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UDHËZIMI I PËRDORIMIT

НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

使用和维护手册

PŘÍRUČKA PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU

BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

VEJLEDNING OM BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

MANUEL D’UTILISATION ET DE MAINTENANCE

USER AND MAINTENANCE BOOK

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

KNJIŽICA O UPORABI I ODRŽAVANJU

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI KÉZIKÖNYV

LIBRETTO USO E MANUTENZIONE

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS KNYGELE

LIETOŠANAS UN TEHNISKĀS APKOPES GRĀMATINA

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

HEFTE FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO

LIVRET DE UTILIZARE SI ÎNTREŢINERE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSHANDBOK

PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

PRÍRUČKA PRE POUŽITIE A ÚDRŽBU

KULLANIM VE BAKIM KITAPÇIĞI

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

INSTRUKCIJA KORIŠCENJA
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TË DHENAT TEKNIKE - ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИ - 技术参数 - TECHNICKÉ ÚDAJE - TECHNISCHE 
DATEN - TEKNISK DATA - TEHNILISED ANDMED - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TEKNISET 

TIEDOT - DONNÉES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΟΜΕΝΑ - TEHNIČKI PODACI - 
MŐSZAKI ADATOK - DATI TECNICI - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE DATI - TECHNISCHE 
GEGEVENS - TEKNISKE DATA - DANE TECHNICZNE - DADOS TÉCNICOS - INFORMAłII TEHNICE 
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - TEKNISKA DATA - TEHNIČNI PODATKI - TECHNICKÉ PARAMETRE - 

TEKNIK ÖZELLIKLER - ТЕХНІЧНІ ДАНІ - TEHNIČKI PODACI 

Model B2 EPB B3 EPB B3,3 EPB B5 EPB B9 EPB B15 EPB B22 EPB
Power kW 1 - 2 1,5 - 3,0 1,65 - 3,3 2,5 - 5 4,5 - 9 7 - 15 11 - 22

kcal/h 860 - 1720 1250 - 2500 1433 - 2866 2150 - 4300 3870 - 7740 6450 - 12900 9460 - 18920

Switch Position 1 kW OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

Switch Position 2 kW Fan Fan Fan Fan Fan Fan Fan

Switch Position 3 kW 1 1,5 1,65 2,5 4,5 7,5 11

Switch Position 4 kW 2 3 3,30 5 9 15 22

Max current cons. A 8,7 13 14,5 7,2 13 22 32

Voltage V/Hz 230/50 230/50 230/50 400/50 400/50 400/50 400/50

Air displacement m3/h 184 510 510 510 800 1700 2400

Temperature range oC 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35 5-35

Weight kg 3,7 5,1 5,1 6,4 9 15 20

Dimension
L x W x H

cm 22x20x33 26x26x41 26x26x41 29x35x38 32x41x42 34x47x49 35x54x59

Resistance norm IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

FIGURAT - РИСУНКА - 图纸 - OBRÁZKY - ABBILDUNGEN - TEGNINGER - JOONISED -  IMÁGENES 
- KUVAT - DESSINS - PICTURES - ΣΧΕΙΑ - CRTEŽE - RAJZOK - FIGURE -  PIEŠINIAI - ZĪMĒJUMI 

- TEKENINGEN - REGNINGER - RYSUNKI - DESENHOS - DESENE TEHNICE - РИСУНКИ - 
TECKNINGAR - RISBE - OBRÁZKY - RESIMLER - РИСУНКИ - CRTEŽE

Front B 2 / 3 / 3,3 EPB Back B 2 / 3 / 3,3 EPB

Fig. 1 Fig. 1
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Front B 5 / 15 / 22 EPB Front B 9 EPB

Back B 5 / 9 EPB Back B 15 / 22 EPB

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 3
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Fig. 8 Fig. 8

Fig. 8

B 2 EPB B 3 / 3,3 / 5 / 15 / 22 EPB

B 9 EPB

B 2 / 3 / 3,3 / 5 / 9 / 15 / 22 EPB

Fig. 4 Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7
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►►1. SAFETY INSTRUCTIONS
The appliance has been designed for heating clo-
sed areas such as e.g. warehouses, shops and hou-
ses. It complies with the Directive No. 2006/95/EC, 
2004/108/EC including the harmonised standards 
No. EN 60335-1 and EN 60335-2.

 WARNING! Do not place the heater di-
rectly under the wall outlet. Do not touch 
internal components of the heater.

This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, senso-
ry or mental capabilities, or lack of experience and 
knowledge, unless they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety. Children should 
be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

► 

3

AL E RËNDËSISHME !!! Ju lutemi të njiheni hollësisht me 
përmbajtjen e këtij udhëzimi para vënies në punë, riparimit 
ose pastrimit të paisjes.  Përdorimi i gabuar i ngrohëses së 
ajrit mund të shkaktojë plagosje të rënda, diegie, zënie 
korrenti ose zjarre. 

1. Udhëzimi mbi masat e sigurisë. 
Kjo paisje është parashikuar të përdoret në mjedise të mbyllura si psh. 
magazina, dyqane, shtëpi.. Paisja është në përputhje me direktivën: 
2006/95/EC, 2004/108/EC si dhe normat e harmonizuara EN60335-1, 
EN 60335-2-30. 
KUJDES! Paisja nuk duhet  të vendoset në vijë të drejtë 
poshtë prizave elektrike të instaluara në mur. Të mos preken 
elementet e brendshme të paisjes. 
Kjo pajisje nuk duhet përdorur nga personat (mes këtyre edhe fëmijët) me aftësi fizike, 
psiqike ose ndijimore të kufizuara, ose nga personat që nuk kanë pervojë ose dijeni për 
pajisjen, përveç rasteve kur kjo bëhet nën mbikëqyrje ose në pajtim me udhëzuesin e 
përdorimit të pajisjes, të dorëzuar nga personat që përgjigjen për sigurinë e tyre. 
Duhet pasur kujdes që fëmijët të mos luajnë me pajisjen. 

• -Paisja  nuk duhet të mbulohet kur është në përdorim pasi 
mund të shkaktojë nxehje jashtë mase. 
• Paisja të mos përdoret pranë vendeve me lagështi si psh. depozita uji, 
vaska, dushe ose pishina. Kontakti me ujin mund të shkatojë masë 
elektrike ose zënie korrenti. 
• Paisja duhet të mbahet larg materialeve të djegshme. Largësia 
minimale e sigurisë është 0,5 m. Moszbatimi i kësaj largësie mund të 
shkaktojë zjarr. 
• Paisja nuk duhet përdorur në mjedise me shumë pluhur si dhe në 
vendet ku ndodhen benzinë, tretësa kimikë, bojëra ose materiale të tjera 
avulluese që digjen lehtë. Në mjedise të tilla përdorimi i paisjes mund të 
shkatojë shpërthim. 
• Ngrohësja nuk  duhet përdorur pranë perdeve ose tekstileve të tjera 
me qëllim shmangien e marrjes flakë të tyre. 
• Duhet treguar kujdes i veçantë   në rastet kur fëmijët ose kafshët 
shtëpiake ndodhen  në afërsi të paisjes në gjendje pune. 
• Paisja duhet ushqyer me rrymë elektrike sipas parametrave të 
përshkruar në tabelën bashkangjitur asaj. 
• Për vënien në punë të paisjes duet përdorur vetëm kabëll elektrik me 
tokëzim për të shmangur rrezikun e zënieś nga korrenti në rast defekti. 
• Pasja nuk duhet fikur duke e hequr nga priza. Paisja duhet të ftohet 
me ventilatorin e vet. 
• Kur nuk është në gjendje pune paisja duhet të hiqet nga priza për  të 
shmangur dëmtimet e mundshme. 
• Para heqjes së karkasës duhet të sigurohemi plotësisht që paisja nuk 
është në prizë. Elementet e brendshëm mund të jenë nën tension. 
2. Shpaketimi dhe transporti. 
• Pas hapjes së paketimit duhet nxjerrë jashtë paisja dhe elemntët e 
përdorur për sigurimin e saj gjatë transportit. 
• Në rast se paisja duket e dëmtuar duhet njoftuar menjëherë për këtë 
shitësi ku u ble paisja. 
• Paisja duhet të kapet në vendet e shënuara me nr 1, fig. 1,2,3 faqja 2 
• Paisja duhet të transportohet në paketimin origjinal bashkë me 
elementët e sigurisë. 
3. Përshkrimi i elementeve të paisjes 
Shiko figurat 1-2-3 në faqen 2 

1) Vendi i kapjes  8) Grila e mbrapme 
2) Termostati  9) Kablli elektrik 
3) Grila e përparme  10) Bazamenti 
4) Elementi ngrohës  11) Ventilatori 
5) Karkasa  12) Motorri 
6) Çelësi  13) Spina 
7) Venkalimi i kabllit 

4. Vënia në punë e paisjes 
KUJDES !!! Ju lutemi të lexoni me vëmendje udhëzimin e 
sigurisë para vënies në punë  të paisjes, gjë që do tju mundësojë 
përdorimin në menyrë të rregullt te paisjes.  

Duhet të siguroheni që kablli elektrik nuk është i dëmtuar. Nëse 
kablloja furnizuese e pashkëputshme do të dëmtohet, duhet 
zëvendësuar tek prodhuesi ose në një punishte specialistike të 
riparimit ose nga personi i kualifikuar që të evitohet rreziku. Duhet të 
siguroheni gjithashtu që parametrat elektrikë të burimit të rrymës 
perkojnë me te dhënat teknike të udhëzimit ose me te dhënat që 
përmban tabela bashkangjitur paisjes. 
Paisja duhet të vendoset në pozicion vertiakl. Duhet kontrolluar që 
çelesi të jetë ne pozicionin ,,0’’ fig. 4. Paisja duhet të lidhet me 
burimin e rrymës. Çelësi duhet të rrotullohet çdo 5 sek. në 
popzicionet e mëposhtme : 
• Vetëm ventilatori – fig.5 
• Ngrohje e shkallës së parë – fig.6 
• Ngrohje e shkallës së dytë – fig. 7 
5) Fiki i pajisjes 
Për të fikur pajisjen, duhet të rregulloni stakuesit në pozitën ‘’0’’.  
Kur fik ngrohje, tifozi mund të punojë ende per 3 minuta. 
6) Puna me telin e shpërndarjes se ajrit të nxehtë 
Pajisja është edhe përshtatur për të punuar me telin që shpërndar ajrin 
e nxehtë 100°C. Në prizë duhet të bashkangjit telin Ø 305 që 
shpërndar ajrin e nxehtë me gjatesinë maksimale 15m. Kur teli është 
bashkangjitur duhet të siguroni nëse teli është i kalueshëm dhe nëse 
nuk është përkulur sepse atëherë mund të vështirësojë ose 
parandalojë rrjedhjen e ajrit. 

7. Çelësi automatik ,,RESET’’ (9 EPB) 
Për të rritur nivelin e sigurisë paisja përmban nje çelës termik 
automatik i cili ndërpret automatikisht rrymën për elementët ngrohës 
kur kapërcehet temperatura maksimale e sigurisë. Në rast të veprimit 
të ketij çelësi paisja duhet të lihet të ftohet dhe më pas të kërkohet 
shkaku i tejnxehjes. Më pas duhet shtupur çelësi ,,RESET’’   me 
ndihmën e një sendi të imët (fig. 8) me qëllim  çbllokimin e çelësit. 
Në rast se paisja nuk mund të vihet përsëri në punë duhet kontaktuar 
me shitesin ose servisin e autorizuar. 
8. Ruajtja e përkohshme 
Kur paisja nuk përdoret për një kohë të gjatë, para depozitimit duhet 
pastruar duke komprimuar në të ajër. Paisja duhet ruajtur në vend të 
thatë dhe te pastër. Para përdorimit të ardhshëm duhet kontrolluar 
kablli në se është i dëmtuar. Në rast pasigurie ju lutemi të kontaktoni 
me shitesin ose servisin e autorizuar. 
9. Kontrolli  periodik 
Të paktën një herë në vit paisja duhet çuar në servis për kontroll 
teknik. Çdolloj kontrolli ose riparimi duhet kryer vetëm nga 
personeli i trainuar dhe autorizuar prej prodhuesit. 

10. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 
LLOJI I DEFEKTIT SHKAKU ZGJIDHJA 
Punon motorri por paisja nuk ngroh Çelësi termik i sigurisë është në veprim 

Difekt i termostatit 
Difekt i përcjellësit 
Difekt i elementit ngrohës 

Shtypja e çelësit ,,RESET’’ pas ftohjes 
Ndërrimi i termostatit 
Ndërrimi i përcjellësit ( modeli me 400 V) 
Ndërrimi i elemntit ngrohës 

Motorri nuk punon por rezistencat ngrohin Difekt i motorrit 
Ventilatori i bllokuar 
Difekt i çelësit të fikjes 

Ndërrimi i motorrit 
Çbllokimi / pastrimi i ventilatorit 
Ndërrimi i  çelësit të fikjes 

E gjithë paisja nuk punon Shkeputje në qarkun elektrik 
Difekt i çelësit të fikjes 

Kontroll i lidhjes me burimin e rrymës 
 Ndërrimi i  çelësit të fikjes 

Qarkullim i dobët i ajrit Papastërti në kanalin e ajrit 
Difekt i motorrit 

Pastrim i kanalit 
Ndërrimi i motorrit 

 Do not cover the heater when it is opera-
ting. The appliance may get overheated.
► Do not operate the appliance close to humid 
places such as water tanks, bathtubs, showers or 
swimming pools. Any contact with water may be the 
reason of short-circuit or electric shock.
► The heater should be kept at a safe distance from 
flammable materials. The minimum safety distance 
should not be inferior to 0.5 m, otherwise you run the 
risk of starting the fire.
► Do not use the heater in dusty spaces or rooms 
where gasoline, solvents, paints or other volatile and 
inflammable materials are stored in order to avoid 

the risk of explosion.
► The heater should not be used close to the cur-
tains or other textiles in order to avoid the risk of fire.
► Be particularly cautious when using the heater in 
the rooms frequented by children or animals.
► The heater should be supplied from a source me-
eting the requirements specified on the rating plate.
► Use only a feeder cable including the earth lead 
in order to avoid electric shock in emergency situa-
tions.
► Do not unplug the heater by pulling the wire out 
of the wall socket. The appliance should cool down 
through the ventilation effect.
► Unplug the heater when not used in order to avoid 
accidental damages.
► Before you dismantle the casing check if the fee-
der cable has been pulled out of the wall socket. In-
ternal components may be live. 

►►2. UNPACKING AND TRANSPORT 
► Open the package and take the heater out inclu-
ding all the safety locks installed for the period of 
transport.
► Should the appliance seem damaged, notify im-
mediately the seller of the same.
► Transport the heater using the lifting eyes No. 1 
shown in Figs. 1, 2 and 3, page 2.
► The heater should be transported in original 
package including the safety locks.

►►3. DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COM-
PONENTS
See Figs. 1-2-3, Page. 2.
1) Lifting eye
2) Thermostat

IMPORTANT!!! Carefully read this service manual before
you start to use, repair or clean the heater.

Improper use of the appliance may cause serious injuries,
burns, electric shock or fire.

PARAGRAPH SUMMARY
1... SAFETY INSTRUCTIONS
2... UNPACKING AND TRANSPORT
3... DESCRIPTION OF INDIVIDUAL COMPONENTS
4... SWITCHING ON
5... SWITCHING OFF
6... TEMPERATURE CONTROL
7... THERMAL CIRCUIT BREAKER “RESET” (9 EPB)
8... OUT-OF-SEASON STORAGE
9... FUNCTIONAL INSPECTION

10... TROUBLESHOOTING
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3) Front protective grid
4) Heating element
5) Casing 
6) Switch
7) Cable penetration
8) Back protective grid
9) Power supply cable
10) Base foot
11) Fan
12) Motor
13) Plug

►►4. SWITCHING ON 

 WARNING !!!: Carefully read this servi-
ce manual before you start to use the hea-
ter. The instructions contained herein will 
allow you to use the appliance in a safe 
manner.

Make sure the power supply cable has not been da-
maged. 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 ha-
zard. Moreover, check if the technical parameters of 
power supply source comply with the requirements 
specified on the rating plate. Place the appliance in 
its upright position. Make sure the switch is in its ”0” 
position shown in Fig. 4. Connect the heater to the 
power supply source. Turn the switch and leave it for 
5 seconds in the positions as follows:
► Fan only: Fig. 5;
► 1st degree of heating: Fig. 6, and
► 2nd degree of heating: Fig. 7.

►►5. SWITCHING OFF
Turn the switch to its ”0” position. Once the heating 
is off, leave the fan operating for 3 minutes. 

►►6. TEMPERATURE CONTROL
The temperature in the room may be set by means 
of the control knob (Fig. 8, page 2). Once the pre-set 
temperature is produced, the thermostat will auto-
matically switch the heating elements off while the 

fan will continue to operate thus protecting the appli-
ance from overheating. If the temperature falls down 
beyond the pre-set value, the system will switch the 
heating elements on again. 

►►7. THERMAL CIRCUIT BREAKER
“RESET” (9 EPB)
The appliance has been equipped with an integra-
ted thermal circuit breaker ensuring high safety le-
vel. The breaker will automatically switch the power 
supply off once a limit temperature is exceeded. 
Should it happen, let the appliance cool down and 
only then, look for the reason of the problem. Next 
push the ”RESET” button (Fig. 8) with a pointed tip 
in order to unlock the thermal circuit breaker. If the 
heater does not operate, contact the seller or appro-
ved service centre.

►►8. OUT-OF-SEASON STORAGE
Should the appliance remain idle for a long period 
of time, clean it before shoving by blowing the inside 
with compressed air. The heater should be kept in a 
dry and clean place. Before you start using it again 
make sure the power supply cable has not been da-
maged. In the case of any doubts contact the seller 
or approved service centre.

►►9. FUNCTIONAL INSPECTION
The appliance should be checked at least once a 
year by competent service personnel approved by 
the manufacturer. Any inspections or repairs should 
be conducted by competent personnel only.

►►10. TROUBLESHOOTING
PROBLEM REASON SOLUTION

The motor operates while the appliance does
not heat.

Thermal circuit breaker is active.
Thermostat has been damaged.

Relay has been damaged.
Heating element has been damaged.

Let the heater cool down and push the 
“RESET” button .

Replace the thermostat.
Replace the relay (400 V models).

Replace the heating element.

The motor does not operate while the heating
elements are hot.

Motor has been damaged.
Fan has been stopped.

Switch has been damaged.

Replace the motor.
Unlock / clean the fan.

Replace the switch.

The whole appliance does not operate. Electric circuit open.
Switch has been damaged.

Check power supply connection.
Replace the switch.

Reduced air flow. Foul air duct.
Motor has been damaged.

Open the air duct.
Replace the motor.
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5 / 9 kW

32

AL SKEMA ELEKTRIKE / BG ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА / CN电路图 / CZ ELEKTRICKÉ SCHÉMA / DE ELEKTRISCHES SCHALTBILD / DK EL-DIAGRAM 
EE ELEKTRISKEEM / ES ESQUEMA ELÉCTRICO / FI KYTKENTÄKAAVIO / FR SCHÉMA DE CÂBLAGE / GB WIRING DIAGRAM / GR ΣΧΕΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΜΑΤΟΣ / HR SHEMA ELEKTRIKE / HU ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI SÉMA / IT SCHEMA ELETTRICO / LT ELEKTRINö SCHEMA 
LV ELEKTRISKĀ SHĒMA / NL SCHAKELSCHEMA / NO ELEKTRISK SKJEMA / PL SCHEMAT ELEKTRYCZNY / PT ESQUEMA ELÉTRICO / RO SCHEMĂ

ELECTRICĂ / RU ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА / SE ELANLÄGGNING / SI ELEKTRIČNA SHEMA / SK ELEKTRICKÁ SCHÉMA / TR ELEKTRĐK EMASI 
UA ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА / YU SHEMA ELEKTRIKE /

W – switch 
M – motor 
WR – temperature limiter 
WZ – overheat sensor 
T – thermostat 
PK – relay 
L – coil 
R1,R2,R3,R4,R5,R6 – heating elements 

2kW 3/3,3 kW 

5/9 kW 

                                   15 kW                                                      22 kW 
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W – switch 
M – motor 
WR – temperature limiter 
WZ – overheat sensor 
T – thermostat 
PK – relay 
L – coil 
R1,R2,R3,R4,R5,R6 – heating elements 
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