
 

 

Οδηγίες Χρήσης  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
BOX FAN 30CM 

 
 

MODEL NO. R-820 
 

220-240V 50Hz 50W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν από τη χρήση, διαβάστε , κατανοήστε  και ακολουθήστε τις οδηγίες 

χρήσης. 

 

 

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στην ενότητα "χρήση και τη φροντίδα" ακόμα κι αν 

αισθάνεστε ότι είστε εξοικειωμένοι με το προϊόν, και φυλάξτε το σε ένα ασφαλές μέρος για 

μελλοντική αναφορά. 

 

Εφιστούμε ιδιαίτερα τη προσοχή σας στην ενότητα " ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"  

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ 

ΘΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. 

 

Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε κάποιους βασικούς κανόνες 

ασφαλείας.  

 

 Προειδοποίηση- για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή 

τραυματισμού ατόμων ή ιδιοκτησίας: 

  

 Πάντα λειτουργείτε το προϊόν από μια πηγή ενέργειας της ίδιας τάσης, συχνότητας , όπως 

αναφέρεται στην ενεργειακή ετικέτα του προϊόντος. 

 Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε στερεάς κατάστασης συσκευή 

ελέγχου ταχύτητας για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

 Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) 

με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο με την ασφάλειά τους. 

 Θα πρέπει να επιβλέπονται τα παιδιά για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

  Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση. 



 

  Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν πέσει, φθαρεί ή παρουσιάσει σημεία δυσλειτουργίας . 

Μην λειτουργείτε το προϊόν με φθαρμένο βύσμα ή το καλώδιο. Πηγαίνετε ,πλήρες το 

προϊόν ,σε εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή κατάστημα επισκευών για έλεγχο, 

επιστροφή ή αντικατάσταση. 

 Αν δεν λειτουργεί σωστά η συσκευή, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό ή την 

υπηρεσία κέντρο για έλεγχο και επισκευή, μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε τη 

συσκευή  μόνοι σας. 

 Μην βυθίζετε ή εκθέτετε το προϊόν ή εύκαμπτο καλώδιο σε βροχή, υγρασία ή 

οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

  Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άμεση γειτνίαση με το νερό, όπως 

μπανιέρες, πισίνες κ.λπ., όπου θα υπήρχε  κίνδυνος βύθισης ή πιτσιλίσματος. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή όπου θα μπορούσε να υπόκειται σε: 

 Πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή άλλα προϊόντα που 

παράγουν θερμότητα 

 Άμεση ηλιακή ακτινοβολία 

 Μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς 

 Υπερβολική σκόνη 

 Έλλειψη εξαερισμού, όπως ένα γραφείο ή βιβλιοθήκη 

 Ανώμαλη επιφάνεια 

 Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από την πρίζα όταν το προϊόν δεν είναι σε χρήση, 

πριν τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό. 

Συναρμολογήστε πλήρως τον ανεμιστήρα πριν από την ενεργοποίηση. 

 Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Μην τοποθετείτε τα μέρη του σώματος (π.χ. 

δάκτυλο) ή αντικείμενα μέσα από τη σχάρα, όταν ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία. 

 Μην καλύπτετε τη γρίλια, ή να μη λειτουργεί η συσκευή κοντά σε κουρτίνες, κ.λπ. 

 Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνον για οικιακή, εσωτερική χρήση. 

 Να αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα όταν μετακινείτε από το ένα σημείο στο άλλο. 

  Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον διανομέα 

του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φθορά περιουσίας. 

 Βεβαιωθείτε πως ο ανεμιστήρας είναι σε μια σταθερή επιφάνεια όταν λειτουργεί για να 

αποφευχθεί η ανατροπή. 

  Μην βυθίζετε σε νερό. 

  Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή από εξειδικευμένο άτομο, ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

Ξεδιπλώστε το καλώδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 

 

Διακόπτης 3 ταχυτήτων & περιστρεφόμενης εμπρόσθιας γρίλιας  

Χρονοδιακόπτης    

έως 120 λεπτά  

Διακόπτης 3 ταχωτήτων + 

περιστροφής γρίλιας 

Περιστρεφόμενη 

εμπρόσθια γρίλια 



 

Ο διακόπτης ταχυτήτων σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε αναμεσά από μια χαμηλή ή υψηλή 

ροή αέρα . Στρέψτε το διακόπτη στη θέση 1 για χαμηλή ροή , στη θέση 2 για  υψηλή ροή και στη 

θέση 0 για απενεργοποίηση.  

Διακόπτης περιστρεφόμενης εμπρόσθιας γρίλιας συνδυάζεται με τον διακόπτη 

ταχυτήτων. 

 

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ   

Μπορείτε να ορίσετε με το χρονοδιακόπτη του ανεμιστήρα μέχρι και 120 λεπτά λειτουργίας 

γυρίζοντας τον δεξιόστροφα. Ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί μετά το τέλος των οριζόμενων 

λεπτών. Ωστόσο, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη συσκευή, 

στρέφοντας το κουμπί του χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα στη θέση OFF. 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ 

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΩΡΑ. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΌΠΤΗ ΓΙΑ 

ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗ ΘΕΣΗ 120. 

 

ΚΑΘΆΡΙΣΜΟΣ 

 Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τη 

συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση και τον καθαρισμό. 

 Κρατήστε τους αεραγωγούς στο πίσω μέρος του κυρίως σώματος χωρίς σκόνη ή 

χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε όταν είναι απαραίτητο. Μην 

ανοίξετε τη συσκευή για να αφαιρέσετε χνούδι. 

 Τα εξαρτήματά του ανεμιστήρα θα πρέπει να καθαριστούν με ήπιο σαπούνι και ένα υγρό 

πανί ή σφουγγάρι. Μην αφήνετε οποιοδήποτε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στο 

περίβλημα του κινητήρα. 

 Καθαρίστε προσεκτικά τα υπολείμματα σαπουνιού με καθαρό νερό. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλυτικά, καθώς 

μπορεί να καταστρέψουν το φινίρισμα της επιφανείας του ανεμιστήρα. 

 

 

 

 

 

3 ταχύτητες 

& 

περιστροφή   

3 ταχύτητες 

& 

περιστροφή  

 



 

 

        

 

 

 

 

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. 

              

 

 

 

 


