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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Μπροστινό προστατευτικό 

κάλυμμα 

2. Παξιμάδι στερέωσης 

φτερωτής 

3. Φτερωτή  

4. Βίδα για τον πλαστικό 

δακτύλιο  

5. Βίδα στερέωσης πίσω 

προστατευτικού 

καλύμματος  

6. Πίσω προστατευτικό 

κάλυμμα  

7. Επιλογέας κίνησης  

8. Επιλογέας ρύθμισης 

ταχύτητας  

9. Καλώδιο τροφοδοσίας  

10. Βάση  

11. Βίδες βάσεις 
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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την χρήση της συσκευής και συμβουλέψτε 

άλλους χρήστες να διαβάσουν και εκείνοι τις οδηγίες, όταν κρίνεται απαραίτητο. Φυλάξτε αυτό το 

εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

• Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, για εξαερισμό δωματίων και με τον τρόπο 

που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται 

ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 

ενδεχόμενες βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση και / ή 

για τις επισκευές που έγιναν στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

• Ορισμένα μοντέλα μπορεί να παρέχονται με λειτουργία διάχυσης αρώματος για να ανανεώνετε το 

περιβάλλον, ιδανικά για γραφεία, καθιστικά κλπ. Για τη διάχυση του αρώματος, υγράνετε το 

φίλτρο με μερικές σταγόνες αρωματικού λαδιού (δεν περιλαμβάνεται). Μην υπερβάλλετε με την 

ποσότητα διότι η οξειδωτική επίδραση του λαδιού ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο χρώμα 

του ανεμιστήρα. Συνδέστε το εξάρτημα διάχυσης αρώματος στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος 

(πάντοτε από την εξωτερική πλευρά) και στηρίξτε χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα στην πλάτη. 

• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. 

• Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή διάφορα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό κάλυμμα 

της φτερωτής. 

•  Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένη φυσική ή νοητική ικανότητα ή 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. Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν 

παίζουν με τη συσκευή. 

• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την εμβέλεια των παιδιών. 

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, να ακολουθείτε πάντα τις βασικές 

οδηγίες ασφαλείας για να αποφευχθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. 

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει σημάδια βλάβης. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, επικοινωνήστε με 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Αν δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε τη 

συσκευή και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

• Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκετε σε λειτουργία. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε. 

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου άνω των 40 °C. 

• Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, δυνατός ήλιος κλπ. 

• Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. 

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ανεύθυνα άτομα να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, ελέγξτε την ακεραιότητα του ανεμιστήρα. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο της εταιρείας μας. Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, καρφιά, 
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κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά, επειδή ενέχουν κινδύνους. Προσοχή: Τυχόν 

αυτοκόλλητα ή διαφημιστικό υλικό που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή θα πρέπει να αφαιρούνται 

πριν από τη χρήση της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που 

δεν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας. 

 

 

• Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί 

με αυτή που αναγράφεται στην ταμπέλα των τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Σε 

περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης και του φις της συσκευής, 

θα πρέπει γίνει αντικατάσταση του φις με κάποιο καταλληλότερο, από εξειδικευμένο προσωπικό, 

που θα διασφαλίσει ότι το τμήμα καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλο για την ισχύ που θα 

τραβάει ο ανεμιστήρας. Γενικά, η χρήση επέκτασης καλωδίου δεν συνίσταται. Αν η χρήση 

επέκτασης είναι απαραίτητη, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας 

και η τρέχουσα τάση (αμπέρ) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη μέγιστη τάση της συσκευής. 

• Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση ώστε το καλώδιο του 

ανεμιστήρα να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

• Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε ράφι ή / και κοντά σε νιπτήρα ή άλλα υγρά (ελάχιστη 

απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρα) για να αποφύγετε τον κίνδυνο πτώσης της συσκευής σε υγρά. 

• Διατηρήστε τον ανεμιστήρα μακριά από υφάσματα (κουρτίνες, κλπ) ή ασταθή υλικά που 

θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη ροή αέρα. Βεβαιωθείτε ότι στο μπροστινό μέρος του 

ανεμιστήρα δεν υπάρχουν ασταθή υλικά όπως σκόνη κλπ. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με τραχιές, ζεστές ή 

κινούμενες επιφάνειες, καθώς επίσης να μην είναι τυλιγμένο γύρω από τη συσκευή. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι. Μη την τοποθετείτε 

πάνω σε κεκλιμένη επιφάνεια. (η συσκευή ενδέχεται να αναποδογυρίσει)  

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φλόγα, συσκευές μαγειρέματος ή άλλα 

θερμαντικά. 

• Μην ελέγχετε τη συσκευή με χρονοδιακόπτη ή άλλο πρόγραμμα ή σύστημα που μπορεί να 

ενεργοποιήσει τη συσκευή αυτόματα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς υπάρχει αν η συσκευή είναι καλυμμένη με άλλο αντικείμενο ή έχει τοποθετηθεί 

λανθασμένα. 

• Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα και ζητήστε βοήθεια 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσοχή: ο ανεμιστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν συναρμολογηθεί πλήρως και 

σωστά, συμπεριλαμβανομένων των προστατευτικών καλυμμάτων και της βάσης. Σε 

περίπτωση αμφιβολίας, παρακαλούμε ζητήστε τον έλεγχο ή την συναρμολόγηση από 

εξειδικευμένο προσωπικό. Για τη συναρμολόγηση, παρακαλούμε ανατρέξτε στην εικόνα 1. 

1) Περάστε το καλώδιο (9) μέσα από την οπή στη βάση και ενώστε τη βάση με το κάτω τμήμα του 

σωλήνα, εξασφαλίζοντας ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά το ένα με το άλλο. Ενώστε τα μέρη 

χρησιμοποιώντας  τις 3 βίδες που παρέχονται και ασφαλίστε τες.  

2) Στερεώστε το καλώδιο στη βάση. 

3)Εισάγετε τη λαβή στο περίβλημα του μοτέρ, έτσι ώστε οι 4 βίδες να εισαχθούν στις αντίστοιχες 

υποδοχές. Η λαβή θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά (προς τα επάνω και με φορά προς το πίσω 

μέρος), διαφορετικά το προστατευτικό κάλυμμα δεν θα μπορεί να στερεωθεί. 

4)Στερεώστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα (6) στο περίβλημα του μοτέρ, τοποθετώντας τις 

αντίστοιχες βίδες στις οπές, και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βίδα στερέωσης του 

πίσω προστατευτικού καλύμματος (5). 

5)Εισάγετε τη φτερωτη (3) στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας το παξιμάδι 

στερέωσης φτερωτής (2) στρέφοντας το σφιχτά αριστερόστροφα.  
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6)Ενώστε το μπροστινό (1) με το πίσω προστατευτικό κάλυμμα (6) και ασφαλίστε 

χρησιμοποιώντας τη βίδα του πλαστικού δακτυλίου  (4) (η βίδα πρέπει να είναι στο κάτω τμήμα του 

δακτυλίου). Κατόπιν αυτού, ελέγξτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα είναι σταθερά συνδεδεμένο με 

το μοτέρ. 

 

ΧΡΗΣΗ 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ανεμιστήρα στην πρίζα. 

Λειτουργία: επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα περιστρέφοντας το διακόπτη σε μια 

από τις παρακάτω θέσεις: • 1 = Χαμηλή Ταχύτητα •2 = Μεσαία Ταχύτητα •3 = Υψηλή Ταχύτητα 

Για να θέσετε εκτός λειτουργίας τον ανεμιστήρα, στρέψτε το διακόπτη στη θέση 0 και στη συνέχεια 

αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 

Οριζόντια κίνηση (δεξιά-αριστερά):  Η λειτουργία αυτή επιλέγεται με το μπουτόν που βρίσκεται 

στο σώμα του μοτέρ. Για να σταματήσετε την κίνηση του ανεμιστήρα και να παραμείνει σταθερός, 

πατήστε ξανά το μπουτόν. 

Κάθετη κλίση (υψηλή-χαμηλή): Για να κατευθύνετε τον ανεμιστήρα στο επιθυμητό σημείο, 

πιέστε το κύριο σώμα του μοτέρ. Θα ακούσετε ένα «κλικ» το οποίο υποδηλώνει τις διάφορες 

πιθανές θέσεις. 

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, το φις θα πρέπει πάντα να 

αφαιρείται από την πρίζα. 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Προσοχή: Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από την πρίζα προτού αφαιρέσετε το 

προστατευτικό κάλυμμα.. 

• Καθαρίστε το σώμα με ένα μαλακό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή 

διαβρωτικά προϊόντα. 

• Μην βυθίζετε οποιοδήποτε μέρος του ανεμιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά: αν συμβεί αυτό, μην 

βάζετε το χέρι σας μέσα στο υγρό, αλλά πρώτα, αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Στεγνώστε 

προσεκτικά τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι στεγνά: σε περίπτωση 

αμφιβολίας, ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. 

• Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εξόδοι αέρα του μοτέρ να μην φράζουν με σκόνη ή χνούδια. 

• Ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορά. Η 

αντικατάστασή του απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις για 

έλεγχο ή οποιαδήποτε άλλη επιδιόρθωση. 

• Αν ο ανεμιστήρας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να 

προστατευθεί από σκόνη και υγρασία. Σας συνιστούμε να το αποθηκεύσετε στην αρχική του 

συσκευασία. 

• Σε περίπτωση που αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε άλλο τη συσκευή, σας συνιστούμε να 

κόψετε το καλώδιο ρεύματος (αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από την 

πρίζα) και να καταστήσετε τα επικίνδυνα μέρη της συσκευής ασφαλή, εάν επιτρέπετε στα παιδιά 

να παίζουν με τη συσκευή. (π.χ. τη φτερωτή) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


