
 

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 40εκ. 
 

 

 
 

 

 

 

                        ΜΟΝΤΕΛΟ: R-839 

220-240V~ 50Hz 50W 

 

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 

 
Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής πρέπει 
πάντα να ακολουθείτε τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις 
ασφαλείας. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού σε άτομο ή περιουσία, 
ακολουθήστε τα παρακάτω: 
 

⚫ Χρησιμοποιείστε πάντα τη συσκευή σε δίκτυο σύμφωνο με 

τις τεχνικές προδιαγραφές που αναγράφονται στην ταμπέλα 

τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.  

⚫ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οποιαδήποτε συσκευή 

ελέγχου της ταχύτητας για να μειώσετε τον κίνδυνο 

ηλεκτροπληξίας. 

⚫ Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 

ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί η 

επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 

ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν κατανοήσει τους 

κινδύνους. 

⚫ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
⚫ Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από 

παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
⚫ Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί ανεπιτήρητη.  

⚫ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση, 



 

βλάβη ή έχει παρουσιάσει ενδείξεις δυσλειτουργίας. Μην 

χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένο φις ή καλώδιο. Για 

έλεγχο και επιδιόρθωση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της εταιρείας. 
⚫ Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με ένα 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για έλεγχο και 
επισκευή, μην προσπαθήσετε ποτέ να τον 
αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας. 

⚫ Μη βυθίζετε ή εκθέτετε το προϊόν ή το εύκαμπτο καλώδιο 

στη βροχή, την υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.  

⚫ Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση 

επαφή με το νερό, όπως μπανιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ., 

όπου υπάρχει ενδεχόμενο βύθισης ή πιτσιλίσματος.  

⚫ Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε: 

➢ Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα, 

σόμπες ή άλλα προϊόντα που παράγουν θερμότητα 

➢ Άμεσο ηλιακό φως 

➢ Μηχανική δόνηση  

➢ Υπερβολική σκόνη 

➢ Έλλειψη εξαερισμού, όπως ντουλάπι ή βιβλιοθήκη 

➢ Ανώμαλη επιφάνεια 

⚫ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την 

πρίζα όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, προτού 

συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε εξαρτήματα και 

προτού καθαρίσετε τη συσκευή. Συνδέστε πλήρως τον 

ανεμιστήρα πριν την ενεργοποίηση.  

⚫ Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής. 

Μην εισάγετε οποιοδήποτε μέρος του σώματος (π.χ. 

δάχτυλο) ή αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό πλέγμα 

όταν λειτουργεί η συσκευή.  

⚫ Μην καλύπτετε τα προστατευτικά πλέγματα και μη 

λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες κτλ. 

⚫ Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για φυσιολογική οικιακή 

χρήση.  

⚫ Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή όταν τη μετακινείτε από 

τη μια θέση στην άλλη.  

⚫ Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή πωλούνται 

από τον προμηθευτή μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους ή 

τραυματισμούς στο άτομο ή σε περιουσία.   
⚫ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια 

όταν λειτουργεί για να αποφύγετε πιθανή ανατροπή.  

⚫ Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.  

⚫ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο σέρβις ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 
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ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Βίδα βάσης 
2. Μπουλόνι βάσης 
3. Βάση 
4. Εξωτερικός σωλήνας 
5. Δακτύλιος προσαρμογής 

ύψους 
6. Εσωτερικός σωλήνας 
7. Σταθερή βίδα 
8. Περιστρεφόμενος  

διακόπτης ταχυτήτων 
9. Περίβλημα μοτέρ 

10. Μοτέρ / Μπουτόν περιστροφής 
11. Άξονας μοτέρ 
12. Πίσω προστατευτικό  

κάλυμμα 
13. Παξιμάδι στερέωσης 
14. Φτερωτή 
15. Κάλυμμα φτερωτής 
16. Μπροστινό  

προστατευτικό κάλυμμα 
17. Βίδα μπροστινού καλύμματος 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 
 
⚫ Ξεβιδώστε τη βίδα στη βάση του εξωτερικού σωλήνα. 

⚫ Τοποθετήστε το σωλήνα στη βάση και στερεώστε τη βίδα. 

⚫ Προσαρμόστε το κύριο σώμα της συσκευής με το μοτέρ 

στον εσωτερικό σωλήνα.  

⚫ Διασφαλίστε ότι το κύριο σώμα έχει τοποθετηθεί πλήρως 

στον εσωτερικό σωλήνα και ασφαλίστε με τη βίδα που 

παρέχεται. 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ 

 

⚫ Ξεβιδώστε το πλαστικό παξιμάδι από το μπροστινό τμήμα 

του μοτέρ στρέφοντας το αριστερόστροφα. 

⚫ Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα στο 

μπροστινό μέρος του περιβλήματος του μοτέρ με τη λαβή 

προς τα επάνω, διασφαλίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.  

⚫ Σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης του πίσω προστατευτικού 

καλύμματος δεξιόστροφα. ΜΗΝ το σφίγγετε πάρα πολύ. 

⚫ Τοποθετήστε τη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ, 

ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή στο πίσω μέρος της 

 



 

φτερωτής στον άξονα του μοτέρ. 

⚫ Σφίξτε το κάλυμμα της φτερωτής στρέφοντας το 

αριστερόστροφα. Τοποθετήστε το μπροστινό προστατευτικό 

κάλυμμα προς το πίσω προστατευτικό κάλυμμα ώστε η βίδα 

του μπροστινού προστατευτικού καλύμματος να 

ευθυγραμμίζεται με την τρύπα του πίσω προστατευτικού 

καλύμματος. Τοποθετήστε τις βίδες στις τρύπες και βιδώστε. 

Μην σφίξετε υπερβολικά σε αυτό το σημείο.  

⚫ Ασφαλίστε τα κλιπ συγκράτησης των προστατευτικών 

καλυμμάτων, διασφαλίζοντας ότι εφάπτονται σωστά. Σφίξτε 

καλά τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μπροστινού 

προστατευτικού καλύμματος.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: 

 
⚫ Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για τη συσκευή. Επιλέξτε 

πάντα ένα ασφαλές μέρος για να την τοποθετήσετε 
σύμφωνα με τις συστάσεις ασφαλείας που 
περιγράφονται παραπάνω. 

⚫ Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κατάλληλη 
πρίζα. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα. 
0- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη 
1- Η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα 
2- Η συσκευή λειτουργεί στη μεσαία ταχύτητα 
3- Η συσκευή λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα  

 
Ρύθμιση περιστροφής και κλίσης  
 
⚫ Η συσκευή μπορεί να περιστραφεί πιέζοντας το 

μπουτόν περιστροφής προς τα κάτω. Για να 
σταματήσετε την περιστροφή, τραβήξτε το μπουτόν 
προς τα πάνω.  

⚫ Για να ρυθμίσετε την κλίση, πιέστε ή τραβήξτε το 
περίβλημα του μοτέρ απευθείας για να το 
προσαρμόσετε στην επιθυμητή θέση.   

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή θα πρέπει να είναι 
απενεργοποιημένη όταν κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις. 
 
 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
⚫ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από 

την πρίζα πριν την συναρμολόγηση, 
αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.  

⚫ Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος του 
κύριου σώματος χωρίς σκόνη ή χνούδι - 
χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να τα 
αφαιρέσετε όταν είναι απαραίτητο. Μην επιχειρήσετε να 
ανοίξετε το μοτέρ για να αφαιρέσετε το χνούδι.  

⚫ Τα εξαρτήματα της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται με 
ήπιο σαπούνι και ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Μην 
αφήνετε να εισέρχεται νερό ή άλλο υγρό στο περίβλημα 
του μοτέρ.  

⚫ Απομακρύνετε προσεκτικά τα υπολείμματα σαπουνιού 
με καθαρό νερό.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά 
απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες, καθώς 
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 

2002/96/ΕΚ 
 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να 

διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης 

συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις 

αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η 

διαφοροποιημένη διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής 

επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για 

το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση 

καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία 

αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση 

ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της 

υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα 

του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 
 


