
 

 

          

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Μεταλλικός επιδαπέδιος ανεμιστήρας 40εκ. 

 R-868 

 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Παρακαλούμε αποθηκεύστε και διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης 

προσεκτικά πριν τη χρήση.  

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ευχαριστούμε για την αγορά σας. Κάθε συσκευή έχει κατασκευαστεί για να εξασφαλίζει 

την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την ευκολία χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούμε 

όπως διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις αποθηκεύσετε για μελλοντική 

αναφορά.  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να ακολουθούνται οι 
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: 

• Κατά τη διάρκεια χρήσης μίας ηλεκτρικής συσκευής, είναι απαραίτητο να επιτηρείτε τη 

συσκευή.   

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί η επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη 

χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.  

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυστήρα θερμού αερίου ή σε θερμαινόμενη 

ηλεκτρική συσκευή.  

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που 

περιέχουν νερό.  

• Μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.  

• Διασφαλίστε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με την τάση που 

αναγράφεται στο ταμπελάκι τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.  

• Στρέψτε το διακόπτη ταχύτητας για να επιλέξετε ταχύτητες: 0 (απενεργοποιημένο) και 

ταχύτητες I, II, III είναι χαμηλή, μεσαία και υψηλή.  

• Η συσκευή διαθέτει και λειτουργία περιστροφής. Πιέστε το μπουτόν περιστροφής προς 

τα κάτω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιστροφής. Για να σταματήσετε τη 

λειτουργία περιστροφής, τραβήξτε το μπουτόν προς τα πάνω. Για να ρυθμίσετε τη 

γωνία κλίσης, πιέστε προς τα μπροστά ή προς τα πίσω την κεφαλή της συσκευής. Η 

γωνία κλίσης ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις.    

• Μην αγγίζετε τα πτερύγια με τα χέρια σας ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο.  

• Μην τραβάτε απότομα το καλώδιο. Αν υποστεί βλάβη μετά από παρατεταμένη χρήση, 

θα πρέπει να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.  

• Για τον καθαρισμό: Αφαιρέστε το φις από την πρίζα. Αφαιρέστε το προστατευτικό 

πλέγμα και τη φτερωτή προσεκτικά. Μην πετάτε τη φτερωτή. Χρησιμοποιήστε πρώτα 

ένα μαλακό πανί με ήπιο σαπούνι για να καθαρίσετε τους λεκέδες. Στη συνέχεια, 

σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε βερνίκι ή οποιοδήποτε άλλο 

διαβρωτικό υγρό που θα προκαλέσει βλάβη στη βαφή, στο μέταλλο ή στο πλαστικό! 

Τοποθετήστε πίσω τη φτερωτή και ασφαλίστε καλά το προστατευτικό πλέγμα πριν τη 

χρήση.  

• Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα από τα 

προστατευτικά πλέγματα της συσκευής κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.  

• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Μην 

λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά τα προστατευτικά 

πλέγματα.  

• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή υγρασία. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.    



• Μη χρησιμοποιείτε αυτή ή οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο, εάν η συσκευή 

παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί πτώση ή βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. 

Συνδέστε μόνο σε σωστά γειωμένες πρίζες.   

• Δεν συνιστούμε τη χρήση καλωδίου επέκτασης. Θα μπορούσε να υπερθερμανθεί και να 

προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.    

• Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό ή την επισκευή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για 

οποιονδήποτε λόγο η συσκευή απαιτεί επισκευή, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο σέρβις.   

• Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μη χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή με οποιαδήποτε εξωτερική συσκευή ελέγχου ταχύτητας.  

• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε το φις και αφαιρέστε από την πρίζα. Μην 

τραβάτε το καλώδιο.   

• Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.  

 
ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τάση: AC 220-240V/50Hz 

Ισχύς: 50W 

Καλώδιο:  VDE  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

● 3 ρυθμίσεις ταχύτητας 

● Ρυθμιζόμενη κλίση/γωνία 

● Λειτουργία περιστροφής 

 

 

 

 
1) Μπροστινό προστατευτικό 

πλέγμα 

2) Φτερωτή 

3) Πίσω προστατευτικό 

πλέγμα 

4) Μπουτόν περιστροφής 

5) Περίβλημα μοτέρ 

6) Εσωτερικός σωλήνας 

7) Δακτύλιος ρύθμισης 

ύψους 

8) Σταθερός εξωτερικός  

σωλήνας 

9) Διακοσμητικός δακτύλιος 

10) Βίδες στερέωσης βάσης 

11) Κάλυμμα βάσης 

12) Βάση 

 



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.   
 
⚫ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση. 

Η συσκευή, το καλώδιο ή το φις δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια βλάβης.  

⚫ Βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί στην τάση που 

αναγράφεται στην ταμπέλα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. 
 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Οδηγίες συναρμολόγησης: 

Εργαλεία που απαιτούνται: κατσαβίδι (δεν περιλαμβάνεται). Αφαιρέστε τη συσκευή και 

τα υλικά συσκευασίας.  

 

Συναρμολόγηση βάσης  

 

1. Τοποθετήστε το κάτω μέρος της βάσης (μαύρο τμήμα) στο κάλυμμα της βάσης. Στη 

συνέχεια, τοποθετήστε τον εξωτερικό σωλήνα στην υποδοχή της βάσης και ασφαλίστε τη 

βάση και τον σωλήνα με τις 4 βίδες που παρέχονται.  

2. Ξεβιδώστε τον δακτύλιο προσαρμογής ύψους από τον εξωτερικό σωλήνα και τοποθετήστε 

το διακοσμητικό δακτύλιο κάλυψης των βιδών. Έπειτα, βιδώστε ξανά τον δακτύλιο 

προσαρμογής ύψους.  

3. Τοποθετήστε το περίβλημα του μοτέρ (κεφαλή) στο πάνω μέρος του εσωτερικού σωλήνα 

και ασφαλίστε με τη βίδα που παρέχεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει σωστά την κεφαλή της 

συσκευής.  

 

Συναρμολόγηση φτερωτής 

 

1. Αφαιρέστε τις βίδες από τον άξονα του μοτέρ. 

2. Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα περιμετρικά του άξονα του μοτέρ, στην κεφαλή 

και ασφαλίστε με τις 4 βίδες που παρέχονται. Σφίξτε καλά. Βεβαιωθείτε ότι η λαβή βρίσκεται 

στο πάνω τμήμα του προστατευτικού πλέγματος.   

3. Τοποθετήστε τη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίστε με τη βίδα στερέωσης 

φτερωτής. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βιδώσετε τη βίδα. 

4. Τοποθετήστε το μπροστινό προστατευτικό πλέγμα ώστε το λογότυπο να είναι σε οριζόντια 

θέση και βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ στερέωσης είναι ανοιχτά. Το μπροστινό προστατευτικό 

πλέγμα θα πρέπει να εφάπτεται με το πίσω προστατευτικό πλέγμα. Στερεώστε τα δύο 

πλέγματα με τα κλιπ στερέωσης και βιδώστε τη βίδα στο κάτω μέρος του μπροστινού 

προστατευτικού πλέγματος για να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση. 

 

Οδηγίες προσαρμογής κλίσης και ύψους 

● Για να ρυθμίσετε τη γωνία/κλίση της κεφαλής του ανεμιστήρα, χαλαρώστε τον κοχλία 

ρυθμιζόμενης κλίσης και μετακινήστε την κεφαλή του ανεμιστήρα στην επιθυμητή γωνία. 

Σφίξτε σταθερά τον κοχλία για να ασφαλίσει στη θέση του.   

● Για να ρυθμίσετε το ύψος του ανεμιστήρα, γυρίστε τον δακτύλιο ρύθμισης ύψους 

αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε τη βάση. Ρυθμίστε τη συσκευή στο επιθυμητό ύψος, 

στη συνέχεια σφίξτε καλά για να ασφαλίσει στη θέση του.   

 

 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Καθαρισμός 

● Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.  

● Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό, αν το κρίνεται 

απαραίτητο. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υπολείμματα του καθαριστικού έχουν αφαιρεθεί.   

● Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά για τον καθαρισμό της συσκευής. 

Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή φθορά στην επιφάνεια της συσκευής.  

● Μην αφήνετε το νερό να στάζει πάνω ή μέσα στο περίβλημα του μοτέρ.  

 

Συντήρηση 

 

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το φις είναι εκτός πρίζας. Ανοίξτε 

τα μεταλλικά κλιπ που βρίσκονται στο μπροστινό προστατευτικό πλέγμα και αφαιρέστε το. 

Χρησιμοποιείστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε την βίδα στερέωσης της φτερωτής και 

αφαιρέστε τη.  

● Η φτερωτή και τα προστατευτικά πλέγματα θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα νωπό πανί 

και ήπιο καθαριστικό.   

● Συναρμολογήστε ξανά όλα τα μέρη αφού πρώτα έχουν στεγνώσει εντελώς. Τοποθετήστε 

ξανά τη φτερωτή στη θέση της, σφίξτε τη βίδα στερέωσης φτερωτής και ασφαλίστε το 

μπροστινό προστατευτικό πλέγμα. Μην τοποθετήσετε το φις στην πρίζα αν δεν έχετε 

συναρμολογήσει πλήρως τη συσκευή.   

 

Αποθήκευση  

● Όταν δεν είναι σε χρήση, αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος. Για να 

αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης, αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία.   

Επίλυση προβλημάτων 

Σε περίπτωση που η συσκευή δε λειτουργεί: 

● Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι απενεργοποιημένη.  

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Για 

οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο πλησιέστερο 

εξουσιοδοτημένο σέρβις της εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

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. 


