


1

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using any electrical appliance, basic safety 
precautions should always be followed, including the 
following:
1. To ensure Familiarity with the controls, safety features, 
    and operation of your heater -Read all instructions before 
    using.
2. Do not insert foreign objects through the intake or 
    discharge grilles.
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 understand the hazards involved. Children shall not 
    play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
    shall not be made by children without supervision.
4. Disconnect the cord from the outlet before cleaning. A 
    heater should never be used under conditions where it 
    may be immersed, or come in contact with water. 
    Similarly do not plug in your heater if its surfaces are 
    damp. 
5. Do not use the appliance on the same socket or electric 
    circuit with other electrical appliances so as to prevent 
    the circuit from being overloaded, which will cause fire. 
    Please do not prolong the power cords by yourself or use 
    movable socket.
6. Unplug heater by grasping plug and pulling it from the 
    outlet. NEVER YANK ON CORD.
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by its 
    service agent or a similar qualify person in order to avoid 
    hazard.
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8. Do not use in locations when the heater will be left 
    unattended for long periods of time. (for example -
    several weeks in an unoccupied summer cottage)
9. Do not use attachments not recommended and sold by 
    MIDEA distributor.
10. Loose connections between the heater plug and the 
    electrical outlet may cause the plug to overheat.
11. Ensure no other appliances are plugged into the same 
    circuit as your heater. A circuit overload could occur 
    resulting in dimmed lights, blown fuses, tripped circuit 
    breakers, or fire hazard.
12. The heater is intended for household indoor use only.
13. The heater must not be located immediately below a 
    socket-outlet.
14.       Warning: In order to avoid overheating, do not cover 
    the heater.
15. Do not use this heater in the immediate surroundings of 
    a bath, a shower or a swimming pool.
16.

17. 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 

 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, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of 
material resources. To return your used device, please use the return 
and collection systems or contact the retailer where the product was 
purchased. They can take this product for environmental safe 
recycling. 
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    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.
18. 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.
19. WARNING: This heater is not equipped with a device 
    to control the room temperature. Do not use this heater 
    in small rooms when they are occupied by persons not 
    capable of leaving the room on their own, unless 
    constant supervision is provided.
20. Do not use this heater with a programmer, timer or any 
    other device that switches the heater on automatically, 
    since a fire risk exists if the heater is covered or 
    positioned incorrectly.

WARNING: IN ORDER TO AVOID OVERHEATING, 
DO NOT COVER THE HEATER.



Assemble the main body of the heater and the base plate as follows:
1. Remove the butterfly nuts from the bottom of the main unit.
2. Place the main unit on a flat surface with the heater elements uppermost.
3. Fit the base plate to the bottom of the main unit. Match the projections on the 
    main unit with the cut outs in the base plate.
4. Fit the butterfly nuts through the base plate and screw them firmly into the 
    bottom of the main unit.
5. Pass the mains cord through the cord guide channel and fit the guide cover. 

ASSEMBLY
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1. Insert the plug into a suitable socket.
2. Ensure that the unit is placed on a firm level surface. The unit may not operate 
    if it is placed on an uneven surface, as the tip-over switch may not operate.
3. Press the Power switch to the ON position. The upper and centre elements will 
    operate. The remaining tube can be switched on by pressing the 1200W switch 
    for full power.
4. Press the Oscillation switch to activate the oscillating feature of the main unit.
5. After use, turn off all the switches and remove the main plug from the wall outlet.

WARNING: The push rod of the tip-over switch must be free to move and should 
never be tampered with or jammed into position as this will disable the safety tip-
over protection circuit. 

OPERATING INSTRUCTION

Your heater is fitted with a safety device thermal fuse that Shuts off the heater by 
thermal fuse in the event of overheating or malfunction and not operates by some 
other accidental reason.

If overheating or malfunctions continue, return the heater to an Approved Service 
Agent for examination. 

The most common cause of overheating is deposits of dust or fluff entering the 
heater, Ensure these deposits are removed regularly by unplugging the unit and 
vacuum cleaning air vents and front grille.

SAFETY CONTROL
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Always switch off and unplug the heater before cleaning. Allow it to cool. Use only 
a clean, dry or slightly moistened cloth to clean the external surfaces only.
1. Remove the two screws securing the top cover to the rear of the main unit.
2. Remove the guard grill.
3. The lattice grill retaining lugs should be bent upwards and the lattice grill can 
    then be removed.
4. The halogen elements can then be removed by holding them in the centre using
    a cloth, sliding them slightly to one side before pulling them forward.
    Avoid direct finger contact with the halogen element glass.
5. The reflector can then be cleaned using a cloth dampened with mild detergent. 
    Do not use solvents, chemicals or polish on the reflector.
6. The lattice mesh can be cleaned using a soft brush or vacuum cleaner.
7. Reversing the above steps should then assemble the heater.

Allow the heater to cool before storing. Packing the heater in its original carton 
provides the best protection to store the unit in a cool and dry location.

WARNING: Fabric, clothing or other flammable materials may ignite if placed against 
or in close proximity to the heater. No flammable materials should be placed within 1 
metre of the front or sides or 0.5 metres of the rear of the heater. 
The tip-over switch push rod must not be tampered with or jammed into position, as 
this will disable the tip-over safety cut out operation.. The heater must be placed on a 
firm even surface to ensure the correct operation of the tip-over switch. Locating the 
heater on an uneven surface may result in the switch failing to operate making the 
heater inoperable.

                                 
       
        READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CARE, CLEANING AND STORAGE

Safety distance in a narrow place when in use and the surrounding objects

1m Above

Front FrontBlack

0.5m Above 0.5m Above 0.5m Above 0.5m Above
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العناية والتنظيف والتخزين
قم دائما بإيقاف تشغيل الدفاية وفك المقبس قبل التنظيف. اتركها لتبرد. استخدم دائما قماشة نظيفة، جافة، 

رطبة قليال لتنظيف األسطح الخارجية فقط.
قم بفك مسماري براغي الغطاء العلوي خلف الوحدة الرئيسية.  .1

قم بفك شبكة الحماية.   .2
يجب إمالة فتحات الشبكة ألعلى وعندها يمكن فك الشبكة.  .3

يمكن عندئذ فك المكونات الهالوجينية بحملها في منتصف بقماشة، وتمريرها قليال إلحدى الجانبين قبل   .4
سحبها لألمام.

تجنب مالمسة إصبعك بشكل مباشر مع زجاج المكونات الهالوجينية.  
يمكن عندئذ تنظيف العاكس باستخدام قماشة مغموسة بمنظف مخفف. ال تستخدم أي مذيبات أو مواد   .5

كيميائية أو ملمعة على العاكس. 
يمكن تنظيف الشبكة باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة كهربية.  .6

اعكس الخطوات السابقة لتجمميع الدفاية.  .7
 

اترك الدفاية لتبرد قبل تخزينها. ضع الدفاية في غالفها الكارتوني األصلي يعد أفضل وسيلة حماية لتخزين 
الوحدة في مكان بارد وجاف.

تنبيه: قد تشتعل األلياف، أو األقمشة أو غيرها من المواد القابلة لالشتعال عند وضعها أمام أو بالفرب من 
الدفاية. يجب عدم وضع أي مواد قابلة لالشتعال في نطاق 1 متر أمام وجانب الدفاية ونطاق 0.5 كتر خلف 

الدفاية.
يجب أال يتم التالعب بقضيب دفع مفتاح اإلنقالب أو أن يكون في وضعية محشورة حيث أن ذلك قد يعطل 

خاصية الحماية من االنقالب. يجب وضع الدفاية على سطح متين ومستوي لضمان عمل مفتاح اإلنقالب 
بشكل صحيح. قد يؤدي وضع الدفاية على سطح غير مستوى إلى فشل في التشغيل مما يجعل الدفاية غير 

قابلة للعمل.

اقرأ واحتفظ بهذه التعليمات

مسافة الحماية في األماكن الضيقة عند االستخدام والعناصر المحيطة

0.5 م ألعلى0.5 م ألعلى 0.5 م ألعلى0.5 م ألعلى

أمامي أمامي أمامي

1م ألعلى
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التجميع

تعليمات التشغيل

تحكم السالمة

قم بتجميع جسم الدفاية ولوح القاعدة على النحو التالي:
قم بفك صواميل الفراشة من أسفل الوحدة الرئيسية.   .1

قم بوضع الوحدة الرئيسية على سطح مستوي بحيث تكون مكونات التسخين باألعلى.   .2
قم بمالءمة لوح القاعدة على أسفل الوحدة الرئيسية. قم بمطابقة البروز الموجود بالوحدة    .3

الرئيسية مع الفتحات الموجودة بلوح القاعدة.
قم بمالءمة صواميل الفراشة مع لوح القاعدة وربطها بإحكام بقاعدة الوحدة الرئيسية.   .4

قم بتمرير السلك الرئيسي عبر القناة المخصصة للسلك ووضع الغطاء بإحكام   .5

قم بإدخال المقبس في المخرج الحائطي المناسب.   .1
تأكد من وضع الوحدة على سطح محكم ومستوي. قد ال تعمل الوحدة إذا تم وضعها على سطح    .2

غير مستوي، حيث ال يعمل مفتاح االنقالب.
اضغط على مفتاح الطاقة لوضعية التشغيل ON. ستعمل المكونات العلوية والوسطى. ويمكن    .3

تشغيل األنبوب المتبقي بالضغط على مفتاح 1200 وات للحصول على طاقة كاملة.
اضغط على مفتاح األجنحة لتنشيط خاصة أجنحة الوحدة الرئيسية.   .4

بعد االستخدام، قم بإيقاف تشغيل كل المفاتيح وإزالة المقبس الرئيسي من المخرج الحائطي.   .5

تحذير: يجب أن يكون قضيب دفع مفتاح اإلنقالب حر الحركة ويجب أال يتم التالعب به أو أن    
يكون في وضعية محشورة حيث أن ذلك قد يعطل دائرة الحماية من االنقالب.

الدفاية مزودة بجهاز منصهر حراري للحماية يعمل على إيقاف تشغيل الدفاية بواسطة المنصهر 
الحراري في حالة زيادة الحرارة الداخلية أو وجود خلل بتشغيلها وعدم عملها بسبب أي أسباب 

أخرى عارضة.

في حالة استمرار زيادة الحرارة أو عطل التشغيل، قم بإعادة الدفاية لوكيل الخدمة المعتمد للفحص.

يعد السبب األكثر شيوعا لزيادة الحرارة هو تراكم األتربة أو دخول الشوائب للدفاية، تأكد من إزالة 
هذه الترسبات بانتظام بفصل الطقة عن الوحدة وتنظيفها باستخدم مكنسة كهربية عند فتحات التهوية 

والشبكة األمامية.
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تحذير: هذه الدفاية غير مجهزة بجهاز للتحكم بدرجة حرارة الغرفة. ال تستخدم   .19
هذه الدفاية في الغرف الصغيرة عندما يقيم بها أشخاص غير قادرين على مغادرة 

الحجرة بأنفسهم، إال بوجود إشراف ومتابعة دائمة.
ال تستخدم هذه الدفاية مع أي مبرمج، أو مؤقت أو أي جهاز آخر يعمل على   .20

تشغيل الدفاية تلقائيا، حيث يكون هناك مخاطر حدوث حرائق إذا كانت الدفاية 
مغطاة أو في موضع غير صحيح أثناء التشغيل.

مفتاح األجنحة

الشبكة األمامية

مفتاح األجنحة
الغطاء العلوي

العاكس

الغالف األمامي

الغالف الخلفي

لوح القاعدة

تحذير: لتجنب الحرارة الزائدة، ال تقم بتغطية الدفاية.

شكل االجزاء
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تأكد من عدم توصيل أجهزة أخرى على نفس الدائة الكهربية مع الدفاية. فقد   .11
يحدث حمل زائد على الدائرة الكهربية يتسبب في احتراق المصابيح، وانفجار 

المنصهرات الكهربية، وتعثر قواطع الدائرة الكهربية، أو مخاطر حدوث حرائق.
الدفاية مصممة لالستخدام المنزلي الداخلي فقط.  .12

يجب عدم وضع الدفاية تحت المقبس الحائطي مباشرة.   .13

14.  تحذير: لتجنب الحرارة الزائدة، ال تقم بتغطية الدفاية.
ال تستخدم هذه الدفاية عندما يكون في محيطها المباشر حوض مياه أو حوض   .15

استحمام أو حمام سباحة.
 .16

يجب إبعاد األطفال أقل من 3 سنوات بعيدا إال إذا كان هناك إشراف متواصل   .17
عليهم. األطفال من عمر 3 إلى أقل من 8 سنوات يمكنهم فقط تشغيل/إيقاف 

الجهاز شريطة أن يكون قد تم وضعها او تركيبها في موضع التشغيل الطبيعي 
والمخصص لها وأن يتم اإلشراف عليهم وتوجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز 

بطريقة آمنة واستيعاب المخاطر المتعلقة باالستخدام. يجب على األطفال من عمر 
3 إلى أقل من 8 سنوات عدم إدخال المقبس، أو تنظيف الجهاز أو إجراء أي 

أعمال صيانة عادية للمستخدم. 
تحذير – قد تصبح بعض أجزاء هذا الجهاز ساخنة جدا وتسبب الحروق. يجب   .18

توخي الحذر الشديد عند تواجد األطفال والمسنين. 

التخلص السليم من هذا المنتج

هذه العالمة تشير إلى أن هذا المنتج يجب عدم التخلص منه مع النفايات 
المنزلية األخرى في االتحاد األوروبي. لمنع األضرار البيئية المحتملة 

أو األضرار الواقعة على صحة اإلنسان من التخلص غير المنضبط من 
النفايات، يتم إعادة تدويرها بشكل مسئول لتعزيز إعادة استخدام الموارد 

والمواد بشكل مستدام. إلعادة الجهاز المستخدم، يرجى استخدام نظم 
اإلعادة والتجميع أو االتصال بالبائع الذي تم شراء المنتج منه. يمكنهم 

أخذ هذا المنتج إلعداة تدويره ألغراض السالمة البيئية.
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ضمانات هامة للحماية

عند استخدام أي أجهزة كهربية، يجب اتباع احتياطات السالمة األساسية، وتشمل ما 
يلي:

لضمان االعتياد على التحكم، وخصائص الحماية، وتشغيل الدفاية – يرجى قراءة    .1
كل التعليمات قبل االستخدام.

ال تقم بإدخال أي أجسام غريبة عبر شبكات اإلدخال أو اإلخراج.   .2
يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة األطفال من عمر 8 سنوات أو أكثر وبواسطة    .3
األشخاص ذوي اإلعاقات الحركية، أو الحسية أو العقلية أو من يعانون من نقص 

الخبرة والمعرفة إذا تم اإلشراف عليهم وتوجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز 
بطريقة آمنة وفهم المخاطر المتعلقة باالستخدام. يجب أال يلعب األطفال بالجهاز. 

يجب أال يقوم األطفال بأعمال التنظيف أو صيانة المستخدم دون إشراف. 
قم بفصل سلك الطاقة عند الفاية قبل التنظيف. ال يجوز أبدا استخدام الدفاية في    .4

الحاالت التي تكون فيها مغمورة بالمياه أو في حالة تالمس مع المياه. وبالمثل، ال 
تقم بتوصيل الطاقة للدفاية إذا كانت أسطحها رطبة.

ال تستخدم الجهاز على نفس المقبس أو على دائرة كهربية مع أجهزة كهربية    .5
أخرى ولذلك لمنع التحميل الزائد على الدائرة الكهربية، والذي قد يتسبب في 

حدوث حرائق. يرجى عدم تمديد أسالك الطاقة بنفسك أو استخدام مقبس مشترك 
متنقل. 

قم بفصل مقبس الدفاية عن طريق اإلمساك بالمقبس وسحبه خارج المخرج    .6
الحائطي. ال تشد السلك أبدا. 

إذا تعرض سلك الطاقة للتلف، يجب استبداله بواسطة وكيل الخدمة أو شخص ذو    .7
كفاءة مماثلة لتجنب أية مخاطر.

ال تستخدم في المواقع التي ستترك فيها الدفاية دون مراقبة لفترات طويلة من    .8
الوقت. )على سبيل المثال - عدة أسابيع في منزل صيفي غير مأهول(.

 . MIDEA ال تستخدم مرفقات ال ينصح بها أو يبيعها وكيل توزيع ميديا   .9
التوصيالت غير المحكمة بين مقبس الدفاية ومخرج الطاقة الحائطي قد يؤدي إلى   .10

حمل حراري زائد على المقبس.
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