using your appliance and retain it for future 
reference. 

Specifi cations
Model Rated Power Settings Rated Voltage Frequency 
KBH-30 1000 / 2000 Watt 220-240V~ 50Hz

Floor and Wall Mounted Heater

IMPORTANT SAFETY ADVICE 
(to be read before operating the product)

1.  Remove carefully packing and make sure the appliance is in 
good shape and not damaged. ATTENTION: Do not leave pack-
age material or staples near children.

2.  If something seems wrong with the appliance, turn off the prod-
uct, put off the plug immediately and send the appliance to the 
authorized service for repair. 

3.  This product can be used inside bathroom area only under Wall 
Mounted position. Never use this product inside bathroom as 
portable appliance. 

4.  This product is designed to be used inside bathroom area only 
under wall mounting position and must be used with the warm air 
vent facing downwards. 

5.  This product is suitable for installation on surfaces with normal 
fl ammability. It is not suitable for use on highly fl ammable sur-
faces. 

6.  The product is to be installed in a way that switches and other 
controls cannot be touched by a person in the bath or shower. 

7.  Before making fi xing holes check that there are no obstructions 
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hidden beneath the mounting surface such as cables or pipes.
8.  Proper location of the product should allow for it to be securely 

and fi rmed mounted and safely connected to mains supply. 
9.  Ensure the power supply to the product is in accordance with the 

rating label on the product.
10. Keep the mains lead away from the hot body of the heater.
11. This product is not for outdoor use. 
12.  Do not cover or obstruct any of the heat outlet grilles or the air 

intake openings of the product. Danger for Overheating 
13. Do not place the product on carpets.
14.  Always ensure that the product is placed on a fi rm level surface. 

Ensure that the product is not positioned near curtains, furniture 
etc as this could cause fi re hazard. 

15.  Never position the product in front of or immediately below a wall 
socket. 

16.  Do not insert any object through the heat outlet or air intake grills 
of the product. 

17.  Do not use the product in areas where fl ammable liquids are 
stored or where fl ammable fumes may be present. 

18.  Particular case should be taken when the product is in areas 
occupied by children. 

19.  Do not use the appliance if the power cord is damaged. If the 
power cord is damaged it must be replaced by the authorized 
service engineer.

20.  Only use a suitable 220-240V electrical socket. 
21.  Never place the product in a room that contains easy infl am-

mable materials (e.g. solvents, petrol, gasoline, paint, thinner, 
spray canisters etc) or easy combustible materials (e.g. paper, 
wood etc). Keep such materials away from this product as this 
could create RISK OF FIRE
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22.  If this appliance is installed in a bathroom, it shall be installed 
only in the zone 3 or in safe zone, as stated in the French stan-
dard NF C 15-100 for electrical installation inside the house. 
Connection to the mains supply must be in accordance with the 
requirements of the building Regulations (including wiring Regu-
lations). If you are not sure, it’s recommended to ask a qualifi ed 
electrician for help. 

23.  Do not use this product in the immediate surroundings of a bath, 
a shower or a swimming pool. Choose the correct location for 
the product taking in account the safety instructions.

24. Do not use extension power cords.
25. Do not use the device through a power strip with other devices.
26.  In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the 

thermal cutout, this appliance must not be supplied though an 
external switching device, such as a timer, or connected to cir-
cuit that is regularly switched on and off by the utility. 

27.  Warning: Risk of Fire. Discontinue use if the outlet or the plug 
becomes hot to the touch.

28. The appliance is intended for household use.
29. Do not use the appliance with wet hands.
30.  Allow a safe area around the appliance away from the furniture 

or other objects, at least 50 cm from the top and sides and 200 
cm at the front.

31. Do not use this appliance when it is lying on its side.
32.  If the appliance is tipped over, unplug it and allow it to cool be-

fore putting it upright.
33. Keep the power cord away from heater body in a safe distance.
34. Do not use the appliance to dry clothes or to warm food.
35.   WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the 

heater. 
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36.  Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision

37.  Children  of  less  than  3  years  should  be  kept away unless 
continuously supervised. Children aged from 3 years and less 
than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that 
it has been placed or installed in its intended normal operating 
position  and  they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a safe way and understand 
the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 
8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or 
perform user maintenance. 

38. This appliance can be used by children aged from 8 years and 
above and persons with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction  concerning  use  of  the appli-
ance in a safe way and understand the hazards involved. 

39. Children shall not play with the appliance
40.  Some  parts  of  this  product can become very hot and cause 

burns. Particular attention has to be given where children and 
vulnerable people are present. 
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ON WALL INSTALLATION 
Your appliance shall be used as portable-fl oor appliance or fi xed wall mounted appliance (thanks 
to respect all the safety warnings given in this manual).
Let a minimum distance of 50cm between any side of your appliance and any obstacle (furniture, 
walls etc) to allow a good and effi cient circulation of the airfl ow. 
Always direct the airfl ow in order to optimize the heating of the room. 
Avoid the corners, small volumes, wood fl oors, and ceiling. 

•  Choose a suitable place for the heater, taking into consideration the safety regulations. The 
wall on which the device is to be hung must be sturdy, nonfl ammable, smooth and fully verti-
cal. 

•  Remove by hand the plastic rack located at the back of the heater then take a pen and mark 
with a dot one the wall the location of the holes of the rack.

•  Drill 3 holes. Make sure these holes are horizontal and 63 mm apart. Then put three pegs in 
the holes. 

• Fix strongly the rack with three screws. 
• Insert the two slots of the product on the rack and block it, as indicated on below drawing. 
• Make sure the product won’t be removed in a way that can fall. 
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PLASTIC RACK

SLOTS

50 cm min.

50 cm min.

50 cm 
min.

50 cm 
min.



9

ENGLISH

ELECTRICAL CONNECTION
The supply circuit must be adequate for the input of the appliance and must be protected with a 
10A fuse. 

WARNING: When you install the appliance in fi xed position, cut the plug and connect the two 
conductors of the supply cable H05VV-F 2x1.00mm2 to a connection box in respecting the polari-
ties as following:
Make the electrical connections to the double pole switch as follows: Brown wire (Live), Blue wire 
(Neutral). 
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Function switch
Stop
Fan
Heater low power
Heater high power

Thermostat

Warning light

HOW TO USE
-  To start the heater, put Function switch on the position I (Lower power – 1000W) or in the posi-

tion II (High Power – 2000W).
- Put Function switch on the fan position    to start this function.
-  Set the thermostat in the position that makes you feel comfortable with the temperature in the 

room.
- To stop heater, put Function switch on position 0

FUNCTION INDICATION

Off 0

Fan Only   

Fan + Heat setting I (1000W) I

Fan + Heat setting II (2000W) II

During operation Warning light in Blue color will light on.
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IMPORTANT NOTICE
There may emit some smell and fumes from the product the fi rst time you use it or after not been 
used for a long period of time. This will disappear when the heater has been on a short while. 
Make sure the heater is in a well-ventilated area and continue running it until the smell goes away.

ATTENTION
During function of this product some parts might be very hot. Be very careful. Risk of burn. 

SAFETY
Thermo Fuse
For your safety, this appliance is fi tted with a Thermo fuse against short-circuit and overheating. 
Thermo Cut-Off
For your safety this appliance is fi tted also with a Thermo Cut-Off against overheating. In the event 
that the product overheats, the cut-off switches the heater off automatically.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Clean regularly the appliance in order to avoid overheating. 
•  Before cleaning or carrying of the appliance make sure that you have switched off the unit and 

you have disconnected the appliance from power socket. 
•  To remove dust on external surfaces, wipe the heater with damp (not wet) lint-free cloth rinsed 

in hot soapy water only. Do not use any harsh detergent or abrasive cleaners. Do not spray 
with liquids or submerge in liquids or water. Do not attempt to clean the interior of the heater. 
Allow suffi cient time to dry before plugging the unit back in the socket. Do not immerse the 
appliance into water or any other liquid.  

•  Clean the air inlet and outlet openings regularly with a vacuum cleaner (with normal use at 
least twice a year)

STORAGE TIPS
• Keep the original package of the product for proper storage.
• The appliance must be stored after cooled and dried completely.
•  During off season turn off the unit, unplug from power socket and store it in its original package 

in a dust free shady and cool place.
•  The appliance must be placed fl atly in upright position, otherwise fi lament maybe broken when 

is placed vertically. 

TECHNICAL SUPPORT & SERVICE
Do not attempt to repair the appliance by yourself. In case of problem contact the authorized ser-
vice DDELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A. +302105386490

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union 
and other European countries with separate collection systems).
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated 
as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the 
recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of cor-
rectly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human 
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The 

recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling 
of this product, please contact your local city offi ce, your household waste disposal service or the shop 
where you purchased the product.
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Ευχαριστούμε για τη επιλογή του θερμαντικού KEROSUN KBH-30. Αυτό το εγχειρίδιο 
χρήσης, σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή χρήση και συντήρηση αυτού 
του προϊόντος. 
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο 
για μελλοντική αναφορά σε αυτό.
 

Προδιαγραφές
Μοντέλο Επίπεδα Ισχύος Τάση Συχνότητα 
KBH-30 1000 / 2000 Watt 220-240V~ 50Hz

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση του προϊόντος)

1.  Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε ότι η συσκευή είναι 
άθικτη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη αφήνετε τα υλικά συσκευασίας ή 
συνδετήρες συρραφής κοντά σε παιδιά.

2.  Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάτι ασυνήθιστο στην 
λειτουργία της συσκευής, τερματίστε την λειτουργία 
της, βγάλτε το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο service.

3.  Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μπάνιο μόνο 
όταν είναι τοποθετημένο στον τοίχο και όχι ως ελεύθερη 
μεταφερόμενη συσκευή. 

4.  Το προϊόν αυτό τοποθετημένο στον τοίχο πρέπει να έχει 
τον  εξερχόμενο ζεστό αέρα προς τα κάτω. 

5.  Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνει σε 
επιφάνεια μη αναφλέξιμη. Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε σε 
εύφλεκτες επιφάνειες. 

6.  Το προϊόν πρέπει να τοποθετηθεί σε μέρος όπου δεν θα 
υπάρχει πρόσβαση στους διακόπτες ή σε κάποιο άλλο 
σημείο της συσκευής όταν βρίσκεστε μέσα στη μπανιέρα ή 
το ντουζ. 
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7.  Πριν προβείτε σε τρύπες στον τοίχο για την εγκατάσταση 
της συσκευής, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν κρυμμένα 
εμπόδια όπως καλώδια ή σωληνώσεις κάτω από τον τοίχο. 

8.  Η σωστή θέση του προϊόντος είναι εκείνη όπου έχει 
εφαρμόσει σωστά και με ασφάλεια η συσκευή στον τοίχο 
και έχει συνδεθεί σωστά στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

9.  Πριν συνδέσετε τη συσκευή ελέγξτε την τάση που 
αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής 
και βεβαιωθείτε πως αντιστοιχεί στην κύρια τάση του χώρου 
σας.

10.  Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο παροχής ρεύματος δεν 
ακουμπά την συσκευή κατά την λειτουργία της που είναι 
ζεστή. 

11.  Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εξωτερικό 
χώρο. 

12.  Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε τις εισόδους και εξόδους του 
αέρα του προϊόντος. Κίνδυνος Υπερθέρμανσης

13. Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά. 
14.  Βεβαιωθείτε πάντα πως το προϊόν βρίσκεται σε επίπεδη 

σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε πως το προϊόν δεν είναι 
τοποθετημένο κοντά σε κουρτίνες, έπιπλα κλπ διότι μπορεί 
να προκληθεί φωτιά. 

15.  Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν μπροστά ή κάτω από 
πρίζες. 

16.  Μην τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από την έξοδο του 
ζεστού αέρα ή στις γρίλιες εισόδου του αέρα. 

17.  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχουν 
εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτες αναθυμιάσεις.

18.  Θα πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν το προϊόν 
λειτουργεί κοντά σε παιδιά. 
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19.  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το 
καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Σε αυτή 
την περίπτωση η επισκευή ή αντικατάσταση του καλωδίου 
θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό. 

20.  Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλη παροχή ρεύματος 220-
240V.

21.  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους όπου υπάρχουν 
εύφλεκτα υλικά (όπως διαλύτες, πετρέλαιο, βενζίνη, 
μπογιά,  αραιωτικά μέσα, κάνιστρο σπρέι κλπ) ή υλικά 
που είναι εύκολα αναφλεγόμενα όπως χαρτί, ξύλο κλπ. 
Κρατήστε πάντα μακριά από το προϊόν όλα τα ανωτέρω 
καθώς υπάρχει κίνδυνος ΦΩΤΙΑΣ. 

22.  Σε περίπτωση που τοποθετήσετε αυτή τη συσκευή στο 
μπάνιο, θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τοίχο στην ζώνη 
3 ή στη ζώνη ασφαλείας βάσει των προδιαγραφών NF C 
15-100 που αφορά σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός 
οικίας. H σύνδεση με την παροχή ρεύματος πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών του κτιρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών καλωδίωσης). 
Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό. 

23.  Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή πολύ κοντά στην 
μπανιέρα, το ντουζ ή την πισίνα. Θα πρέπει πάντα να 
τοποθετείτε τη συσκευή βάσει προδιαγραφών στον χώρο 
σας. 

24.  Μην χρησιμοποιείτε με καλώδιο επέκτασης ή μπαλαντέζα. 
25.  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω πολύπριζου μαζί με 

άλλες συσκευές. 
26.  Για να αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο μη ηθελημένης 

επαναρρύθμισης της παροχής θερμότητας, η συσκευή 
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δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, όπως χρονόμετρο/
χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που 
ενεργοποιείται/απενεργοποιείται τακτικά από την υπηρεσία 
παροχής ηλεκτρισμού. 

27.  Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Διακόψτε τη χρήση 
εάν η πρίζα ή το βύσμα είναι ζεστό στην αφή.

28. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
29. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
30.  Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο επάνω στη 

συσκευή. Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 
50 εκατοστών από το επάνω μέρος της και τα πλαϊνά και 
τουλάχιστον 2 μέτρα από το μπροστινό μέρος της, από 
αντικείμενα περιμετρικά της συσκευής (έπιπλα, κουρτίνες 
κλπ). 

31.  Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν βρίσκεται σε 
πλαγιαστή θέση. 

32.  Σε περίπτωση ανατροπής της συσκευής, τερματίστε 
αμέσως την λειτουργία της, βγάλτε το φις από τη πρίζα 
και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την επαναφέρετε 
στην σωστή της θέση. 

33.  Κρατήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος σε απόσταση 
ασφαλείας από το σώμα της συσκευής. 

34.  Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για το στέγνωμα 
ρούχων, το ζέσταμα φαγητού κλπ. 

35.   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, 
μην σκεπάζετε με οτιδήποτε την θερμάστρα.

36.  Ο καθαρισμός και η συντήρηση του προϊόντος δεν πρέπει 
να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

37. Τα παιδιά ηλικίας κάτω τω 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά 
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από το προϊόν και πάντα κάτω υπό την επίβλεψη ενήλικα. 
Τα παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών έως 8 ετών μπορούν 
μόνο να ανοίγουν ή να κλείνουν τον διακόπτη λειτουργίας 
δεδομένου πως η συσκευή έχει τοποθετηθεί/ εγκατασταθεί 
για χρήση μόνο για τον σκοπό όπου έχει κατασκευαστεί, 
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 στην πρίζα τη συσκευή, να την ρυθμίζουν να μην 
καθαρίζουν ή να την συντηρούν/επισκευάζουν.

38.  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση παιδιά 
μικρότερης ηλικίας από 8 ετών, από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και εάν βρίσκονται 
υπό εποπτεία ή τους έχει παρασχεθεί η απαραίτητη 
ενημέρωση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής 
και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν, από 
κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

39.  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται 
πως δεν παίζουν με την συσκευή.

40. Κάποια μέρη αυτής της συσκευής μπορεί να αναπτύσσουν 
υψηλή θερμοκρασία και να προκληθεί έγκαυμα. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί κατά την λειτουργία της 
συσκευής όταν στον ίδιο χώρο βρίσκονται παιδιά και άτομα 
με ευαισθησίες.
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ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Η συσκευή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε τοποθετημένη στον τοίχο (λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους κανόνες ασφαλείας βάσει αυτού του εγχειριδίου) στο μπάνιο, 
είτε ως φορητή συσκευή και σε άλλους χώρους εκτός μπάνιου. Αφήστε μία απόσταση 
τουλάχιστον 50 εκατοστών μεταξύ των πλαϊνών μερών της συσκευής από τον τοίχο ή τα 
έπιπλα ώστε να επιτρέπεται στη συσκευή να έχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα. Η ροή του 
αέρα θα πρέπει πάντα να βρίσκεται προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να βελτιστοποιείται 
η απόδοση θέρμανσης μέσα στο χώρο. Αποφεύγετε την τοποθέτηση του προϊόντος σε 
γωνίες, μικρούς χώρους, ξύλινα πατώματα και ταβάνια. 

•  Βεβαιωθείτε πως το σημείο στον τοίχο στον οποίο θα τοποθετήσετε τη συσκευή είναι 
ανθεκτικό, μη εύφλεκτο, ομαλό και απόλυτα κατακόρυφο.

•  Αφαιρέστε το πλαστικό στήριγμα από το πίσω μέρος της συσκευής. Τοποθετήστε το 
στο επιθυμητό σημείο επάνω στον τοίχο και με μολύβι μαρκάρετε με τρεις τελείες 
επάνω στον τοίχο επάνω στις τρεις αντίστοιχες τρύπες του. Βεβαιωθείτε πως 
ακολουθείτε τους κανόνες ασφαλείας για την σωστή τοποθέτηση του προϊόντος πριν 
την εγκατάσταση. 

•  Τρυπήστε 3 τρύπες στα σημεία που σημειώσατε με το μολύβι στον τοίχο. Οι τρύπες 
αυτές θα πρέπει να έχουν οριζόντια θέση και να έχουν 63 χιλιοστά απόσταση μεταξύ 
τους. Βάλτε τα ούπα μέσα στις τρύπες. Τοποθετήστε το πλαστικό στήριγμα μπροστά 
από τα ούπα και βιδώστε καλά τις τρεις βίδες ώστε να στερεωθεί σωστά στον τοίχο. 

•  Περάστε τη συσκευή στο πλαστικό στήριγμα μέσω των δύο υποδοχών που βρίσκονται 
στο πίσω μέρος της συσκευής και ασφαλίστε το έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης του. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κάτωθι διαγράμματος. 

• Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν μπορεί να μετακινηθεί ή να πέσει.     
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ

ΥΠΟΔΟΧΕΣ

50 cm min.

50 cm min.

50 cm 
min.

50 cm 
min.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Το κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει να είναι επαρκές για το φορτίο της συσκευής και πρέπει 
να προστατεύεται με ασφάλειες 10Α.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να τοποθετήσετε τη συσκευή στο μπάνιο, θα πρέπει να 
τοποθετηθεί στον τοίχο στην ζώνη 3 ή στη ζώνη ασφαλείας βάσει των προδιαγραφών 
NF C 15-100 που αφορά σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση εντός οικίας. H σύνδεση με την 
παροχή ρεύματος πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών του κτιρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών καλωδίωσης).Στο σημείο τοποθέτησης θα πρέπει 
να υπάρχει από τον ηλεκτρολόγο ειδικό κουτί παροχής τροφοδοσίας. 
Μόλις τοποθετήσετε τη συσκευή στο σημείο επιλογής σας, κόψτε το φις και συνδέστε 
τους δύο αγωγούς του καλωδίου H05VV-F 2x1.00mm2 με τη σωστή πολικότητα: 
Καφέ αγωγός = Φάση 
Μπλε αγωγός = Ουδέτερος
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διακόπτης Επιλογής 
Λειτουργιών

Θερμοστάτης

Ενδεικτική Λυχνία 
Λειτουργίας

Stop
Fan
Heater low power
Heater high power

Thermostat

Warning light

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ

-  Για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή γυρίστε τον διακόπτη επιλογής λειτουργιών 
στη θέση Ι (πρώτη σκάλα 1000W) ή στη θέση ΙΙ (δεύτερη σκάλα 2000W).

-  Για να θέσετε σε λειτουργία μόνο τον ανεμιστήρα της συσκευής, γυρίστε τον διακόπτη 
επιλογής λειτουργιών στη θέση  -  Γυρίστε τον θερμοστάτη στη θέση όπου αισθάνεστε άνετα με την θερμοκρασία μέσα 
στον χώρο σας. 

-  Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, γυρίστε τον διακόπτη επιλογής 
λειτουργιών στη θέση 0.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ

Off (Εκτός Λειτουργίας) 0

Μόνο ανεμιστήρας   

Ανεμιστήρας + 1ο επίπεδο θέρμανσης (1000W) I

Ανεμιστήρας + 2ο επίπεδο θέρμανσης (2000W) II

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Την πρώτη φορά που θα βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία, ενδέχεται να αναδυθεί κάποια 
οσμή. Αυτό είναι φυσιολογικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε καλά 
αεριζόμενο χώρο και συνεχίστε τη λειτουργία της μέχρι να εξαφανιστεί η οσμή αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κάποια σημεία της συσκευής μπορεί να είναι πολύ ζεστά κατά την διάρκεια λειτουργίας 
της. Προσοχή κίνδυνος εγκαύματος. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θερμοασφάλεια Thermo Fuse
Για την ασφάλειά σας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με Θερμοασφάλεια κατά της 
υπερθέρμανσης και του βραχυκυκλώματος. 
Θερμοασφάλεια Cut-Off
Για την ασφάλειά σας, αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με Θερμοασφάλεια κατά της 
υπερθέρμανσης. Σε περίπτωση που η συσκευή υπερθερμανθεί, η θερμοασφάλεια Cut-Off 
τερματίζει αυτόματα την λειτουργία της.  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Για να αποφευχθεί τυχόν περίπτωση υπερθέρμανσης, καθαρίζετε τακτικά την συσκευή.
•  Πριν τον καθαρισμό ή την μεταφορά της συσκευής τερματίστε την λειτουργία της, 

βγάλτε το φις από τη πρίζα και βεβαιωθείτε πως έχει κρυώσει. 
•  Μπορείτε να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής με ένα νωπό πανί. Δεν πρέπει να 

πέσει νερό μέσα στη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι ή χημικά τα οποία μπορούν 
να διαβρώσουν ή καταστρέψουν το περίβλημα της συσκευής. Αφήστε λίγο χρόνο για 
να στεγνώσει η συσκευή πριν βάλετε το φις στην πρίζα. Μην επιχειρείτε να καθαρίσετε 
το εσωτερικό της συσκευής. Μην βυθίζετε την συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε 
είδους υγρό. 

•  Καθαρίστε τους αεραγωγούς συχνά με μια ηλεκτρική σκούπα (με φυσιολογική χρήση, 
η συσκευή χρειάζεται τουλάχιστον 2 καθαρισμούς το χρόνο).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
• Φυλάξτε τη συσκευασία του προϊόντος για την αποθήκευση του.
• Η συσκευή για να αποθηκευτεί πρέπει να μην είναι ζεστή και να είναι εντελώς στεγνή. 
•  Όταν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα τη συσκευή, αφαιρέστε το φις 

από τη πρίζα και τοποθετήστε την στην αρχική της συσκευασία και αποθηκεύστε τη σε 
χώρο καθαρό, σκιερό και δροσερό.

•  Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδο σημείο, σε όρθια θέση κατά την 
αποθήκευση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτή. 

ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ SERVICE
Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας. 
Επικοινωνήστε για την επισκευή της με εξουσιοδοτημένο SERVICE στο +302105386490. 

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.
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Importer: DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A.
6 Kifi ssou Av, 122 42 Egaleo, Athens
Telephone: (+30) 210 53 86 400

Εισαγωγέας: DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400

SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A.
6 Kifi ssou Av, 122 42 Egaleo, Athens
Telephone: (+30) 210 53 86 490, Fax: 210 53 13 349

DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 490, Fax: 210 53 13 349

www.gedsa.gr

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα
This product is made in China. 


