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Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών 
και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν 
εποπτεύονται επαρκώς ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και είναι ενήμεροι για τους σχετικούς κινδύνους. 

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή. 

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά εκτός 
και αν εποπτεύονται. 

Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής ρεύματος, αυτό πρέπει 
να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο, από τον κατασκευαστή, 
σημείο συντήρησης. 

Σιγουρευτείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει αποσυνδεθεί από την παροχή 
ρεύματος, προτού αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας. 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ : διαβάστε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες 
για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. 
Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται για μελλοντική αναφορά. 

Απαγορεύεται στα παιδία να παίζουν με αυτή τη συσκευή. 
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που έχει σχεδιαστεί, κάθε χρήση 
που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο θεωρείται 
λανθασμένη και επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν φθορές ή 
βλάβες που προκύπτουν από λανθασμένη ή αδικαιολόγητη χρήση. 
Αυτή η συσκευή δεν είναι συμβατή για χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον (σε παρουσία 
εύφλεκτων ουσιών όπως υγραέριο,  ατμός, ομίχλη ή σκόνη, σε ατμοσφαιρικές συνθήκες 
όπου, έπειτα από ανάφλεξη, η καύση απλώνεται στον αέρα). 
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, διογκωμένο πολυστυρόλιο κ.α.) πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς αποτελούν πιθανή 
πηγή κινδύνου. 
Η τοποθέτηση/συναρμολόγηση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ενδείξεις του 
κατασκευαστή.  Λάθος διαδικασία μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή 
αντικείμενα, για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος. 
Τοποθετήστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια. 
Πριν από τη χρήση ελέγξτε ότι η συσκευή και το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι ακέραια. 
Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι επικοινωνήστε με αρμόδιο άτομο. 



Προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας ταιριάζει  με την 
ένδειξη στη πινακίδα τύπου και η πρίζα αντιστοιχεί με το φις της συσκευής. 
Σιγουρευτείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι εφοδιασμένο με σωστή προστασία, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Μην δίνεται ρεύμα στη συσκευή μέσω πολύπριζου. 
Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση αντάπτορα και/ή  προέκτασης. Εάν η χρήση τους 
είναι απολύτως απαραίτητη, χρησιμοποιείστε μόνο υλικά που είναι σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας και τις ηλεκτρικές παραμέτρους του αντάπτορα. 
Η συσκευή δεν πρέπει να ενεργοποιείται χρησιμοποιώντας εξωτερικούς χρονοδιακόπτες 
και/ή άλλες τηλεχειριζόμενες συσκευές που δεν καθορίζονται σε αυτό το φυλλάδιο. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε εστίες θερμότητας (θερμαντικά, 
φούρνους, κ.α.). 
ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά, σε περίπτωση τυχαίας πτώσης στο νερό 
ΜΗΝ προσπαθήσετε να τη βγάλετε από το νερό, αλλά πρώτα από όλα αποσυνδέστε το φις 
από τη πρίζα. 
 Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σιγουρευτείτε ότι αφαιρέσατε όλες τις 
ετικέτες ή προστατευτικά που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία. 
Συνδέστε και αποσυνδέστε το φις με στεγνά χέρια και σταθερή λαβή. 
Πριν συνδέσετε το φις σιγουρευτείτε ότι το κουμπί εκκίνησης είναι στη θέση “OFF” 
(σβηστό). 
Πάντα να αποσυνδέετε το φις προς αποφυγή υπερθέρμανσης και αποφεύγετε το τράβηγμα 
του καλωδίου (μην το τραβάτε, σπρώχνετε ή το χρησιμοποιείτε για να σύρετε τη συσκευή 
στην οποία είναι συνδεδεμένο). 
Αποφύγετε να τοποθετείτε το καλώδιο σε άγριες ή κοφτερές επιφάνειες ή σε θέσεις που 
μπορεί να φθαρεί εύκολα. 
ΜΗΝ εμποδίζετε πλήρως ή μερικώς τους αεραγωγούς και ΜΗΝ βάζετε αντικείμενα μέσα. 
Κατά τη λειτουργία μην ακουμπάτε τη συσκευή με υγρά σημεία του σώματος και σε κάθε 
περίπτωση συνίσταται να υπάρχει μια μονωτική επιφάνεια μεταξύ εσάς και τις επιφάνειας 
που στέκεστε (για παράδειγμα να φοράτε παπούτσια με λαστιχένια σόλα). 
Κατά τη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να υπάρχει μια ασφαλής απόσταση από 
οποιοδήποτε αντικείμενο και/ή εύφλεκτο ή δυνητικά εκρηκτική ουσία. 
Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας  κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή 
αμέσως, αποσυνδέστε το φις και ελέγξτε τη πηγή του προβλήματος, με τη βοήθεια 
ειδικευμένου ατόμου. 
Αποφύγετε διαδικασίες που δεν αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο (όπως 
αποσυναρμολόγηση και/ή τροποποίηση). 
Πάντα να θυμάστε να αποσυνδέετε το φις της συσκευής εάν δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, πριν τη φύλαξη, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση. 
Αποθηκεύστε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο ή σε κάθε 
περίπτωση προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες όπως βροχή, απευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία και σκόνη. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για εξωτερική χρήση ή 
αποθήκευση. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται από παιδιά χωρίς την 
επίβλεψη ενηλίκου. 



Προτού αποσυνδέσετε το φις, απενεργοποιήστε τη συσκευή, χρησιμοποιώντας τη σωστή 
εντολή από τον πίνακα ελέγχου. 
ΜΗΝ κρεμάτε τον ανεμιστήρα από τον τοίχο ή το ταβάνι εκτός και αν η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση παρέχεται και εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο. 
Τοποθετήστε τη συσκευή σε σωστή απόσταση από αντικείμενα ή περιβάλλοντες τοίχους, 
διασφαλίζοντας ότι η λειτουργία της δεν θα προκαλέσει τυχαίες ζημιές. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φούρνους υγραερίου ή φλόγες γενικότερα. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες και υφάσματα. 
ΜΗΝ κρεμάτε τον ανεμιστήρα από τον τοίχο ή το ταβάνι εκτός και αν η συγκεκριμένη 
τοποθέτηση παρέχεται και εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο. 
ΜΗΝ καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. 
ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα μέσα από τη προστατευτικό πλέγμα του ανεμιστήρα. 
ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη για μεγάλο διάστημα κατά τη λειτουργία της. 
ΜΗΝ εκθέτετε τον εαυτό σας για μεγάλη διάρκεια στη ροή αέρα που δημιουργείται από τη 
συσκευή γιατί μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη υγεία. 
Εάν ο ανεμιστήρας πρέπει να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν 
χρησιμοποιείτε τακτικά, τοποθετήστε τον στην αρχική του συσκευασία σε ξηρό μέρος. Όταν 
τον χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλη περίοδο αχρηστίας, σιγουρευτείτε 
ότι ο ανεμιστήρας είναι καθαρός και η λεπίδες γυρίζουν ελεύθερα (με τη συσκευή μη 
συνδεδεμένη) χωρίς αντίσταση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

 
 
 
 

1. ΒΙΔΕΣ (4τεμάχια) 
2. ΒΑΣΗ 
3. ΚΥΡΙΟ ΣΩΜΑ 
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
5. ΑΞΟΝΑΣ ΜΟΤΕΡ 
6. ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
7. ΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
8. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ 
9. ΡΟΔΕΛΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
10. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
11. ΡΟΔΕΛΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
12. ΠΙΣΩ ΠΛΕΓΜΑ 
13. ΜΟΤΕΡ 
14. ΡΟΔΕΛΛΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

 
 

1. Τοποθετήστε τη βάση στο κυρίως σώμα στερεώνοντας τη με τις 4 βίδες όπως 
φαίνεται στο σχέδιο. 

2. Ξεβιδώστε το παξιμάδι  του πίσω πλέγματος (11) από τον άξονα του μοτέρ (5) 
γυρνώντας το ανάποδα από τη φορά του ρολογιού. 

3. Τοποθετήστε το πίσω πλέγμα (12) στον άξονα του μοτέρ (5) με τη λαβή στο πίσω 
μέρος να κοιτάει προς τα πάνω και τους πύρους ασφάλισης (Α-Β) να είναι στις 
κάθετες οπές του πίσω πλέγματος.  

4. Βιδώστε τη ροδέλλα κλειδώματος (11) γυρνώντας τη προς τη φορά του ρολογιού. 
5. Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα (10) στον άξονα του μοτέρ (5) και στερεώστε την 

κατάλληλη ροδέλλα κλειδώματος (9) γυρνώντας τη προς τη φορά του ρολογιού. 
6. Ανοίξτε τα κλιπ του μπροστινού πλέγματος (8) και τοποθετήστε το στο πίσω πλέγμα 

(12) διασφαλίζοντας ότι το λογότυπο στον κεντρικό κορμό είναι τοποθετημένο 
οριζόντια και παράλληλα με το έδαφος. 

7. Βρείτε τη σωστή θέση για να κλείσουν τα κλιπ και τοποθετήστε τη βίδα ασφαλείας 
του πλέγματος (7). 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε ευθεία, στεγνή και σταθερή επιφάνεια, και συνδέστε το 
φις στη πρίζα. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα πιέζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά στον 
πίνακα ελέγχου (4) : 
0 = off   1 = ελάχιστη ταχύτητα   2 = μέτρια ταχύτητα   3 = γρήγορη ταχύτητα 
 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ : 
Για αυτόματη περιστροφή από δεξιά προς τα αριστερά πιέστε τη λαβή (6) στη κορυφή του 
μοτέρ. Για να την απενεργοποιήσετε, τραβήξτε πάνω τη λαβή. 
 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΛΙΣΗ : 
Μπορείτε να κατευθύνετε κατακόρυφα το μπροστινό μέρος του ανεμιστήρα, επιλέγοντας 
την επιθυμητή γωνία. Αρκεί να μετακινήσετε το μπροστινό μέρος του ανεμιστήρα προς τα 
πάνω ή κάτω ανάλογα με την επιθυμητή κλίση. 

 



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Προτού εκτελέσετε τον τακτικό καθαρισμό απενεργοποιείστε τον ανεμιστήρα και 
αποσυνδέστε το φις. 
Για τον εξωτερικό καθαρισμό χρησιμοποιείστε μαλακό και στεγνό πανί. 
ΜΗΝ αποσυναρμολογήσετε τον ανεμιστήρα : αυτός ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί. 
ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή στο νερό, μην τη πιτσιλάτε με άλλα υγρά. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό. 
Όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, μετά το καθάρισμα, αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα σε ξηρό 
μέρος. 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Όροι και Προϋποθέσεις 
Η εγγύηση έχεις ισχύ για 24 μήνες. 
Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν έχει επιμελώς συμπληρωθεί και προσκομιστεί με την απόδειξη 
με την ημερομηνία αγοράς. 
Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή την επισκευή των εξαρτημάτων που αποτελούν 
τη συσκευή, τα οποία ήταν ελαττωματικά στην πηγή λόγω κατασκευαστικών βλαβών. 
Μετά το πέρας της εγγύησης, η συσκευή θα επιδιορθωθεί  έναντι πληρωμής. 
Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη για ζημιά σε άτομα, ζώα ή ιδιοκτησία λόγω 
κακής χρήσης της συσκευής και μη τήρησης των οδηγιών που περιέχονται στις οδηγίες 
χρήσης. 
 
Περιορισμοί 
Όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση και οποιαδήποτε ευθύνη 
από μέρους μας θα ακυρωθούν εάν η συσκευή έχει : 
- Υποστεί κακοδιαχείριση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα 
- Υποστεί κακή χρήση, αποθήκευση ή μεταφορά. 
Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στην εξωτερική εμφάνιση ή οποιαδήποτε άλλη που δεν 
εμποδίζει την ομαλή λειτουργία της συσκευής. 
Αν διαπιστώσετε τυχόν βλάβες, παρά την προσοχή που έχει δοθεί στην επιλογή των υλικών 
και στη δημιουργία του προϊόντος, ή εάν χρειάζονται πληροφορίες ή συμβουλές, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο. 


