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1 Υποδείξεις για τον χρήστη

Σημειώστε
Αγαπητέ μας πελάτη,      
διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται σε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε 
προσεκτικά τις οδηγίες και προωθήστε τις 
ενδεχομένως στον επόμενο ιδιοκτήτη. 

προσοχή!
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται
από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με
μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν
ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση
της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους
που απορρέουν από αυτή! Τα παιδιά δεν
επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση που επιτρέπεται
να γίνεται από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να
γίνεται από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται!

προσοχή!
Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να
απομακρύνονται, εκτός και επιβλέπονται
μονίμως. Παιδιά άνω των 3 και κάτω των 8
ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να
απενεργοποιούν τη συσκευή, εφόσον
επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά
με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν
κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν
από αυτή, με τον όρο η συσκευή να έχει
τοποθετηθεί και εγκατασταθεί στη
φυσιολογική θέση χρήσης της!

προσοχή!
Παιδιά άνω των 3 ετών και κάτω των 8 ετών
δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φις στην
πρίζα, να ρυθμίζουν τη συσκευή, να
καθαρίζουν τη συσκευή και/ή να
πραγματοποιούν τις εργασίες συντήρησης
που επιτρέπεται να πραγματοποιεί ο
χρήστης!

προσοχή!
Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να
γίνουν πολύ ζεστά προξενώντας εγκαύματα.
Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι
παρόντα παιδιά ή άτομα που χρήζουν
προστασίας!

προσοχή!
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετείται 
κάτω από πρίζα τοίχου!

προσοχή!
Αν το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος έχει
ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή ένα
ανάλογο άτομο, για να αποκλειστούν πηγές
κινδύνου!

προσοχή!
Για να αποφεύγεται υπερθέρμανση, δεν
επιτρέπεται να καλύπτεται η συσκευή
θέρμανσης!

προσοχή!
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους
με μπανιέρα, ντους ή πισίνα καθώς και κοντά
σε νιπτήρες ή συνδέσεις νερού!

προσοχή!
Το διπλανό σύμβολο έχει τοποθετηθεί
στη συσκευή θέρμανσης και σημαίνει
ότι η συσκευή θέρμανσης δεν
επιτρέπεται να καλύπτεται!! 

 Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε εναλλασσόμενη
τάση σύμφωνα με την πινακίδα τύπου.

 Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
όπως περιγράφεται στις οδηγίες τοποθέτησης και
χρήσης!

 Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις
ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας από έναν ει-
δικό.

 Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο
για τη θέρμανση του αέρα εντός κλειστών χώρων.

 Σε περίπτωση βλάβης ή σε παρατεταμένη μη
χρήση, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό
ρεύμα (απενεργοποίηση ασφάλειας).

 Η συσκευή θέρμανσης δεν επιτρέπεται να λειτουρ-
γεί σε χώρους, στους οποίους χρησιμοποιούνται
εύφλεκτα υλικά (π.χ. διαλύτες κτλ.).

προσοχή!
Μην τοποθετείτε το καλώδιο σύνδεσης πάνω από τη
συσκευή! Μην θέτετε ποτέ σε λειτουργία τη συσκευή αν
η συσκευή ή το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος έχει
ζημιά. Θανάσιμος κίνδυνος!

προσοχή!
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι
ώστε τα στοιχεία χειρισμού να μην μπορούν
να αγγιχτούν από ένα άτομο που βρίσκεται
μέσα σε μια μπανιέρα ή κάτω από ένα ντους!
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προσοχή!
Για να αποφευχθεί κίνδυνος από μη
ηθελημένο μηδενισμό του περιοριστή
θερμοκρασίας προστασίας, η συσκευή δεν
επιτρέπεται να τροφοδοτείται από εξωτερική
διάταξη μεταγωγής, π.χ. έναν χρονοδιακόπτη
ή να συνδέεται με ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, το
οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
τακτικά μέσω μίας διάταξης!

προσοχή!
Αυτή η συσκευή θέρμανσης δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται με έναν διακόπτη
προγραμματισμού, έναν χρονοδιακόπτη, ένα
ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού ή
οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ενεργοποιεί
αυτόματα τη συσκευή θέρμανσης, καθώς
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν η συσκευή
θέρμανσης καλυφθεί ή τοποθετηθεί λάθος!

προσοχή!
Όταν συνδέεται σε σταθερή εγκατάσταση
καλωδίων σε μια συσκευή διαχωρισμού είναι
εφοδιασμένο με τουλάχιστον 3 mm διάκενο
επαφής σε κάθε πόλο. (∆ιακόπτες)

2 Τεχνική περιγραφή συσκευής 
Θερμαντική ισχύ: 2000 W
Τάση σύνδεσης: 1/N/PE~, 230 V, 50 Hz
Κατηγορία προστασίας:IP20
Κλάση προστασίας:  I (με αγωγό γείωσης)
∆ιαστάσεις τοποθετημένο στο δάπεδο: (Π x Υ x Β) 

575 x 418 x 200 mm

∆ιαστάσεις τοποθετημένο στον τοίχο: (Π x Υ x Β) 

575 x 350 x 125 mm

Βάρος: 4,1 kg (DX421), 4,3 kg (DX422T)

3 Τοποθέτηση, εγκατάσταση 

Το αερόθερμο επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο σε ορι-
ζόντια, επίπεδη επιφάνεια όπως φαίνεται στην εικόνα.
∆εν επιτρέπεται η χρήση του σε χαλιά με ψηλό πέλος.
Προσοχή κατά την τοποθέτηση μπροστά από εύφλε-
κτα αντικείμενα. 

∆εν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή η τοποθέτηση κάτω
από πρίζες τοίχου. Λαμβάνετε υπόψη τις ελάχιστες
αποστάσεις.

Επιπλέον πρέπει να τηρείτε και στην μπροστινή
πλευρά της συσκευής μία ελάχιστη απόσταση 500 mm
από εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. κουρτίνες, πετσέτες ή
ευαίσθητα στην θερμότητα πλαστικά.

3.1 Τοποθέτηση των βάσεων στήριξης

Το αερόθερμο δεν επιτρέ-
πεται σε καμία περίπτωση
να χρησιμοποιηθεί χωρίς
τις περιλαμβανόμενες βά-
σεις στήριξης.

Οι δύο βίδες για τις βάσεις
στήριξης (A) βρίσκονται
στην κάτω πλευρά της συ-
σκευής. Ξεβιδώστε τις βί-

δες. 

Ασφαλίστε και βιδώστε τις βάσεις στήριξης όπως φαί-
νεται στην εικόνα.

3.2 Τοποθέτηση τοίχου

Το φις της συσκευής πρέπει μετά την τοποθέτηση να
είναι εύκολα προσβάσιμο.

Η τοποθέτηση του αερόθερμου επιτρέπεται να γίνεται
μόνο οριζόντια σε έναν κάθετο τοίχο όπως φαίνεται
στην εικόνα. 

Λαμβάνετε υπόψη, ότι ο αέρας πρέπει να εισέρχεται
και να εξέρχεται ανεμπόδιστα από την κάτω και την
πάνω πλευρά της συσκευής.

Σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0100 Μέρος 701 δεν
επιτρέπεται η τοποθέτηση σε ζώνες προστασίας.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τοποθετημένες στην
κάτω πλευρά της συσκευής βάσεις τοίχου (B).

 Ανοίξτε τρύπες στερέωσης για τις δύο άνω βάσεις
τοίχου σε οριζόντια διάταξη και σε απόσταση 358
mm μεταξύ τους και τοποθετήστε ούπα.

 Βιδώστε τις άνω βάσεις τοίχου και αναρτήστε το αε-
ρόθερμο.

 Περάστε την τρίτη βάση τοίχου στην κάτω σχισμή
του πίσω τοιχώματος.

 Ελέγξτε την οριζόντια θέση του αερόθερμου και ση-
μειώστε στον τοίχο το σημείο για την τρύπα της
κάτω βάσης τοίχου.
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 Κατεβάστε το αερόθερμο, ανοίξτε την τρύπα για
την κάτω βάση τοίχου και τοποθέτηστε ένα ούπα.

 Τοποθετήστε το αερόθερμο εκ νέου στις επάνω
βάσεις τοίχου και βιδώστε την κάτω βάση τοίχου
στον τοίχο.

4 Ηλεκτρική σύνδεση
Η αναφερόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να
συμφωνεί με την διαθέσιμη τάση δικτύου.

Το φις της συσκευής πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι
εύκολα προσβάσιμο.

5 Λειτουργία

Η θερμοκρασία χώρου ρυθμίζεται από τον αδιαβάθ-
μητα ρυθμιζόμενο θερμοστάτη (C). Όταν ο περιστροφι-
κός διακόπτης είναι γυρισμένος στην μικρότερη ρύθ-
μιση εντελώς αριστερά (βλέπε Εικόνα) ο θερμοστάτης
ανάβει το αερόθερμο όταν η θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος είναι περίπου 5 °C. 

Με τον διακόπτη ενεργοποίησης (D) ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται το αερόθερμο.

Με τον διακόπτη τρόπου λειτουργίας (E) μπορείτε να
επιλέξετε ανάμεσα σε δύο βαθμίδες θέρμανσης (I =
1000 W ή II = 2000 W).

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης,
ανάβει η κόκκινη λυχνία.

προσοχή!
Εάν η λειτουργία γίνεται χωρίς επιτήρηση μπορεί
ανάλογα με το μέγεθος του χώρου, την απαιτούμενη
θερμότητα και τη ρύθμιση του θερμοστάτη να
υπερθερμανθεί ο χώρος. Το γεγονός αυτό μπορεί να
δημιουργήσει κινδύνους για άτομα, τα οποία δεν είναι
σε θέση να εγκαταλείψουν μόνα τους τον χώρο σε
περίπτωση πολύ υψηλής θερμοκρασίας.

5.1 Λειτουργία ανεμιστήρα (μόνο για τύπο 
συσκευής DX 422T)

Με την πίεση του διακόπτη F ενεργοποιείται ένας ανε-
μιστήρας, ο οποίος αυξάνει την κυκλοφορία του αέρα
και επιτυγχάνει έτσι την γρηγορότερη κατανομή της
θερμότητας.

Ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανεμι-
στήρας ψυχρού αέρα.

Κατά την λειτουργία ως ανεμιστήρα ψυχρού αέρα
στρέψτε το περιστροφικό κουμπί του θερμοστάτη σύμ-
φωνα με τους δείκτες του ρολογιού στην μέγιστη τιμή.

6 Προστασία υπερθέρμανσης 

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του αερόθερμου αυτό
απενεργοποιείται αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση
τραβήξτε το φις και αφήστε την συσκευή χωρίς ρεύμα
για μερικά λεπτά, έτσι ώστε ο περιοριστής θερμοκρα-
σίας να μπορέσει να επανέλθει.
Στην συνέχεια αποκαταστήστε την πιθανή αιτία, π.χ.
σχάρα αερισμού λάθος ρυθμισμένη ή καλυμμένη.
Μόλις η συσκευή κρυώσει αρκετά, μπορεί να τεθεί και
πάλι σε λειτουργία.

7 Βλάβες
Σε περίπτωση που η συσκευή δεν βγάζει ζεστό αέρα,
ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη και αν ο θερμοστάτης
είναι ρυθμισμένος στην επιθυμητή θερμοκρασία, και
στη συνέχεια αν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος δι-
ακόπτης στον πίνακα διανομής ή αν είναι καλή η ασφά-
λεια.

Εάν δεν μπορέσετε να αποκαταστήσετε το πρόβλημα
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο σέρβις. 

Για την επεξεργασία του αιτήματός σας απαιτείται ο
αριθμός E (κωδικός συσκευής) και ο αριθμός FD (ημε-
ρομηνία κατασκευής) της συσκευής. Τα στοιχεία αυτά
υπάρχουν στην πινακίδα τύπου.

Επισκευές και επεμβάσεις στη συσκευή επιτρέπονται
μόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο ή από το κατάστημα σέρ-
βις.

8 Σέρβις

Σε περίπτωση σέρβις πρέπει να ενημερώνεται η
Robert Bosch Hausgeräte GmbH ως υπεύθυνο τμήμα
σέρβις. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην Σελίδα 2
στην Παράγραφο „Εγγύηση, Σέρβις, ∆ιεύθυνση“.
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9 Καθαρισμός

Για τον καθαρισμό η συσκευή πρέπει να είναι αποσυν-
δεδεμένη από το δίκτυο ρεύματος και να είναι κρύα. Ο
καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς μπορεί να γίνει με
ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε για τον κα-
θαρισμό δραστικές σκόνες καθαρισμού ή στιλβωτικά
υγρά επίπλων, διότι μπορεί να προκαλέσουν ζημιές
στην επιφάνεια.

Τυχόν συσσωρευμένη σκόνη εντός της συσκευής μπο-
ρεί να αφαιρεθεί από έξω με μία ηλεκτρική σκούπα.

10 Εγγύηση
Για το προϊόν αυτό παρέχουμε 2 χρόνια εγγύηση σύμ-
φωνα με τους σχετικούς όρους της εγγύησης.

11 ∆ιάθεση συσκευής 

Η διάθεση της συσκευής δεν επιτρέπεται να
γίνεται με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε
ειδικά σημεία απόρριψης ηλεκτρικών συ-
σκευών.

Glen Dimplex Deutschland GmbH
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach
Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

Τηλέφωνο: +49 9221 709-564
Φαξ:       +49 9221 709-589
E-Mail:   09221709589@dimplex.de
www.dimplex.de
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1  Information for the user

NOTENOTE
Dear customer,         
To ensure safe operation, the heater may only be 
installed and connected in accordance with these 
installation and operating instructions. Read all 
information contained in this manual carefully. Keep 
these instructions in a safe place and pass them on to 
any new owner.

ATTENTION!
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 or
knowledge if they have been given super-
vision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user main-
tenance shall not be made by children without
supervision!

ATTENTION!
Children of less than 3 years should be kept
away unless continuously supervised!

ATTENTION!
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 the use of the
appliance in a safe way and understand the
hazards involved!

ATTENTION!
Children aged from 3 years and less than 8
years shall not plug in, regulate and clean the
appliance or perform user maintenance!

ATTENTION!
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!

ATTENTION!
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!

ATTENTION!
The heater must not be located above or
below a socket outlet!

ATTENTION!
In order to avoid overheating, do not cover the
heater!

ATTENTION!
Do not use the appliance in room with bath,
shower or swimming pool or in the vicinity of
wash basins or water connections!

ATTENTION!
The heater carries the warning symbol
indicating that it must not be covered!!

 The installation of this heater must be carried out
by a competent electrician in accordance with the
current safety regulations.

 The heater may only be used for heating room air in
enclosed spaces.

 Repairs to the appliance, or any other interven-
tions, may only be performed by qualified persons
or the after-sales customer service.

 In the event of any defect or during extended peri-
ods of non-use, the heater must be disconnected
from the power supply. Deactivate or remove fuse.

 The outside of the appliance gets hot when in use.

 Do not use the appliance in areas where flammable
gases or liquids are stored or used..

ATTENTION!
Do not place the power supply cord over the
heater!

ATTENTION!
If the appliance is switched on automatically
while unattended, potential hazards may
exist, e.g. appliances that have been covered
or obstructed in your absence may pose a risk
of fire!   

ATTENTION!
Install the device such that it is not possible
for someone in the bath or shower to touch
the control element!

ATTENTION!
Device not attached near curtains, draperies
and other flammable materials!
EN-5   DX421_422T_gb · 03/15/A www.dimplex.de/en
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ATTENTION!
In order to avoid a hazard due to inadvertent
resetting of the thermal cutout, this appliance
must not be supplied through an external
switching device, such as a timer or
connected to a circuit that is regularly
switched on and off by the utility.

ATTENTION!
Connection only to fixed installed cables! The
hardwired electrical installation must be
provided with a disconnect device with a
contact grap of at least 3 mm at each pole
(e.g. automatic circuit breaker)!

2 Technical data
Heat output: 2000 W
Connection voltage: 1/N/PE~, 230 V, 50 Hz
Protection type: IP20
Protection class: I (with protective conductor)
Dimensions: 
free-standing (W x H x D) 575 x 418 x 200 mm 
wall-mounted (W x H x D) 575 x 350 x 120 mm 
Weight: 4.1 kg (DX421), 4.3 kg (DX422T)

3 Installation

The heating device may only be installed as shown, i.e.
on a horizontal, even surface. Using it on deep-pile car-
pets is not permitted. Please use caution when install-
ing it in front of flammable objects. Installation below a
wall socket is not permissible. Minimum clearances
must be observed.

In addition, a minimum clearance of 500 mm between
flammable objects e.g. curtains, towels or heat-sensi-
tive plastics and the front of the unit must be main-
tained.

3.1 Installation of the supporting feet

Do not use the heating device
without the feet being fitted.

The two mounting screws for
the supporting feet (A) are lo-
cated on the bottom of the de-
vice. Loosen the mounting
screws. 

Engage the supporting feet as
shown in the illustration and

tighten the screws.

3.2 Wall mounting

The device plug must be accessible after installation.

The heating device must be aligned horizontally and in-
stalled on a vertical wall (see illustration). 

Make sure that the inflow and outflow of air at the top
and bottom of the device are unimpeded.

Install the device in such a manner that the controls
cannot be touched by a person in the bathtub or under
the shower. 

It is not permissible to install the device in protection
zones as defined in VDE 0100 part 701.

The wall brackets (B) attached to the bottom of the de-
vice must be used.

 Drill mounting holes for the two upper wall brackets
358 mm apart and insert dowels.

 Attach the upper wall brackets by tightening the
screws and hook the heating device on.

 Insert the third wall bracket into the lower back
panel slot.

 Check the horizontal alignment of the heating de-
vice and mark the hole for the lower wall bracket.

 Remove the heating device, drill mounting hole for
the lower wall bracket and insert dowel.

 Hook the heating device back onto the upper wall
brackets and screw the lower wall bracket to the
wall.
www.dimplex.de/en      DX421_422T_gb · 03/15/A EN-6
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4 Electrical Connection

The voltage specified on the type plate must match the
local mains voltage.

The device plug must always be accessible.

5 Operation

The room temperature is regulated using the infinitely
adjustable thermostat (C). If the rotary knob is set to
the lowest setting i.e. to the extreme left (see figure),
the thermostat switches the heating device on at an
ambient temperature of approx. 5°C. 

The heating device is switched on and off using the
power switch (D).

Two heating levels (I = 1000W or II = 2000W) can be
selected using the operating mode switch (E).

The red light illuminates when the device is in heating
operation.

ATTENTION!
Depending on the size of the room, heat requirement
and thermostat setting, rooms may overheat if the
heating is not controlled. This can be dangerous for
people who are not able to leave the room as it gets too
hot.

5.1 Fan operation (device type DX 422T only)

Switch F switches on a fan which causes faster heat
distribution through increased air recirculation.

The fan can also be used as cold air fan.

In cold air fan operation, turn the thermostat rotary
knob to the maximum (clockwise).

Glen Dimplex Deutschland GmbH
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6 Protection Against Overheating

If the permissible temperature is exceeded, the heating
device switches off automatically. If this occurs, pull the
mains plug out and leave the device unplugged for a
few minutes, so that the temperature limiter can switch
back again.
Then remove the cause e.g. when the air grid is
blocked or covered. When the device has cooled suffi-
ciently, it can be started up again. 

7 Faults
If the heating device does not give off heat, check the 
following points:

 Is the power switch (B) in the ON position?

 Has the thermostat been set to the desired temper-
ature?

 Has the overheat protection been triggered? See
chapter 6!

 Is the fuse in the fuse box switched on?

If you cannot remedy the fault, please contact your
electrical retailer. To process your order, please state
the device type as well as its production number (E Nr.)
and manufacturing date (FD). This information is listed
on the type plate. 

8 Cleaning

To clean the device, first disconnect it from the mains
and allow it to cool down. Clean the outside of the unit
using a soft, damp cloth. Do not use scouring powder
or furniture polish as this may damage the surface.
Dust which gathers inside the device can be removed
from the outside using a vacuum cleaner. 

9 Warranty

Please contact your local dealer for information on the
warranty conditions. The warranty is not valid without a
sales receipt marked with the date of purchase. 

10 Note on Disposal

Do not dispose of the unit with general house-
hold waste. The device must be taken to a local
waste disposal plant.

Phone number: +49 9221 709-564

Fax:                   +49 9221 709589

E-Mail: 09221709589@dimplex.de
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