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Safety Instructions
Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep 
this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual.

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for 
damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Children shall not play with the appliance.
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
4. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
5. 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.
6. CAUTION — 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.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
8. WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
9. Do not use this heater in the immediate surrounding of a bath, a shower or a swimming pool.
10. The heating appliance must not be placed just below an electrical outlet.

11.  Means  “DO  NOT COVER“
12. Before inserting the plug into the mains socket, please check that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.
13. Disconnect the mains plug from the socket when the appliance is not in use and before cleaning.
14. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges and keep it away from hot objects and open flames.
15. Do not immerse the appliance or the mains plug in water or other liquids. There is danger to life due to electric shock!
16. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do not pull the power cord.
17. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the plug from its socket, turn off the appliance and send it to an authorized service center for repair.
18. Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
19. Never attempt to open the housing of the appliance, or to repair the appliance yourself. This could cause electric shock.
20. Never leave the appliance unattended during use.
21. This appliance is not designed for commercial use.
22. Do not use the appliance for other than intended use.
23. Do not wind the cord around the appliance and do not bend it.
24. The heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, near swimming pools or similar wet indoor locations. Never place the heater where it may 
fall into a bathtub or any other water container.
25. Do not use outdoors.
26. Do not cover or obstruct any of the heat outlet grilles or the air intake openings of the heater.
27. Do not place the heater on carpets with a very deep pile.
28. Do not insert any object through the heat outlet or air intake grilles of the heater.
29. Do not use the heater in areas where flammable liquids are stored or where flammable fumes may be present.
30. Particular care should be taken when the heater is situated in areas occupied by children or disabled persons.
31. Always unplug the heater when moving it from one location to another.
32. This heating device is not suitable for assembling in vehicles and machines.

Parts Description
1. Control panel and digital display
2. Main power switch
3. Warm air outlet
4. Feet
5. Wheel
6. Remote control

Control Panel and Digital Display
A. On/off button
B. Timer button
C. Power setting
D. Temperature setting
E. Temperature setting 
F. Child lock
G. Main power icon
H. Set temperature or timer display
I. High heat
J. Low heat
K. Room temperature display
L. Child lock icon
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Remote Control
This unit has a remote control. Please use one piece of CR2025 battery for this remote control.
Please insert the battery to the remote control tightly (Refer to the instruction behind the remote control). If it is not in use for a 
long time, please take the battery out of the remote control.
A. On/off button
B. Power setting
C. Timer setting
D. Temperature setting
E. Child lock

Feet Assembly
Take the appliance upside down. Attach the two feet onto the bottom of the appliance and fix with the provided screws. Insert 
the four small wheels into the two feet.

Operation
Plug the appliance into an appropriate electrical outlet. Turn on the appliance by pressing the main power switch.
A beep sound will be heard, and at the meantime the room temperature shows in the display. Press  button,  the heater is turned on.
Power setting
Press  button to choose your desired power,  is on display: behalf of low heating; the  is on display, behalf of high heating.

Temperature setting
Press  button or  to set the desired temperature from 16oC to 40oC. When it reach you set your desired temperature, it will flash a few seconds, and 
then shows in the display.

Time setting
Press  button set the desired working time from 0h to 24h. The set working time will flash a few seconds, and then shows the set temperature again. The 
appliance will shut itself off automatically when the time is up.

Child Lock
Long press the child lock button until a beep sound is heard, the child lock function is activated.
Long press the child lock button again until a beep sound is heard, the child lock function is cancel.

Turn Off
Press  button again to turn off the appliance. Then, turn off the main power switch and unplug the appliance.

Safety System
 The appliance has a safety system which automatically switches off the unit when overheated.
 If overheating occurs, switch off the appliance, remove the plug from the socket, and let it cool down for at least 30 minutes. Put the plug in the socket and 
switch on the heater.

Cleaning 
 Before cleaning the item wait when it cools down and plug out
 Do not use abrasives and solvents. Wipe the product with soft wet cloth
 It is necessary to remove dust from the surface regularly
 Washing the item and placing it in water is forbidden!
 If you are going not to use heater for long time, wipe it surface and put the item in color box.
 It should be placed in dry ventilated room. Avoid high humidity and mechanical impact on the item
Attention: never leave heater unattended!
The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
The item is for household use only.
Attention! The manufacturer does not assume any liability for any damage caused directly or indirectly by not following this instruction manual, general safety 
rules, or interference in the construction of the product.

Storing the Heater
When the heater is not used for a long time it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

Technical Data

Heat Settings 1000/2000W

Display LED

Timer 24h

Thermostat Control Adjustable

Over-Heating Protection Yes

Waterproof IP24

Remote Control Yes

EN * 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 that you hold 
in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you 
just acquired.
* 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 mainte-
nance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.
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Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου για να αποφύγετε τους τραυματισμούς ή/και τις βλάβες. Φροντίστε να φυλάσσετε αυτό 
το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο. Εάν παραδώσετε ή δανείσετε αυτήν τη συσκευή σε κάποιον άλλο άτομα, φροντίστε να συμπεριλάβετε και αυτό το 
εγχειρίδιο μαζί με την συσκευή.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα και στην περίπτωση όπου δεν τηρήθηκαν οι 
οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, τους γενικούς κανόνες ασφαλείας ή πραγματοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στην κατα-
σκευή του προϊόντος.
1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανό-
τητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν επιβλέπονται ή αν έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο 
για την προσωπική τους ασφάλεια και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευή δεν επιτρέπεται να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται σε ασφαλή απόσταση, εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς.
5. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετη-
θεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας και επιβλέπονται ή  έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή 
τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να 
καθαρίζουν τη συσκευή ή να πραγματοποιούν οποιαδήποτε ενέργεια συντήρησης.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν 
υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service του κατασκευαστή, τον προμηθευτή 
ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε την συσκευή.
9. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, το ντους ή την πισίνα.
10. Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.

11. Το σύμβολο   αντιστοιχεί στην προειδοποίηση “ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ“.
12. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα είναι όμοιες με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών 
χαρακτηριστικών.
13. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό της.
14. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κρεμασμένο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από ζεστά αντικείμενα και ενεργές 
φλόγες.
15. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το βύσμα τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
16. Για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το καλώδιο από το φις. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε την συσκευή 
από την παροχή.
17. Μην αγγίζετε τη συσκευή σε περίπτωση που πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και παραδώστε την σε ένα 
εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις για επισκευή.
18. Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή με βρεγμένα χέρια.
19. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε το κέλυφος της συσκευής ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
20. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη την στιγμή που βρίσκεται σε λειτουργία.
21. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική, εμπορική χρήση.
22. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση. 
23. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
24. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους όπου βρίσκονται πλυντήρια, κοντά σε πισίνες ή παρόμοιους χώρους με υψηλά ποσοστά υγρα-
σίας. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να πέσει μέσα στο νερό.
25. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
26. Μην καλύπτετε ή φράσσετε τις γρίλιες εξαγωγής του θερμού αέρα ή τα ανοίγματα εισαγωγής του αέρα της συσκευής.
27. Μην τοποθετείτε την συσκευή σε χαλιά με ψηλό πέλος.
28. Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα διέλευσης του αέρα.
29. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτες αναθυμιάσεις.
30. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο θερμαντήρας βρίσκεται σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
31. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή κατά την μεταφορά της από τη μία θέση στην άλλη.
32. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση και χρήση σε οχήματα.

Περιγραφή βασικών τμημάτων
1. Πίνακας ελέγχου και ψηφιακή οθόνη
2. Γενικός διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
3. Γρίλιες εξαγωγής θερμού αέρα
4. Πόδια στήριξης
5. Τροχοί
6. Τηλεχειριστήριο



WWW.BORMANNTOOLS.COM5

GR

Πίνακας ελέγχου και ψηφιακή οθόνη
A. Διακόπτης ON/OFF
B. Πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη
C. Πλήκτρο ρύθμισης ισχύος θέρμανσης
D. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας (+)
E. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας (-)
F. Πλήκτρο ξεκλειδώματος για παιδιά
G. Σύμβολο λειτουργίας ενεργοποίησης
H. Σύμβολα λειτουργίας θερμοκρασίας / χρονοδιακόπτη
I. Σύμβολο λειτουργίας θέρμανσης υψηλής ισχύος
J. Σύμβολο λειτουργίας θέρμανσης χαμηλής ισχύος
K. Ενδειξη θερμοκρασίας χώρου
L. Σύμβολο λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά

Τηλεχειριστήριο
Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να ελεγχθεί μέσω τηλεχειριστηρίου. Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί με μία μπαταρία τύπου 
CR2025.
Τοποθετήστε την μπαταρία στο τηλεχειριστήριο με την βοήθεια των οδηγιών που βρίσκονται στο πίσω μέρος του. Σε περίπτωση 
που το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία του.
A. Πλήκτρο ON/OFF
B. Πλήκτρο ρύθμισης ισχύος θέρμανσης
C. Πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη
D. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας
E. Πλήκτρο κλειδώματος για παιδιά

Συναρμολόγηση των ποδιών στήριξης
Γυρίστε την συσκευή ανάποδα. Τοποθετήστε τα δυο πόδια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Τοποθετήστε τους τέσσερις τροχούς στις βάσεις των 
ποδιών στήριξης.

Οδηγίες λειτουργίας
Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής σε μια κατάλληλη πρίζα. Ενεργοποιήστε την συσκευή μέσω του γενικού διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργο-
ποίησης.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με έναν βομβητή. Κάθε φορά που πιέζετε κάποιο πλήκτρο ο βομβητής θα παράγει μια ηχητική ειδοποίηση ώστε να γνωρίζετε 
ότι έχει λάβει την εντολή. Πιέστε το πλήκτρο   ,  για να ενεργοποιήσετε την συσκευή.

Ρύθμιση της ισχύος θέρμανσης
Πιέστε το πλήκτρο   για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων ρυθμίσεων θέρμανσης.
Το σύμβολο    που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στην ρύθμιση χαμηλής ισχύος θέρμανσης.

Το σύμβολο  που εμφανίζεται στην οθόνη αντιστοιχεί στην ρύθμιση υψηλής ισχύος θέρμανσης.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Πιέστε το πλήκτρο   ή   για να επιλέξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ των 16oC και των 40oC. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην 
οθόνη της συσκευής αφού αναβοσβήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη (χρόνου απενεργοποίησης)
Πιέστε το πλήκτρο    για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας μεταξύ των 0 και των 24ωρών. Ο επιλεγμένος χρόνος λειτουργίας θα εμφανιστεί στην 
οθόνη και αφού αναβοσβήσει για λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί και πάλι η θερμοκρασία. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα βάσει του χρόνου 
που ρυθμίσατε.

Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μέχρι να ακούσετε 
την ηχητική προειδοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά: Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μέχρι να ακού-
σετε ξανά την ηχητική προειδοποίηση.

Απενεργοποίηση
Πιέστε το πλήκτρο    για να απενεργοποιήσετε την συσκευή. Γυρίστε τον γενικό διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στην θέση OFF.
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Επίπεδα ισχύος 
θέρμανσης

1000/2000W

Τύπος οθόνης LED

Χρονοδιακόπτης 24h

Τύπος θερμοστάτη Ρυθμιζόμενος

Προστασία 
υπερθέρμανσης

Ναί

Βαθμός προστασίας IP24

Τηλεχειρισμός Ναί

EL*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, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο 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

Σύστημα προστασίας από την υπερθέρμανση
 Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα προστασίας το οποίο απενεργοποιεί την συσκευή αυτόματα όταν υπερθερμανθεί.
 Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, απενεργοποιήστε την συσκευή, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα και περιμένετε για 30 λεπτά μέχρι να 
κρυώσει. Επειτα συνδέστε ξανά το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή.

Καθαρισμός
 Ο καθαρισμός θα πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται όταν η συσκευή έχει κρυώσει.
 Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή ισχυρά καθαριστικά διαλύματα. Καθαρίστε τις επιφάνειες της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί 
με νερό.
 Είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες της συσκευής από την σκόνη.
 Μην βρέχετε την συσκευή με νερό και μην την βυθίζετε στο νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό.
 Σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε και αποθηκεύστε την στο χαρτοκιβώτιο της αρχι-
κής συσκευασίας.
 Αποθηκεύστε την συσκευή σε έναν επαρκώς αεριζόμενο χώρο, απαλλαγμένο από την υγρασία. Μην εκθέτετε την συσκευή στην υγρασία και προστατεύστε 
την από τις μηχανικές καταπονήσεις.
Προσοχή: Η λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει ποτέ να παραμένει ανεπιτήρητη!
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμά να πραγματοποιήσει αλλαγές στην εμφάνιση και την σύσταση του προϊόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Το αντικείμενο προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Προσοχή! Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα και στην περίπτωση όπου δεν τηρή-
θηκαν οι οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, τους γενικούς κανόνες ασφαλείας ή πραγματοποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο παρέμβαση στην 
κατασκευή του προϊόντος.

Αποθήκευση
 Σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε και αποθηκεύστε την στο χαρτοκιβώτιο της αρχι-
κής συσκευασίας.






