
AQUECEDOR TORRE EM CERÂMICA REF. ADTM-H102 

CERAMIC TOWER HEATER REF. ADTM-H102

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

Este produto não é adequado para fins de aquecimento principal. Este produto é adequado apenas para 
espaços bem isolados ou utilização ocasional.

MANUAL DE INSTRUÇÕES | INSTRUCTION MANUAL
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REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉTRICOS         

Tabela Modelo identificativo para aquecedores de ambiente local elétricos

Modelo número: NTH20-18MRA / ADTM-H102

Elemento Símbolo Valor Unidade

Potência calorífica

Potência calorífica nominal Pnom 2 kW

Potência calorífica mínima (indicativa) Pmin 0.02 kW

Potência calorífica contínua máxima Pmax,c 2 kW

Consumo de eletricidade auxiliar

À potência calorífica nominal elmax N/A kW

À potência calorífica mínima elmin N/A kW

Em estado de vigília elSB 0 kW

Tipo de potência calorífica, apenas para os aquecedores de ambiente local elétricos de acumulação 
(selecionar uma opção)

Comando manual de carga térmica, com termóstato integrado  Sim   Não 

Comando manual de carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  Sim   Não 

Comando eletrónico de carga térmica, com retroação da temperatura interior e/ou exterior  Sim   Não 

Potência calorífica com ventilador  Sim   Não  

Tipo de potência calorífica/comando da temperatura interior (selecionar uma opção)

Potência calorífica numa fase única, sem comando de temperatura interior  Sim   Não 

Em duas ou mais fases, sem comando de temperatura interior  Sim   Não 

Com comando de temperatura interior por termóstato mecânico  Sim   Não 

Com comando eletrónico de temperatura interior  Sim   Não 

Com comando eletrónico de temperatura interior e temporizador diário  Sim   Não 

Com comando eletrónico de temperatura interior e temporizador semanal  Sim   Não 

Outras opções de comando (seleção múltipla possível)

Comando da temperatura interior, com deteção de presença  Sim   Não 

Comando da temperatura interior, com deteção de janelas abertas  Sim   Não 

Com opção de domando à distância  Sim   Não 

Com comando de arranque adaptativo  Sim   Não

Com limitação do tempo de funcionamento  Sim   Não 

Com sensor de corpo negro  Sim   Não 

Elementos de contacto Joinco, Importação e Exportação, Lda., R. Actor António Silva nr. 7, 1600-
404 Lisboa - PORTUGAL
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 INTRODUÇÃO                                                                      

Agradecemos a  sua  escolha.  Este  Aquecedor em Torre de Cerâmica 
HOFFEN ref. ADTM-H102 irá facilitar o seu dia-a-dia. Leia este manual de 
instruções antes de o colocar em funcionamento, para que possa tirar o 
máximo partido do mesmo, e guarde-o para consulta futura.

 AVISOS DE SEGURANÇA                                                      

IMPORTANTE: IGNORAR AS INSTRUÇÕES 
DE SEGURANÇA PODE RESULTAR EM 
ACIDENTES E LESÕES.
SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO
INTERIOR DA HABITAÇÃO

Para reduzir o risco de acidentes pessoais, 
incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos 
elétricos deve seguir precauções de segurança 
básicas, incluindo as seguintes:

• Antes de utilizar o aparelho, verifique na etiqueta 
de especificações técnicas se a corrente elétrica 
corresponde à rede elétrica da sua habitação. 
A etiqueta está colocada no aparelho. Em caso 
de dúvida, recorra à ajuda de um eletricista 
qualificado.

• Este aparelho pode ser utilizado por crianças 
de 8 ou mais anos e pessoas  com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou 
sem experiência e conhecimento para o seu 
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manuseamento, se tiverem recebido supervisão 
ou instruções relativas à utilização do aparelho  
de  forma segura e compreenderem os riscos 
envolvidos. As crianças não devem brincar com 
o aparelho. A limpeza e manutenção não devem 
ser feitas por crianças sem supervisão.

• Crianças com menos de 3 anos devem ser 
mantidas afastadas do aparelho, a menos que 
sejam supervisionadas continuamente.

• As crianças com idade entre 3 anos e menos de 8 
anos só devem ligar / desligar o aparelho, desde 
que este tenha sido colocado ou instalado na 
posição normal de operação prevista e tenham 
sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso 
do aparelho de maneira segura e entenderem 
os perigos envolvidos. Crianças entre os 3 e 
os  8 anos não devem ligar, regular e limpar o 
aparelho ou realizar a sua manutenção.

• As crianças desconhecem os danos que podem 
ser causados por aparelhos elétricos, e devem 
ser sempre supervisionadas por forma a garantir 
que não brincam com o aparelho.

• Este aparelho é de Classe II (aparelho com 
isolamento elétrico duplo), pelo que não é 
necessário liga-lo a uma tomada com ligação 
terra.

• A instalação elétrica deve ser protegida por 
um dispositivo de corrente residual – disjuntor 
(RCD) com uma corrente residual máxima de 
16A. Um RCD (dispositivo de corrente residual) 
é um dispositivo que protege contra choques 
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elétricos perigosos e reduz o risco de incêndios 
elétricos.

• De forma a evitar riscos de incêndio ou choques 
elétricos, certifique-se que nenhum tipo de 
líquido entra em contacto com as partes elétricas 
do aparelho ou com o cabo de alimentação. 
Não exponha o aparelho à humidade, não o 
utilize no exterior e mantenha-o afastado de 
fontes diretas ou indiretas de água, como por 
exemplo, lavatórios, jarras, vasos, etc. No caso 
de derrame de qualquer líquido sobre as partes 
elétricas, desligue o aparelho imediatamente da  
fonte  de  alimentação  e dirija-se à loja onde 
o adquiriu ou a um técnico qualificado para 
reparação.

• Não mergulhe o aparelho em água ou quaisquer 
outros líquidos.

• O aparelho não deve ser utilizado se estiver 
avariado, se não estiver a funcionar corretamente 
ou se detetar alguma anomalia no cabo de 
alimentação ou na ficha. Sempre que detetar 
alguma avaria e/ ou anomalia dirija-se à loja 
onde o adquiriu ou a um técnico qualificado, a 
fim de efetuar a reparação ou substituição do  
aparelho ou do cabo de alimentação. Assegure-
se que somente são usadas peças novas e 
recomendadas.

• Verifique periodicamente o cabo de alimentação. 
Caso apresente danos, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um serviço de assistência 
técnica ou por um técnico devidamente 
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qualificado de forma a evitar riscos.

• Não coloque nenhum objeto por cima do cabo 
de alimentação, nunca o dobre ou torça e 
certifique-se que o mantém afastado de arestas 
cortantes, superfícies quentes e de locais de 
normal circulação de pessoas de forma a evitar 
quedas.

• Não deixe que o cabo de alimentação 
fique pendurado de forma que possa ser 
acidentalmente pisado ou puxado.

• Não enrole o cabo de alimentação à volta do 
aparelho para o arrumar, sem que este tenha 
arrefecido completamente.

• Segure sempre na ficha para desligar o aparelho 
da fonte de alimentação. Nunca o faça puxando 
pelo cabo de alimentação.

• Evite utilizar adaptadores e cabos de extensão. 
Se necessário, utilize apenas os recomendados 
para este tipo de aparelho.

• Caso seja necessária a utilização de uma 
extensão, certifique-se que tem no mínimo 16 
Amperes. Extensões com menos amperagem 
podem sobreaquecer.

• Certifique-se que a tomada onde o aparelho 
será ligado é exclusiva para este aparelho. A 
ligação de vários aparelhos à mesma tomada 
pode levar a uma sobrecarga do circuito elétrico.

• Após desembalar o aparelho, certifique- se 
que não está danificado e  que  não  falta 
nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte a 
loja onde adquiriu o aparelho. Todo o conteúdo 
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da embalagem, como por exemplo, sacos de 
plástico, esferovite, fitas, etc., deve ser mantido 
fora do alcance das crianças, pois pode ser 
perigoso e causar asfixia. Deve utilizar apenas 
os acessórios recomendados pelo fabricante 
e contidos nesta embalagem, sob o risco de 
acidente ou danos no aparelho.

• Este aparelho foi concebido apenas para uso 
doméstico. Qualquer outro uso será considerado 
impróprio e consequentemente perigoso. O 
fabricante não pode ser responsabilizado por 
quaisquer ferimentos ou danos resultantes do 
uso impróprio do aparelho.

• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer tipo 
de reparação no aparelho. Caso não cumpra 
com esta norma de segurança pode colocar 
em risco a sua própria segurança  e invalidar os 
termos da garantia. Somente pessoal técnico, 
devidamente qualificado, pode efetuar qualquer 
tipo de reparação neste aparelho.

• Este aparelho não se destina a funcionar 
através de programadores, temporizadores 
externos, sistemas de controlo remoto separado 
ou qualquer outro dispositivo que ligue o 
aparelho automaticamente, pois existe o risco 
de incêndio se estiver tapado ou colocado de 
forma incorreta.

• Para evitar sobreaquecimento ou danos, 
desenrole completamente o cabo de 
alimentação.

• Não desloque o aparelho puxando-o pelo cabo 
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de alimentação, certifique-se que nada impede 
o seu movimento e não o enrole à volta do 
aparelho.

• Nunca utilize o aparelho sem a base devidamente 
montada e certifique-se que após a montagem 
está devidamente estável.

• Utilize este aparelho somente em superfícies 
resistentes, planas, estáveis, secas e protegidas 
de impactos, a fim de evitar quedas e possíveis 
danos.

• Nunca coloque o aparelho sobre superfícies 
instáveis, como camas, sofás, etc., onde pode 
cair e bloquear as aberturas.

• O aquecedor não deve estar localizado 
imediatamente abaixo de uma tomada.

• Não use este aquecedor nas imediações de 
uma banheira, chuveiro ou piscina.

• Aviso: De forma a evitar sobreaquecimento não 
cubra o aquecedor.

• Nunca utilize o aparelho para secar roupa, 
papéis, jornais, ou quaisquer outros objetos, 
pois poderão arder.

• CUIDADO - Algumas partes deste aparelho 
podem ficar muito quentes e causar 
queimaduras. Atenção especial deve ser dada 
quando crianças e pessoas vulneráveis   estão 
presentes.

• O aparelho fica quente durante e após o 
funcionamento, o que é normal devido à sua 
própria função. Evite o contacto com a pele pois 
poderá sofrer queimaduras.
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• Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com 

as mãos molhadas ou os pés húmidos ou 
descalços, a fim de evitar choques elétricos.

• Mantenha o aparelho afastado de materiais 
incandescentes ou facilmente inflamáveis, tais 
como velas, combustíveis, tintas, solventes, 
aerossóis, mobília, almofadas, cortinas, 
tecidos, papel, etc., e assegure-se que respeita 
uma distância de segurança entre o aparelho e 
qualquer objeto ou material.

• Não introduza objetos estranhos, tais como 
dedos, facas, etc., nas suas aberturas, a fim de 
evitar sobreaquecimento, avarias no aparelho, 
queimaduras, choques elétricos ou fogo.

• Nunca deixe o aparelho sem supervisão durante 
o funcionamento.

• O aparelho deve ser limpo com regularidade, 
caso contrário a sua eficácia e vida útil poderão  
ser afetadas, podendo provocar situações de 
perigo.

• Durante a primeira utilização ou após um longo 
período sem o aparelho ser utilizado, pode 
notar um cheiro estranho, isso é perfeitamente 
normal e desaparece após alguns instantes.

• Sempre que pretender movimentar, limpar, 
armazenar e se não pretender utilizar o aparelho 
por um longo período de tempo, desligue o 
aparelho, retire a ficha da fonte de alimentação 
e permita que arrefeça por completo.

• No final da vida útil do aparelho, recomenda- 
se inutilizá-lo cortando o cabo de alimentação, 
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após ter desligado o aparelho da tomada. É 
também recomendado inutilizar as partes do 
aparelho que possam representar um perigo 
especialmente para as crianças, pois podem 
utilizar o aparelho inutilizado para brincar.

 CONTEÚDO DA EMBALAGEM                                    
Depois de retirar o conteúdo da embalagem, por favor verifique se todos 
os elementos listados estão presentes. Após desempacotar o aparelho, 
verifique se está a funcionar corretamente.
• 

1 x Aquecedor 1 x Controlo remoto 1x Manual de instruções

Se detetar a falta de alguma peça, entre em contato com o vendedor.

NÃO COBRIR.
AVISO: PARA EVITAR O RISCO 
DE SOBREAQUECIMENTO OU 
INCÊNDIO, NUNCA CUBRA O 
APARELHO.
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 DESCRIÇÃO DO APARELHO                                   

8.8A H

B

I J K L M N

C

D

E

G

F



[14]

AQ
U

ECED
O

R TO
RRE EM

 CERÂM
ICA 

PT
 DESCRIÇÃO GERAL                                                             
A. Visor
B. Painel de controlo
C. Tampa frontal
D. Grelha
E. Tampa traseira
F. Base
G. Botão de funcionamento
H. Área do visor
I. Oscilação
J. Temporizador
K. Diminuir e aumentar
L. Função
M. ON/OFF
N. Controlo remoto

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                    
Tensão de alimentação: 220-240V~, 50Hz
Potência: 2000W



[15]

AQ
U

EC
ED

O
R 

TO
RR

E 
EM

 C
ER

ÂM
IC

A 

PT
 UTILIZAÇÃO DO APARELHO                                               
Alto e com a função de oscilação, o Aquecedor em Torre de Cerâmica 
HOFFEN ADTM-H102, proporciona uma rápida e uniforme distribuição do 
fluxo de ar.

 Antes da primeira utilização 

• Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente 
retirado antes de proceder à utilização do aparelho.

• Verifique se o cabo de alimentação se encontra em boas condições.

 Utilização 

• Certifique-se que o aparelho está desligado no botão de funcionamento 
(G) antes de o ligar à fonte de alimentação.

• Desenrole completamente o cabo de alimentação e ligue o aparelho à 
fonte de alimentação.

• O aparelho está agora pronto a ser utilizado.
• Ligue o aparelho no botão de funcionamento (G), pressionando-o para 

a posição “I”. A luz “ “ acende-se.
• Pressione o botão ON/OFF (M) no aparelho ou no controlo remoto 

para ligar. O aparelho começa a trabalhar no nível alto de potência, 
sendo exibido no visor (H) a informação “HI” (alto).

• Sempre que pretender, pressione o botão de oscilação (I) no painel de 
controlo ou no controlo remoto (N) para obter o movimento oscilatório 
horizontal. Para parar este movimento, deve pressionmar novamente 
o botão de oscilação (I) no painel de controlo ou no controlo remoto 
(N).

• Para desligar o aparelho pressione o botão (M), no mostrador é exibida 
a indicação de 15 segundos que após terem decorrido, o aparelho 
desliga-se automaticamente.

 Seleção da função 

• Pressione repetidamenteo botão “Modo” para que o aquecedor altere 
o seu funcionamento na seguinte ordem: “alta velocidade - baixa 
velocidade - modo ECO - alta velocidade”.
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 Ajuste de temperatura

• No modo ECO, pressione “+” ou “-“ (K) para selecionar a temperatura 
pretendida, entre 5 e 35ºC. Quando a temperatura ambiente excede 
a temperatura definida em 2 ℃, o aparelho para de funcionar e fica 
em modo de espera. Quando a temperatura é inferior à temperatura 
definida, o aparelho começa a aquecer novamente. 

 Temporizador 

• Definir para desligar: quando o aquecedor estiver ligado, pressione 
a botão “temporizador” (J) para escolher a hora que quer que o 
aparelho se desligue (de 0 a 8 horas), pressionando o botão “+” (K) 
para aumentar e a botão “-” (K) para diminuir.

• Definir para ligar: quando o aquecedor estiver no modo de espera, 
pressione a botão “temporizador” (J) para escolher a hora que quer  
que o aparelho se ligue (de 0 a 8 horas), pressionando a botão “+” (K) 
para aumentar e a botão “-” (K) para diminuir.

 Oscilação 

• Quando o aquecedor estiver em funcionamento, pressione a botão 
“oscilação” (I) para ativar o movimento oscilatório horizontal. Volte 
a pressionar o botão “oscilação” (I) para desativar o movimento 
oscilatório horizontal. Quando o aquecedor é desligado ou entra em 
modo de espera, também o movimento oscilatório para.

 Protetor térmico de segurança 

• O aparelho conta com um sensor de temperatura com função de 
proteção de circuito aberto contra curto-circuitos.

• Em qualquer um dos modos do aparelho, este sensor de temperatura, 
no caso de ser ativado, exibe no visor (H) “E1” ou “E2” e pisca 
constantemente, impedindo qualquer botão de funcionar e fazendo 
um som 10 vezes.

 
 Proteção de segurança 

• Quando a temperatura ambiente estiver acima dos 50℃ o visor (H) 
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exibe “FF” e pisca 1 vez por segundo, 75 vezes. Neste caso, nenhum 
botão irá funcionar e só desligando o aparelho é que o mesmo sairá 
deste modo de proteção e voltará a estar operacional. 

 Proteção contra quedas 

• Independentemente se está ligado ou desligado, quando o aparelho 
cai, o sistema desliga imediatamente todos os componentes de 
aquecimento, o visor (H) exibe “E3” e os botões deixam de funcionar.

 Função de economia de energia 

• Selecione o modo de economia de energia ECO no aquecedor de 
acordo com a temperatura ambiente e a configuração de temperatura 
do aparelho. Selecione o modo mais adequado, de forma a atingir o 
objetivo de poupança de energia.

 
 Controle remoto 

• O controle remoto tem os mesmos botões e as mesmas funções 
que o painel de controlo (B), mas com a facilidade de poder operar o 
aparelho à distância.

 DICAS                                                                                                                                                                                         
• Mantenha as portas e janelas fechadas das divisões que pretende 

aquecer, e garanta que estão bem calafetadas, de forma a minimizar 
as perdas de calor.

 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS                                                                                
Sempre que utilizar este aparelho e detetar alguma irregularidade no seu 
funcionamento, consulte a tabela que se segue para perceber as causas 
e as soluções. Caso não seja possível, dirija-se à loja onde adquiriu o 
aparelho ou a um técnico qualificado.



[18]

AQ
U

ECED
O

R TO
RRE EM

 CERÂM
ICA 

PT

Problema Causa possível Solução / Dica

O aparelho não 
funciona embora 
esteja ligado à 
tomada.

A ficha não está 
corretamente ligada à 
tomada

Introduza 
corretamente a ficha 
na tomada.

A tomada está 
danificada

Ligue o aparelho 
a uma tomada 
que funcione 
corretamente. 

O aparelho desliga-se 
subitamente.

O sistema de proteção 
que atua em caso 
sobreaquecimento
atuou desligando o
aparelho.

Deixe o aparelho 
arrefecer antes de o 
voltar a usar.

 LIMPEZA E ARRUMAÇÃO                                                                                                       

 Limpeza 

• Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder a 
qualquer operação de limpeza e aguarde que arrefeça completamente. 

• Não utilize detergentes de limpeza abrasivos ou esfregões, álcool ou 
solventes.

• O pó ligeiro que poderá ficar acumulado no aparelho, poderá ser 
removido com um pano macio. Limpe a parte exterior do aparelho, 
ocasionalmente, com um pano macio, limpo e ligeiramente húmido. 
Limpe-o completamente, com um pano seco, antes de o utilizar.

• Utilize um aspirador ou uma escova para eliminar o pó existente nas 
grelhas. Nota: não desmonte a grelha, nem qualquer parte do aparelho 
para proceder à sua limpeza.

• Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
• O motor foi lubrificado na fábrica e não necessita de voltar a ser 

lubrificado.
• Nenhuma outra manutenção necessita de ser levada a cabo pelo 

utilizador. Se necessitar de algum tipo de manutenção, contacte a loja 
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onde adquiriu o aparelho.

• Guarde o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de 
calor e da luz solar direta, quando não estiver em uso.

• Lembre-se – este aquecedor foi desenhado para gerar calor num 
local específico ou como gerador de calor suplementar, não para ser a 
principal fonte de calor.

• Nota: poderá ocorrer a libertação de fumo ou odor durante a primeira 
utilização, que passará rapidamente e não deverá voltar a acontecer.

• Este aquecedor não consegue ter um controle preciso da temperatura 
ambiente e, portanto, não pode ser usado especificamente para 
ambientes de armazenamento, artigos, animais e plantas.

 Arrumação  

• Guarde o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de 
calor e da luz solar direta. 

 REPARAÇÕES                                                                
• Este aparelho não possui peças que possam ser reparadas pelo 

utilizador. Não tente reparar o aparelho por si próprio. Recorra sempre 
a um profissional credenciado para reparações.

• Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído 
pelo fabricante, por um agente de serviço técnico autorizado ou um 
profissional qualificado.

 ELIMINAÇÃO DO EQUIPAMENTO                          

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais 
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque 
podem conter substâncias prejudiciais à saúde humana 
e ao meio ambiente! Por favor, apoie ativamente a 
gestão dos recursos naturais e proteja o meio ambiente 
colocando o aparelho que já não utiliza num ponto de 
recolha para reciclagem de equipamentos elétricos e 
eletrónicos.
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 DECLARAÇÃO EUROPEIA DE CONFORMIDADE                                                                

Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC 
(Compatibilidade Eletromagnética) (2014/30/EU) e da 
Nova Diretiva de Baixa Tensão (2014/35/EU). Portanto, o 
aparelho recebeu a marca CE e a declaração europeia de 
conformidade.

 GARANTIA                                                                                               

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau 
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a 
respetiva prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e 
deve ser colocado na embalagem original.

 EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS                                                                                               

Este símbolo indica que o Manual de Instruções está 
incluído na embalagem do produto e deve ser lido antes 
da utilização do aparelho.
A marca “Ponto Verde” impressa na embalagem significa 
que a entidade, para quem o produto foi fabricado, fez 
contribuições financeiras na construção e operação do 
sistema nacional de recuperação e reciclagem de resíduos 
de embalagens, de acordo com os princípios resultantes 
das leis de Portugal e a União Europeia sobre embalagens 
e resíduos de embalagens.
Este símbolo significa que o produto não deve ser 
descartado com lixo doméstico indiferenciado. A lei 
portuguesa proíbe misturar resíduos de equipamento 
elétrico e eletrónico com outros resíduos domésticos.
É possível evitar potenciais consequências negativas 
para o meio ambiente e para a saúde humana, que podem 
surgir do manuseamento inadequado dos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, se o produto for 
descartado adequadamente.
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Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva 
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da 
presente diretiva é aproximar a legislação dos Estados-
Membros relativa à restrição do uso de substâncias 
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, 
e contribuindo para a proteção da saúde humana e 
recuperação e descarte ecologicamente correto de 
equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 
2013. O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado 
no mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, 
crómio hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter 
polibromado.

O aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico.

 EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:                                         
Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765 
www.joinco.pt
Fabricado na China
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 INDEX                                                                                                                

Read the instruction manual before using this 
appliance, especially the safety instructions, 
and keep the instruction manual for future 
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 INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS                                                                      

Table Model identifier for electric local space heaters

Model number: NTH20-18MRA / ADTM-H102

Item Symbol Value Unit

Heat output

Nominal heat out put Pnom 2 kW

Minimum heatoutput (indicative) Pmin 0.02 kW

Maximum continuous heat output Pmax,c 2 kW

Auxiliary electricity consumption

At nominal heatoutput elmax N/A kW

At minimum heatoutput elmin N/A kW

In standby mode elSB 0 kW

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (single select)

Manual heat charge control, with integrated thermostat  Yes   No 

Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback  Yes   No

Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback  Yes   No 

Fan assisted heat output  Yes   No

Type of heat output/room temperature control (single select)

Single stage heat output and no room temperature control  Yes   No

Two or more manual stages, no room temperature control  Yes   No 

With mechanic thermostat room temperature control  Yes   No 

With electronic room temperature control  Yes   No

Electronic room temperature control plus day timer  Yes   No 

Electronic room temperature control plus week timer  Yes   No 

Other control options (multiple selection possible)

Room temperature control, with presence detection  Yes   No 

Room temperature control, with open window detection  Yes   No 

With distance control option   Yes   No 

With adaptive start control  Yes   No

With working time limitation  Yes   No 

With black bulb sensor   Yes   No 

Contact details Joinco, Import and Export, Ltd., R. Actor António Silva nr. 7, 1600-404 
Lisbon - PORTUGAL
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 INTRODUCTION                                                      
Thank you for your preference. This Fan Heater HOFFEN ref. ADTM-H102  
will make your daily routine easier. Read this instruction manual before 
using the appliance to get the best results from it and keep it for future 
reference.

 SAFETY INSTRUCTIONS                                           

IMPORTANT: IGNORING THE SAFETY 
INSTRUCTIONS CAN RESULT IN 
ACCIDENTS AND INJURIES.

THIS APPLIANCE IS EXCLUSIVELY FOR 
DOMESTIC USE! FOR INDOOR USE ONLY.

To reduce the risk of personal injury or property 
damage, when using electrical appliances, basic 
safety precautions should always be followed, 
including the following:

• Before using the appliance, check that the 
supply voltage details marked on the appliance 
agree with those of the electricity supply. The 
label is placed on the appliance. If in doubt, 
apply to a skilled electrician for help.

• 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 
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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.

• 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 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.

• Children are not aware of the potential hazards 
when using electrical appliances and should 
be supervised to ensure they do not play with 
the appliance.

• This appliance is Class II (appliance with double 
electrical insulation), so it is not necessary to 
connect it to a grounded socket.

• The electric installation must be protected by a 
residual current device - circuit breaker (RCD) 
with a maximum residual current of 16A. An 
RCD is a protecting device that protects against 
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dangerous electric shock and reduces the risk 
of electrical fires.

• To avoid fire accidents or electrical shocks, 
make sure that no liquids enter in contact 
with the electrical parts of the appliance 
or in contact with the supply cord. Do not 
expose the appliance to humidity or dusty 
environments, do not use it outdoors and keep 
it away from any objects filled with liquids, 
such as washbasins, vases, flowerpots, etc. If 
any liquid accidentally spills on the appliance’s 
electrical parts, remove the plug from the wall 
socket and go to the store where the appliance 
was bought or get it repaired by a qualified 
technician.

• Do not immerse the device in water or any 
other liquids.

• Do not operate this appliance if it is damaged, 
if it is not working properly or if detected 
any damaged on the supply cord or plug. If 
detected any damage or any malfunction, you 
must contact the store where you bought the 
appliance or a qualified technician in order 
to do any repair or replace the supply cord. 
Assure that only original parts or components 
are used.

• Periodically check the supply cord for any 
damages. If the supply cord is damaged, it 
must be replaced by manufacturer, its service 
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agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.

• Do not place any objects on top of the supply 
cord, never bend or twist it, and make sure it 
does not come into contact with hot surfaces, 
sharp edges, or where people may walk past 
and trip over.

• Do not let the power cord hang over so that it 
can be accidentally walked on or pulled.

• Do not wrap the supply cord around the 
appliance to store it, unless the appliance has 
cooled down completely.

• Unplug the appliance from the power supply 
by pulling the plug and not the supply cord.

• Avoid using adapters and extension cables. If 
necessary, use only those recommended for 
this type of appliance. 

• If it is necessary to use an extension cord, make 
sure it has a minimum of 16 Amps. Extensions 
with less amperage can overheat. 

• Make sure that the wall socket where the 
appliance will be connected is exclusive to 
this appliance. The connection of multiple 
appliances into the same wall socket may lead 
to an electric circuit overload.

• After unpacking the appliance, check that it is 
undamaged and that no parts are missing. If in 
doubt, contact the store where the appliance 
was bought. All contents of the package, 
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such as plastic bags, styrofoam, tape, etc., 
should be kept out of reach of children, as it 
could be dangerous and cause suffocation. 
Only use  accessories recommended by the 
manufacturer and those provided with the 
appliance, otherwise they could constitute a 
danger to the user and a risk to the appliance.

• This appliance is exclusively for domestic use. 
Any other use can be considered improper and 
therefore dangerous. The manufacturer cannot 
be held responsible for any injuries or damage 
resulting from improper use.

• Do not open the casing or undertake any repairs 
on the appliance. By failing to observe this 
rule you risk your safety and the warranty may 
become invalid. Service or repairs can only be 
done by an authorised technician.

• This appliance is not intended to operate 
through programmers, external timers, separate 
remote-control systems or any other device 
that automatically switches the appliance on, 
as there is a risk of fire if it is covered or placed 
incorrectly.

• To avoid dangerous overheating or damage 
it is recommended to fully unwinding the 
appliance’s power cord.

• Do not move the appliance by pulling on the 
power cable, make sure that nothing prevents 
its movement and do not wrap it around the 
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appliance.
• Never use the appliance without the base 

properly assembled and make sure that after 
assembly it is properly stable.

• Use this device only on hard, flat, stable, dry 
and impact-free surfaces in order to prevent 
falls and possible damage.

• Never place the device on unstable surfaces, 
such as beds, sofas, etc., where it may fall and 
block the openings.

• The heater must not be located immediately 
below a socket-outlet.

• Do not use this heater in the immediate 
surroundings of a bath, a shower or a swimming 
pool.

• WARNING: In order to avoid overheating, do 
not cover the heater.

• Never use the appliance to dry clothes, papers, 
newspapers, or any other objects, as they may 
burn.

• 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. 

• The temperature of the accessible surfaces 
is high during and after operation, which is 
normal and results from the appliance’s proper 
function. Prevent contact with the skin as this 
can cause burns.
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• Do not touch on the appliance or its plug with 
wet hands, humid feet or barefoot, to avoid the 
risk of electrical shocks.

• Keep the device away from incandescent or 
easily flammable materials, such as candles, 
fuels, paints, solvents, aerosols, furniture, 
pillows, curtains, fabrics, paper, etc., and ensure 
that a safe distance is maintained between the 
device and any object or material.

• Do not insert foreign objects, such as fingers, 
knives, etc., into their openings in order to 
avoid overheating, damage to the appliance, 
burns, electric shocks or fire.

• Never leave the appliance unattended during 
use and while plugged to the supply mains.

• The appliance must be cleaned regularly, 
otherwise its effectiveness and useful life 
may be affected, which can cause dangerous 
situations

• During the first time that it is used, you may 
experience an odd smell or hear a noise due to 
the expansion of the plastic during the heating 
of the appliance. This is normal and harmless 
and will disappear after a while.

• Whenever you wish to move, clean or store the 
appliance and if you do not intend to use it for 
a long period of time, turn it off, remove the 
plug from the wall socket and allow it to cool 
down completely.
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• If you decide to discard the appliance and 
throw it away, you should make it inoperative 
by cutting the power cord after removing the 
plug from the socket. It is also recommended 
making all the potentially dangerous parts 
of the appliance harmless, particularly for 
children who might use the appliance as a toy.

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

 PACKAGING CONTENT                                                 
• After unpacking, please check if all the listed items are included in the 

package. After unpacking the appliance, check if it is working properly.

1 x Heater 1 x Remote control 1x Instruction manual

If any part is missing, please contact with the seller.
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 OVERVIEW OF THE APPLIANCE                                
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 GENERAL DESCRIPTION                                                 
A. Display screen
B. Control panel
C. Front cover
D. Grid
E. Rear cover
F. Base
G. Switch
H. Display area
I. Swing
J. Timer
K. Decrease and increase
L. Function
M. ON/OFF
N. Remote control

 TECHNICAL SPECIFICATIONS                                 
Supply voltage: AC 220-240V ~, 50Hz
Power: 2000W

 PREPARING FOR USE                                                                                                                       
Tall and with the function of oscillation, the Ceramic Tower Heater HOFFEN 
ADTM-H102 provides a quick and uniform distribution of the air flow.
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 Before operation 

• Make sure that all the packing material has been properly removed 
before using the appliance.

• Check that the power cable is in good condition.

 Operation 

• Make sure that the appliance is switched off at the operation button 
(G) before connecting it to the power supply.

• Unroll the power cord completely and connect the appliance to the 
power supply.

• The device is now ready for use.
• Turn on the operation button (G), pressing the button to the “I” position 

and the “ “ light will come on. Press the ON/OFF button (M) on the 
device or on the remote control to switch it on and the device starts to 
work at high power, “HI” is shown on the display.

• To switch off the appliance, press the button (M), the display will 
show 15 seconds that after elapsed, the appliance switches off 
automatically.

 Function setting 

• Press the function button (L) repeatedly in order the device to alternate 
between “high gear”, “low gear”, “ECO mode” and “high gear”.

 Temperature setting 

• In ECO mode, press “+” or “-“ (K) to select the desired temperature, 
between 5 and 35ºC. When the room temperature exceeds the 
temperature set by 2º C, the device stops operating and is in standby 
mode. When the temperature is below the set temperature, the 
appliance starts to heat up again.

 Timing function 

• Set to turn off: when the heater is turned on, press the “timer” button 
(J) to choose the time you want the appliance to turn off (from 0 to 8 
hours), pressing the “+” button (K) to increase and the “-” button (K) 
to decrease.

• Set to turn on: when the heater is in standby mode, press the “timer” 
button (J) to choose the time you want the device turns on (from 0 to 
8 hours), pressing the “+” button (K) to increase and the “-” button (K) 
to decrease.
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 Swing function 

• When the heater is running, press the “oscillation” button (I) to activate 
the horizontal oscillatory movement. Press the “oscillation” button (I) 
again to disable the horizontal oscillatory movement. When the heater 
is turned off or goes into standby mode, the oscillatory movement also 
stops.

 Temperature short circuit protector 

• The device has a temperature sensor with an open circuit protection 
function against short circuits.

• In any of the device’s modes, this temperature sensor, if activated, 
displays on the display (H) “E1” or “E2” and flashes constantly, 
preventing any button from working and making a buzz sound 10 
times.

 Safety protection 

• When the ambient temperature is above 50º C the display (H) shows 
“FF” and flashes 1 time per second, 75 times. In this case, no button will 
work and only turning the device off will make it leave this protection 
mode and be operational again.

 Toppling over protection function 

• Regardless of whether it is on or off, when the appliance falls, the 
system immediately switches off all heating components, the display 
(H) shows “E3” and the buttons stop working.

 ECO energy saving function 

• Select the ECO energy saving mode on the heater according to the 
room temperature and the temperature setting on the machine. Select 
the most suitable mode in order to achieve the purpose of energy 
saving.

 
 Remote control 

• The remote control has the same buttons and functions as the control 
panel (B), but with the facility to be able to operate the device remotely.
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 SUGGESTIONS                                                                   
• Keep doors and windows of the room you want to heat closed and 

make sure they are well isolated, to minimize the heating loss.

 TROUBLESHOOTING                                                 
During use, if any irregularities are detected on the appliance’s operation, 
check the below table to understand the causes and solutions. If it is not 
possible to detect the cause, please go to the store where the appliance 
was bought or contact a service center. 

Problem Possible cause Solution

The appliance does 
not switch on when 
connected to the wall 
socket.

The plug is not 
connected correctly 
into the wall socket.

Connect the plug 
correctly into the wall 
socket.

The wall socket is 
damaged.

Connect the appliance 
to a socket that works 
properly.

The appliance turns 
off.

The protection system 
that operates in the 
event of overheating 
has acted by turning 
the device off.

The device will switch 
off automatically. Let 
the appliance cool 
down before using it 
again.

 CLEANING AND STORAGE                                                                                 
 Cleaning 

• Disconnect the device from the power supply before proceeding with 
any cleaning operation and wait for it to cool completely.

• Do not use abrasive cleaning detergents or scouring pads, alcohol or 
solvents.

• Light dust that may accumulate on the device can be removed with 
a soft cloth. Clean the outside of the appliance occasionally with a 
soft, clean and slightly damp cloth. Clean it thoroughly with a dry cloth 
before using it.
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• Use a vacuum cleaner or a brush to remove dust from the grids. Note: 
do not dismantle the grill or any part of the appliance to clean it.

• Never immerse the device in water or any other liquid.
• The engine was lubricated at the factory and does not need to be re-

lubricated.
• No other maintenance needs to be carried out by the user. If you 

need any maintenance, contact the store where you purchased the 
appliance.

• Store the device in a dry, ventilated place, away from sources of heat 
and direct sunlight, when not in use.

• Remember - this heater is designed to generate heat in a specific 
location or as a supplementary heat generator, not to be the main 
source of heat.

• Note: the release of smoke or odor may occur during the first use, 
which will pass quickly and should not happen again.

• This heater is not able to have precise control of the room temperature 
and therefore cannot be used specifically for storage environments, 
articles, animals and plants.

 Storage 

• Store the appliance in a dry and ventilated place, away from sources of 
heat and direct sunlight.

 REPAIRS                               
• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair 

the appliance on your own. Always have a professional repair the 
product for you.

• If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, 
their authorised technical service agent or a qualified professional.

 REPAIRS                               

• This product has no user-serviceable parts. Do not attempt to repair 
the appliance on your own. Always have a professional repair the 
product for you.

• 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.
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 DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT                                                  

Waste electrical devices are made of recyclable materials. Do 
not dispose of them with household waste as they may contain 
substances harmful to human health and the environment! 
Please actively support cost-effective management of 
natural resources and protect the environment by taking the 
waste appliance to a collection point for recyclable waste 
electrical and electronic equipment.

 DECLARATION OF CONFORMITY EU                                                                                                                 

This appliance complies with the requirements of the 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) and the Low 
Voltage Directive (LVD), therefore it was marked with the 
CE label and provided with a declaration of conformity with 
European standards.

 WARRANTY                                                                      

The product warranty is valid for two years. In the event of malfunction, the 
product must be returned to the store where it was purchased, along with 
the proof of purchase. The product should be complete and placed in its 
original packaging. 

 SYMBOLS                                                                           

This symbol indicates that the user manual is included in 
the product packaging and must be read before use.

The „Green Dot” trademark located on the packaging 
means that the entity, for whom the product was 
manufactured, made financial contributions in 
construction and operation of the national recovery and 
recycling system for packaging waste in accordance 
with the principles resulting from the laws of Portugal 
and the European Union concerning packaging and 
packaging waste.
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This symbol means that the product must not be 
disposed of  with other household waste. Portuguese 
law prohibits, under penalty of a fine, combining waste 
electrical and electronic equipment with other wastes.
It is possible to prevent potential negative consequences 
for the environment and human health, which could 
otherwise arise from inappropriate handling of waste 
electronic equipment, if the product is disposed 
of properly.

CE Marking on a product is a manufacturer’s 
declaration that the product complies with the essential 
requirements of the relevant European health, safety and 
environmental protection legislation, in practice by many 
of the so-called Product Directives.

This product meets the requirements of Directive 2011/65/
EU, referred to as RoHS directive. The purpose of the 
Directive is the approximation of the laws of the member 
states concerning the restriction of use of hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, 
and the contribution towards the protection of human 
health and the environmentally sound recovery and 
disposal of waste electrical and electronic equipment. 
RoHS Directive applies from 3 January 2013. New electrical 
and electronic equipment put on the market shall not 
contain lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl 
ethers.

 MANUFACTURED FOR                                                                      

Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765 
Made in China




