
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Οδηγίες Χρήσης 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση του 

προϊόντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανεμιστήρας 30εκ. R-858 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τις για μελλοντική 

αναφορά.  

2. ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή να έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε ζεστή 

επιφάνεια. 

3. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε το καλώδιο, το φις ή τη 

συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 

4. Είναι απαραίτητη η στενή επιτήρηση όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή 

δίπλα σε παιδιά.  

5. Βγάλτε το φις από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν τον 

καθαρισμό.  

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φις ή αν η συσκευή 

δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη 

συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για έλεγχο.  

7. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου 

ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Επίσης μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη 

σταθερή επιφάνεια ή σε υφασμάτινες επιφάνειες. 

8. Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις είναι σε άρτια κατάσταση και 

ελέγξτε τη συσκευή για πιθανόν σπασίματα ή φθορές. Αν υπάρχει οποιαδήποτε 

δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις για 

έλεγχο και επισκευή.  

9. Όταν θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή ή να μη τη χρησιμοποιήσετε, 

απενεργοποιήστε τη και βγάλτε το φις από την πρίζα.  

10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με πολύ υψηλή υγρασία, με 

θερμοκρασία πάνω από 40℃ ή σε χώρους με πολύ σκόνη. 

11. Μην εισάγετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα στη συσκευή κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για τα παιδιά.  

12. Παρακαλούμε μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση όπου φυσά απευθείας αέρα 

σε ηλικιωμένους, παιδιά ή ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

13. Μη ψεκάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε υγρό όπως εντομοκτόνα προς αποφυγή 

βλαβών στο πλαστικό υλικό.   

14. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μη τη χρησιμοποιείτε σε 

εξωτερικούς χώρους ή για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό.  

15. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή 
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έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν 

δοθεί οδηγίες που αφορούν τη σωστή χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.   

16. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

17. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη συντήρηση της συσκευής. 

18. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο σέρβις προς αποφυγή κάθε κινδύνου.  

19. Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα, διασφαλίστε ότι έχετε 

απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη συσκευή από την πρίζα. 

20. Χρησιμοποιείται μόνο σε πρίζα 220-240VAC, 50/60Hz. 

21. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα παρουσία εύφλεκτων υλικών. 

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη αυτής κοντά σε φλόγα, συσκευή 

μαγειρέματος ή θέρμανσης.  

23. Μην κρεμάτε τη συσκευή σε τοίχο ή οροφή.  

24. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το περίβλημα είναι κατεστραμμένο.    

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φτερωτή 
Πλέγμα 

Διακοσμητικός 

Δακτύλιος 

Στήριγμα 

Βάση 

Πίσω προστατευτικό 

κάλυμμα 

Μοτέρ 

Φις 

Καλώδιο τροφοδοσίας 
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OFF: Απενεργοποίηση 

Διακόπτης (Αριστερά) Διακόπτης (Δεξιά) 

1: (Αθόρυβη λειτουργία) Χαμηλή 

ταχύτητα 

1: (Αθόρυβη λειτουργία) Χαμηλή 

ταχύτητα με περιστροφή 

2: Μεσαία ταχύτητα 2: Μεσαία ταχύτητα με περιστροφή 

3: Υψηλή ταχύτητα 3: Υψηλή ταχύτητα με περιστροφή 

1．Περιστροφή Αριστερά-Δεξιά 

→Περιστρέψτε το διακόπτη δεξιά, η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί και να 

περιστρέφεται. Έπειτα, γυρίστε το διακόπτη στη θέση OFF και η συσκευή θα 

σταματήσει να λειτουργεί. 

Γωνία περιστροφής: （Περίπου 80ͦ )  

 

2．Γωνία κλίσης πάνω-κάτω   

→Προσαρμόστε τη γωνία κλίσης πάνω-κάτω (6 θέσεις – από 20 ͦ  έως 90 ͦ -)  

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Περιστροφή 

Χαμηλή 

Υψηλή 

 

Υψηλή 

Χαμηλή 



 5 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 

⚫ Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. 

⚫ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, νωπό πανί για να καθαρίσετε μαλακά την 

εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα. 

⚫ Για να καθαρίσετε το προστατευτικό πλέγμα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε 

ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη.  

⚫ ΜΗ βυθίσετε τη συσκευή στο νερό και μην επιτρέψετε στο νερό να εισέλθει στο 

μοτέρ. 

⚫ ΜΗ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό χρωμάτων ή άλλα χημικά για να 

καθαρίσετε τη συσκευή. 

⚫ Για να αποθηκεύσετε τη συσκευή, μπορείτε να αφήσετε τον ανεμιστήρα 

συναρμολογημένο και να τον καλύψετε για να τον προστατέψετε από τη σκόνη. 

Αποθηκεύστε τον σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

 

Βήματα για την αποσυναρμολόγηση: 

 

 
Μετακινήστε τον διακοσμητικό δακτύλιο προς τη κατεύθυνση που δείχνει το 

παραπάνω σχήμα, δεξιόστροφα προς το σημάδι που υπάρχει στην πίσω πλευρά. 

Αφαιρέστε τον διακοσμητικό δακτύλιο και το μπροστινό πλέγμα από την πίσω 

πλευρά. (Δείτε το σχήμα παρακάτω) 

 

Διακοσμητικός Δακτύλιος 
Διακοσμητικός Δακτύλιος 

 

Ξεσφίγγω 
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Περιστρέψτε το παξιμάδι προς την κατεύθυνση που δείχνει το σχήμα παρακάτω και 

αφαιρέστε τη φτερωτή.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να χρησιμοποιείστε την ηλεκτρική σας σκούπα για να καθαρίσετε τη 

συσκευή. (Δείτε το παρακάτω σχήμα)  

 

Διακοσμητικός Δακτύλιος 

Προστατευτικό πλέγμα 

Πιέστε τους 4 σφιγκτήρες του 

πλέγματος και αφαιρέστε το. 

Παξιμάδι 

Ξεσφίγγω 

Σφίγγω 

Φτερωτή 
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Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα αντίστροφα για να συναρμολογήσετε τον 

διακοσμητικό δακτύλιο, το προστατευτικό πλέγμα και τη φτερωτή.  

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

⚫ Τάση: 220V～50Hz 

⚫ Ισχύς: 45W 

⚫ Καθαρό βάρος: 2.8Kg 

 

 

 

 

 

 

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. 

             

Ηλεκτρική σκούπα 


