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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.                 Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε πιθανή 
υπερθέρμανση μην καλύπτετε το αερόθερμο.

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει πάθει βλάβη, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο πάροχο 
σέρβις ή κατάλληλα καταρτισμένο άτομο για αποφυγή κινδύνων.

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 
χρονών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή 
πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει 
επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή 
τρόπο και κατανόηση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
χρήστη δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

4. Μην τοποθετείτε το αερόθερμο ακριβώς κάτω από κάποια πρίζα.
5. Μην χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ σε άμεσο περιβάλλον μίας 

μπανιέρας, ντουζιέρας ή πισίνας.
6. Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά εκτός και 

αν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Παιδιά 3 ετών και κάτω των 8 
ετών μόνον θα ενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην σκοπούμενη 
κανονική θέση λειτουργίας του και επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και ότι 
κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έτη και 
λιγότερο από 8 ετών δεν θα συνδέουν το βύσμα, ούτε θα ρυθμίζουν 
και καθαρίζουν τη συσκευή ούτε θα εκτελούν συντήρηση χρήστη.



     

7. ΠΡΟΣΟΧΗ — Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί 
να καίνε πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή όπου υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

8. Αυτό το καλοριφέρ είναι γεμάτο με ακριβή ποσότητα ειδικού ελαίου. 
Επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της συσκευής 
πραγματοποιούνται μόνον από τον κατασκευαστή ή τον τεχνικό 
σέρβις του, με τον οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε, εάν υπάρχει 
διαρροή λαδιού. Όταν απορρίψετε το καλοριφέρ, ακολουθήστε τους 
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη του λαδιού.

9.          Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
Αυτό το σήμα επισημαίνει πως το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να 
αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 
από μη ελεγχόμενα απορρίμματα, ανακυκλώστε τη υπεύθυνα για να 
προωθήσετε την αέναη εκ νέου χρήση των υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη σας συσκευή προς ανακύκλωση, 
σας παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής 
και συλλογής ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα από το οποίο την 
αγοράσατε. Εκείνοι θα αναλάβουν να ανακυκλώσω το προϊόν, 
προφυλάσσοντας το περιβάλλον.

10. Το καλοριφέρ δεν μπορεί να επιτύχει ακριβή έλεγχο της 
θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και συνεπώς δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως συσκευή μόνωσης για περιβάλλον φύλαξης, 
αντικείμενα, ζώα και φυτά.



ΜΕΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διάταξη τροχών

Πίνακας ελέγχου

Πτερύγιο

Χρήση του καλοριφέρ με λάδι

Τύλιγμα καλωδίου

Πεταλούδες

Κουτί ελέγχου

Εικόνα 1 Εικόνα 2

1. Γυρίστε το καλοριφέρ ανάποδα.
2. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, ευθυγραμμίστε την οπή στήριξης μίας διάταξης 

τροχίσκου και εγκαταστήστε τη στη βίδα της πλάκας τροχίσκου στο τέλος του 
πτερυγίου του καλοριφέρ και η άλλη διάταξη τροχίσκου ευθυγραμμίζεται με τις 
βίδες που είναι στερεωμένες στο κάτω μέρος του κουτιού ελέγχου.

3. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, δύο σύνολα στοιχείων σφίγγονται με τέσσερις 
πεταλούδες. Εγκαταστήστε και κατόπιν θέστε το αερόθερμο στη θέση 
του-απλά τοποθετήστε τις ρόδες επάνω στο έδαφος.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
[Επιθεώρηση πριν ξεκινήσει]
1. Το καλώδιο ρεύματος δεν θα υποστεί βλάβη ούτε θα σπάσει.
2. Πριν από την χρήση επαληθεύστε ότι το βαθμονομημένο ρεύμα της πρίζας 
ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις στον παραπάνω πίνακα και είναι εξοπλισμένη 
με μία διάταξη γείωσης ασφαλείας, διαφορετικά αντικαταστήστε την πρίζα.

[Οδηγίες Λειτουργίας]
<Work/Standby (Εργασία/Αναμονή)>:Συνδέστε το ρεύμα, ο βομβητής θα ηχήσει 
παρατεταμένα, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης “    ” για να εισαχθεί σε 
κατάσταση εργασίας θέρμανσης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης   
“     ” για να εισέλθει σε κατάσταση αναμονής.
<Gear selection (Επιλογή ταχύτητας)>: Για την κατάσταση εργασίας, πατήστε το 
πλήκτρο “    ” για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες εργασίας, όπως υψηλή 
ταχύτητα, μέτρια ταχύτητα και χαμηλή ταχύτητα.

<Scheduled work (Προγραμματισμένη εργασία)>: Πατήστε στο πλήκτρο 
χρονοδιακόπτη "     " σε κατάσταση αναμονής για να εισέλθετε στην οθόνη 
ρύθμισης προγραμματισμένης εργασίας. Πατήστε το πλήκτρο “+” ή το πλήκτρο “-” 
για να ορίσετε την προγραμματισμένη ώρα, πατήστε το πλήκτρο “+” ή το πλήκτρο 
“-” για παρατεταμένο χρόνο ώστε να οριστεί γρήγορα η προγραμματισμένη ώρα，
και η προγραμματισμένη ώρα θα φτάσει την ώρα εργασίας του μηχανήματος.
<Scheduling standby (Προγραμματισμός αναμονής)>: Στην κατάσταση εργασίας, 
πατήστε το πλήκτρο χρονοδιακόπτη "     " για να εισέλθετε στην οθόνη ρύθμισης 
προγραμματισμού αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο “+” ή το πλήκτρο “-” για να 
ορίσετε τον χρόνο προγραμματισμού, Πατήστε το πλήκτρο “+” ή το πλήκτρο “-” 
παρατεταμένα για να ορίσετε γρήγορα τον χρόνο προγραμματισμού, και ο χρόνος 
προγραμματισμού βρίσκεται στην κατάσταση αναμονής στο μηχάνημα.
A: το εύρος προγραμματισμού είναι για 0~24 ώρες και πατήστε το πλήκτρο “+” ή 
το πλήκτρο “-” κάθε φορά για να αυξήσετε ή να μειώσετε 1 ώρα. Όταν η ορισμένη 
τιμή είναι 0H, πατήστε το πλήκτρο "+" για να οριστεί η ώρα για 24H. Όταν η 
ορισμένη τιμή είναι 24H, πατήστε το πλήκτρο "+", και η ώρα ρύθμισης είναι 
0H.Όταν η ορισμένη τιμή είναι 0H, ο προγραμματισμός ακυρώνεται. Όταν η 
ορισμένη τιμή δεν είναι 0H, ο προγραμματισμός ξεκινά. Ορίστε την ώρα του 
ραντεβού, πατήστε το πλήκτρο χρονισμού “     ” ή το πλήκτρο “    ” , ή παραμείνετε 
χωρίς λειτουργία για 5 δευτερόλεπτα, βγείτε από την λειτουργία 
προγραμματισμού.
B: Εάν έχει οριστεί ο χρόνος προγραμματισμού, πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης "     " για να εισέλθετε στην κατάσταση αναμονής και ακυρώστε ον 
προγραμματισμό.



Παράθυρο ενδείξεων

Πίνακας ελέγχου

C: Αφού ξεκινήσει ο προγραμματισμός, πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού     
"     " για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο του ραντεβού και να ορίσετε τον χρόνο 
προγραμματισμού. Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου, τερματίζεται 
ή εκκινεί η λειτουργία του μηχανήματος υπό έλεγχο θερμοκρασίας και ο 
προγραμματισμένος χρόνος είναι πάντα φυσιολογικός και χωρίς χρόνο διακοπής 
λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου χρόνου, απαλείφεται σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος.
<Memory function (Λειτουργία μνήμης)>: Όταν εκκινηθεί το μηχάνημα πάλι και θα 
λειτουργεί ανάλογα με την κατάσταση πριν από την τελευταία αναμονή.
<Safety protection function (Λειτουργία προστασίας ασφάλειας)>: Όταν η 
θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος Th υπερβεί τους 50°C στην κατάσταση 
αναμονής ή εργασίας, όλες οι έξοδοι απενεργοποιούνται, ο βομβητής παρακινεί με 
10 μακρά ηχητικά σήματα, στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται "FF" και αναβοσβήνει 
στα 1 Hz για 75 δευτερόλεπτα. Όσο υπάρχει προστασία, ακόμα κι αν η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 50°C, η λειτουργία ή εκτέλεση 
δεν μπορούν να συνεχιστούν και η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνον αφού 
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί και πάλι η ενέργεια.
<Shut down (Τερματισμός)>: Στην κατάσταση εργασίας, πατήστε το πλήκτρο 
ρεύματος “      ” στον πίνακα ελέγχου για να εισέλθει  σε κατάσταση αναμονής, 
αφαιρέστε το βύσμα από το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε να κρυώσει ολόκληρο 
το μηχάνημα  και θέστε την αναμονή του καλοριφέρ.

[Σημείωση]
Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά ή για να εισάγετε ξανά στην 
πρίζα, δώστε προσοχή για να δείτε κατά πόσο το βύσμα και η πρίζα εφαρμόζουν 
σωστά.
<Μέθοδος επιθεώρησης>
Εισάγετε την πρίζα ρεύματος στην πρίζα και ξεκινήστε για χρήση. Μετά από 
περίπου μισή ώρα, σβήστε και εξάγετε την πρίζα. Ελέγξτε κατά πόσο οι πείροι 
βύσματος καίνε,αντικαταστήστε την πρίζα εάν συμβαίνει (πάνω από περίπου 50 
°C) για να μην καεί η πρίζα ή ακόμα και να προκληθεί πυρκαγιά  από 
υπερθέρμανση της υποδοχής λόγω κακής επαφής.    



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη

Πλήκτρο Λειτουργίας

Πλήκτρο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλήκτρο «+»

Πλήκτρο «-»

+

-

...

Οι οδηγίες για τη λειτουργία της μονάδας τηλεχειριστηρίου είναι βασικά οι ίδιες με τον πίνακα 
λειτουργίας της συσκευής και η μονάδα τηλεχειριστηρίου δεν μπορεί να ελέγξει το πλήκτρο 
συνδυασμού.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Το  ηλεκτρικός καλοριφέρ θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να 

σκουπιστεί η σκόνη από τα πτερύγια του. Καθώς αυτό μπορεί να 
μειώσει την αποτελεσματικότητα εκπομπής.

2. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ηλεκτρισμού και αφήστε το 
καλοριφέρ να κρυώσει, σκουπίστε τη σκόνη με ένα μαλακό υγρό 
πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά.

3. Μην ξύνετε τις επιφάνειες από τα πτερύγια με αιχμηρά σκληρά 
εργαλεία για να μην σκουριάσουν οι επιφάνειες λόγω ζημιάς στην 
στρώση της βαφής.



OWNER’S MANUAL
OIL FILLED HEATER

GD Midea Environment Appliances MFG.Co.,Ltd.
No.28, Dong Fu Road, Hesui East Industrial Area, Dong Feng Town, 

Zhongshan, Guangdong 528425 P.R.China

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

MODEL: NY2009-20MR
NY2311-20MR



SAFETY INSTRUCTION

1.                 Warning: In order to avoid overheating, do not cover the 
heater.

2. 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.

3. 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 un-
derstand the hazards involved. Children shall not play with the appli-
ance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

4. The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
5. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a 

shower or a swimming pool.
6. 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 supervi-
sion 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.



7.  CAUTION — Some parts of this product can 
become very hot and cause burns. Particular atten-
tion has to be given where children and vulnerable 
people are present.

8. This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs re-
quiring opening of oil-container are only to be made by the manufac-
turer or his service agent who should be contacted if there is an oil 
leak. When scrapping the heater, follow the regulations concerning 
the disposal of oil.

9.             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, re-
cycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material re-
sources. To return your used device, please use the return and collec-
tion systems or contact the retailer where the product was purchased. 
They can take this product for environmental safe recycling.

10. This heater cannot achieve accurate temperature control of the enviroment, 
      and thus cannot be used as insulation device for storage environment, 
      items, animals and plants.



PART FIGURE

Caster assembly

Control panel

Fin

Use of oil filled radiator

Crod wrap

butterfly nuts

control box

figure 1 figure 2

1,Turn the heater upside down.
2. As shown in figure 1, align the mounting hole of a set of caster assembly and install 
it on the screw of the caster pad plate at the end of the radiator fin, and The other 
caster assembly is aligned to the screws mounted at the bottom of the control box.
3,As shown in figure 2, two sets of caster components are tightened with four butterfly
nuts. Install solid and then put the heater in place-just put the wheels on the ground.



”key for along time to quickly set the scheduled time，and the scheduled time will 

[Inspection before start]
1.The power cord shall not be damaged or fractured.
2.Please verify the rated current of the power socket is in line with the requirements 
in the table above and is equipped with a safety grounding device before use; oth-
erwise, replace the socket.
[Operating Instructions]
<Work/Standby>:Plug in the power,the buzzer will “beep” for along time,press the 
power key “   ” to enter the  heating working state,and then press the 
power key “    ” to enter the standby state.
<Gear selection>: For work status, press “ ” key to select one of work modes 
such as high gear, medium gear and low gear .

OPERATING INSTRUCTION

<Temperature Setting>:Under the working status,press and hold the“  ”key or“   ”key 
to set the temperature,press and hold the“  ”key or the“   ”key to quickly set the tem-
perature;after setting the temperature,have non-operation for 5 seconds,exit the tem-
perature  setting screen.

-

<Scheduled work>:Tap the timer key"   " in standby mode to enter the scheduled 
work setting screen. Press“  ”key or“  ”key to set the scheduled time, press“  ”key 
or“  

<Scheduling standby>:Under the working status,press the timer key"   "to enter the 
scheduling standby setting screen.Press“  ”key or“  ”key to set the scheduling time,

<Memory function>:When started up the machine again and it will operate according 
to the status before the last standby.

press“  ”key or“  ”key for along time to quickly set the scheduling time,and the 
scheduling time is in the standby state to the machine.
A:the scope of scheduling is for 0~24hours,and press"  "key or"  "key each time to 
increase or decrease 1 hour.When the set value is 0H,press the"  "key to set the 
time for 24H.When the set value is 24H,press the"  "key,and the setting time is 
0H.When the set value is 0H,the scheduling is canceled. When the set value is not 
0H,the scheduling is started.Set the appointment time,press the timing key"  "key or 
"       "key,or without operation for 5 seconds,exit scheduling mode.
B:If the scheduling time isset,press the power button"   "to enter the standby state and 
cancel the scheduling.
C:After the scheduling is started,press the scheduling key"  "to check the remaining 
time of the appointment and reset the scheduling time.During the scheduled time,the 
machine is shut down or started upunder temperature control,and the scheduled time 
is always normal,and free from down time.During the scheduled time,it is cleared 
incase of power failure.

reach  the working status of the machine.



[Note]
To use the machine for the first time or to re-insert the socket, please pay attention 
to check whether the plug and the socket are fitted well.
<Inspection method>
Insert the power plug into the socket and start for use; after about half an hour, turn 
off and pull out the plug. Check whether the plug pins are hot; replace the socket if 
so (more than about 50 °C) to avoid burning the plug or even causing a fire caused 
by overheating of the socket due to poor contact.

<Safety protection function>:When the indoor ambient temperature Th exceeds 50°C 
under the standby or working state,all out puts are turned off,the buzzer prompts 10  
long beeps,the digital screen displays"FF"and flash es at 1 Hz for 75 seconds.As long 
as there is protection,even if the ambient temperature is less than 50°C,the running 
or operation can not be resumed,and the operation can only be performed after the 
power is turned off and on again.
<Shut down>:Under the working state,press the power key“   ”on the control panel 
to enter the standby state,unplug the power cord,wait for the whole machine to 
cool,and place the heater stably.

display windor

control panel



USING THE REMOTE CONTROL
Instructions for remote-control unit Button function are basically consistent 
with the operation panel of the body, and the remote-control unit cannot control 
the combination key.

Timer key

Function key

ON/OFF key

“+”key

“-”key

+

-

...



1. The electric heater should be cleaned regularly to wipe out the dust on 
the surface of flanges. As this may influence the radiating efficiency.

2. Disconnect electricity supply and allow radiator to cool, wipe out dust 
with a soft damp cloth. Do not use detergent or abrasives.

3. Do not scrap the surfaces of flanges with sharp hard tools, to avoid 
surfaces getting rusty, because of damage of the paint coat.

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTION


