
 

 

Ανεμιστήρας με τηλεχειριστήριο 2 σε 1 

(επιτραπέζιος και με ορθοστάτη) 40 εκ. 

 

Model: R-849 

    ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 



 

             

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση 

της συσκευής 

⚫ Οδηγίες ασφαλείας 

1. Μην εισάγετε τα δάχτυλα σας ή οποιοδήποτε άλλο 

αντικείμενο μέσα από το προστατευτικό κάλυμμα προς 

αποφυγή τραυματισμού.  

2. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρασία, χημικά και 

πετρέλαιο.  

3. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι δε θα 

εισέλθει νερό και δε θα χρησιμοποιήσετε πετρέλαιο, αλκοόλ 

ή χημικά στοιχεία καθώς μπορεί να προκληθεί αλλοίωση της 

συσκευής και ηλεκτροπληξία. 

4. Μη βγάζετε το φις από την πρίζα τραβώντας από το καλώδιο 

τροφοδοσίας, διότι μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.  

5. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από κουρτίνες, υφάσματα ή 

οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία 

του ανεμιστήρα. 

6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από την 

πρίζα όταν είστε εκτός σπιτιού.  

7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν την πλήρη 

συναρμολόγησή του προς αποφυγή τραυματισμού. 

8. Για την αποφυγή τραυματισμού, αν το καλώδιο τροφοδοσίας 

είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από 

εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας μας. 



9. Αν η συσκευή δε λειτουργεί, πριν τη στείλετε για επισκευή, 

ελέγξτε ότι το φις είναι στην πρίζα.  

10. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη βροχή. 

11. 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. Τα παιδιά θα πρέπει να 

επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή.  

 

⚫ Μέρη της συσκευής 

 



 

1. Δακτύλιος σύσφιξης 

2. Μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα 

3. Βίδα στερέωσης φτερωτής 

4. Φτερωτή 

5. Βίδα στερέωσης πίσω προστατευτικού καλύμματος 

6. Πίσω προστατευτικό κάλυμμα  

7. Άξονας μοτέρ 

8. Πίνακας ρυθμίσεων 

9. Άνω ορθοστάτης 

10. Κάτω ορθοστάτης 

11. Βάση 

12. Βίδες 

13. Τηλεχειριστήριο 

 



Πίνακας ρυθμίσεων 

 

α.  Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 

β.  Μπουτόν ταχυτήτων  

1. χαμηλή ταχύτητα 2. Μεσαία ταχύτητα 3. Υψηλή 

ταχύτητα 

γ.  Λειτουργίες: 

  κανονική,  φυσική,  ύπνου 

δ.  Χρονοδιακόπτης 

ε.  Λειτουργία περιστροφής 

 

⚫ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συναρμολόγηση βάσης και ορθοστατών 

a. Προσαρμόστε τον κάτω ορθοστάτη στη βάση 

στήριξης. Χρησιμοποιείστε βίδες για να 

στερεώσετε σταθερά τον άξονα. 

b. Εισάγετε τον άνω ορθοστάτη στον κάτω και 

στρίψτε δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τους δύο 

ορθοστάτες. 

Τελική συναρμολόγηση 

a. Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης της φτερωτής και 

τη βίδα στερέωσης του προστατευτικού 

καλύμματος από τον άξονα του μοτέρ. 



b. Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό κάλυμμα 

και ασφαλίστε το στο μοτέρ με τη βίδα 

στερέωσης του προστατευτικού καλύμματος. 

c. Τοποθετήστε τη φτερωτή πάνω στον άξονα του 

μοτέρ ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή με τον 

άξονα. Στερεώστε τη φτερωτή, στρέφοντας τη 

βίδα στερέωσης της φτερωτής αριστερόστροφα. 

Ελέγξτε ότι η φτερωτή περιστρέφεται χωρίς 

εμπόδια γυρνώντας τη με το χέρι. 

d. Τοποθετήστε το μπροστινό προστατευτικό 

κάλυμμα και στερεώστε το με τον δακτύλιο 

σύσφιξης. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος έχει 

τοποθετηθεί σωστά με τη βίδα να βρίσκεται στο 

κάτω άκρο του προστατευτικού καλύμματος. 

Σφίξτε τη βίδα για να ασφαλίσετε τον δακτύλιο. 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα. Στη συνέχεια 

πιέστε τον πίνακα ρυθμίσεων ή το τηλεχειριστήριο για 

να επιλέξετε τις επιθυμητές λειτουργίες. 

 

1.  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση: Πιέστε το μπουτόν 

 για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ξεκινήσει 

να λειτουργεί με τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Χαμηλή 



ταχύτητα / Κανονική λειτουργία / Xωρίς χρονοδιακόπτη 

/ Xωρίς λειτουργία περιστροφής. 

Πιέστε το μπουτόν  ξανά για να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

2. ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Πιέστε το μπουτόν  για να 

ρυθμίσετε την ταχύτητα. 

“1”: χαμηλή ταχύτητα, “2”: μεσαία ταχύτητα “3”: υψηλή 

ταχύτητα 

 

3. Λειτουργίες: Πιέστε το μπουτόν  για να 

επιλέξετε τις λειτουργίες από κανονική -> φυσική -> 

ύπνου -> …. (Επανάληψη) 

1) Κανονική λειτουργία: σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε 

να πιέσετε το μπουτόν  για να επιλέξετε την 

ταχύτητα χαμηλή / μεσαία / υψηλή 

2) Φυσική λειτουργία: σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή 

λειτουργεί ως ακολούθως: 5 δευτερόλεπτα στη μεσαία 

ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα στη χαμηλή ταχύτητα -> 5 

δευτερόλεπτα στη μεσαία ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα 

στην υψηλή ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα στη μεσαία 

ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα στη χαμηλή ταχύτητα -> 

παύση 3 δευτερόλεπτα… (Επανάληψη) 



3) Λειτουργία Ύπνου: σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή 

λειτουργεί ως ακολούθως:  

5 δευτερόλεπτα στη μεσαία ταχύτητα -> 10 

δευτερόλεπτα στη χαμηλή ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα 

στη μεσαία ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα στη χαμηλή 

ταχύτητα -> 5 δευτερόλεπτα στη μεσαία ταχύτητα -> 10 

δευτερόλεπτα στη χαμηλή ταχύτητα -> παύση 3 

δευτερόλεπτα… (Επανάληψη) 

Σημείωση: Στη φυσική και στη λειτουργία ύπνου, η 

ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η προκαθορισμένη. Αυτό 

σημαίνει ότι το μπουτόν ταχυτήτων δε μπορεί να 

ρυθμίσει την ταχύτητα σε αυτές τις 2 λειτουργίες. 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ: Πιέστε το μπουτόν 

για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο 

λειτουργίας από 1ώρα-> 2 -> 3 -> …7 -> 

απενεργοποίηση. Όταν περάσει ο καθορισμένος χρόνος, 

η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και θα μπει σε 

κατάσταση αναμονής. 

5. Λειτουργία περιστροφής: Πιέστε το μπουτόν  

για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία περιστροφής. 

6. Γωνίες κλίσης: Πιέζοντας το προστατευτικό κάλυμμα 

της συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή 

γωνία κλίσης. 



 

Σημείωση: Ο ανεμιστήρας μπορεί να μετατραπεί σε 

επιτραπέζιο, χρησιμοποιώντας το επιπρόσθετο εξάρτημα 

που παρέχεται στη συσκευασία. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

a. Πριν τον καθαρισμό και μετά από κάθε χρήση, 

απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από 

την πρίζα. 

b. Μη βυθίζετε τη συσκευή στο νερό (κίνδυνος 

βραχυκυκλώματος). Για να καθαρίσετε τη συσκευή, 

σκουπίστε μόνο με ένα νωπό πανί και στεγνώστε 

προσεκτικά. Πρώτα να αφαιρείτε το φις από την πρίζα. 

c. Φροντίστε να μην συσσωρεύεται υπερβολική σκόνη 

στο πλέγμα εισαγωγής αέρα και στην έξοδο αέρα και 

καθαρίστε την περιστασιακά χρησιμοποιώντας στεγνή 

βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τάση: 220-240V~ 50Hz 

Ισχύς: 55W 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

 

 


