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1. ΦΤΕΡΩΤΗ          

2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  

3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ               

4. ΒΑΣΗ           

5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ  

6. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

7. REAR MOTOR COVER   

8. ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ  

9. ΚΑΛΥΜΜΑ ΒΙΔΑΣ         

10.ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

11. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ 

12. ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ  

13. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

14. Ένδειξη LED 



 

 

 

R-826/ R-827/ R-828 Οδηγίες Εγκατάστασης  

 

Διαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  

Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. 

 

Αφαιρέστε το κυρίως σώμα του ανεμιστήρα 

και τη βάση, τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας 

μέσα από την τρύπα της βάσης και τοποθετήστε  

ξανά τον κορμό του ανεμιστήρα στη βάση. Βιδώστε 

τις 3 βίδες 9X12mm στη βάση. 

 

 

2) Αφαιρέστε την κεφαλή του ανεμιστήρα, περιστρέψτε δεξιόστροφα και σφραγίστε το πίσω προστατευτικό 

κάλυμμα. Σημειώστε ότι η λαβή στο πίσω προστατευτικό κάλυμμα πρέπει να είναι στο επάνω μέρος. 

Βιδώστε τη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ περιστρέφοντας αριστερόστροφα και σφίξτε καλά στο 

μπροστινό τμήμα της φτερωτής.  

3) Τοποθετήστε με το χέρι σας το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα ώστε να κουμπώσει με το πίσω και 

σφίξτε τη βίδα που βρίσκεται στο κάτω μέρος.  

 

 

  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

● Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τα εξής 

χαρακτηριστικά: 220-240V/50HZ.  

● Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα όταν καθαρίζετε ή μετακινείτε το προϊόν. Κρατήστε το 

πλαστικό μέρος του βύσματος αντί να τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν το αφαιρείτε από 

την πρίζα.  

● Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας, παρακαλούμε μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με 

βρεγμένα χέρια.  

● Μην λυγίζετε, τεντώνετε, τυλίγετε υπερβολικά το καλώδιο διότι μπορεί να φθαρεί. Μην 

αντικαθιστάτε το καλώδιο αν δεν είστε εξουσιοδοτημένο άτομο. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας 

είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο άτομο ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.  



 

 

● Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην είσοδο και έξοδο του ανεμιστήρα, έτσι ώστε να μην 

εμποδίζουν τη διέλευση του αέρα, προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό ή μείωση της απόδοσης 

του αέρα. 

● Απαγορεύεται η έκθεση του προϊόντος σε νερό ή κοντά σε φωτιά ή σε εύφλεκτα υλικά  

● Για να αποφύγετε την καταστροφή της πλαστικής επιφάνειας, μην ψεκάζετε με νερό, υγρά 

καθαρισμού και εντομοκτόνα μέσα στον ανεμιστήρα.  

● Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και 

αποθηκεύστε σωστά τον ανεμιστήρα αν δε τον χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

● Μην επισκευάζετε και μην αποσυναρμολογείτε τον ανεμιστήρα μόνοι σας, αν δεν είστε 

επαγγελματίες. Σε περίπτωση βλάβης, κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αμέσως και 

απευθυνθείτε σε κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

● Διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη επιφάνεια. Απαγορεύεται να 

τον τοποθετείτε σε σημεία με κλίση.  

● Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν μετακινήσετε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε τη 

λαβή στο πίσω μέρος του ανεμιστήρα.  

● Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία και θερμοκρασία πάνω 

από 40℃ ή με πολύ σκόνη.  

● Κρατήστε τις ηλεκτρικές συσκευές μακριά από παιδιά ή άτομα με αναπηρίες. Μην τους 

επιτρέπετε να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.  

 

● Μην εισάγετε δάχτυλα, μολύβια ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στα προστατευτικά καλύμματα 

όταν το βύσμα είναι συνδεδεμένο στην πρίζα και ειδικά όταν λειτουργεί.  

Οδηγίες λειτουργίας  

● Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα στο σωστό μέρος και διασφαλίστε ότι ο ανεμιστήρας είναι σε ομαλό 

επίπεδο. Αφού τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα, περιστρέψτε το διακόπτη λειτουργίας για να 

ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. 
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        Σχήμα 1                  Σχήμα 2                                Σχήμα 3 

 

ΧΡΗΣΗ  

Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία πρίζα τάσεως 220-240 V και ισχύος 50/60HZ  

1. R-826： 

● Ταχύτητα λειτουργίας: Πιέστε «0» για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Ο αριθμός «1» 

αντιστοιχεί στη χαμηλή ταχύτητα και το «2» για την υψηλή ταχύτητα. (Σχήμα 1) 

 

2. R-827 / R-828 ： 

● Ταχύτητα λειτουργίας: Πιέστε «0» για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα. Ο αριθμός «1» 

αντιστοιχεί στη χαμηλή ταχύτητα, ο αριθμός «2» στη μεσαία και το «3» στην υψηλή ταχύτητα. 

(Σχήμα 2) 

 

3. R-826 / R-827 / R-828： 

● Επιλογέας κίνησης: Πιέστε προς τα κάτω τον επιλογέα κίνησης για να ξεκινήσει αυτή η 

λειτουργία και τραβήξτε προς τα πάνω για να σταματήσει. Προσοχή όταν χρησιμοποιείτε αυτό 

το κουμπί προς αποφυγή βλάβης. (Σχήμα 3) 

Καθαρισμός και Συντήρηση  

Για να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, θα πρέπει να καθαρίζετε τη φτερωτή και τα 

προστατευτικά καλύμματα μία φορά το μήνα. Η διαδικασία αφαίρεσης των εξαρτημάτων είναι 

αντίθετη από αυτή της εγκατάστασης. Η μέθοδος καθαρισμού είναι η ακόλουθη: Αφού αφαιρέσετε 

τη φτερωτή και το μπροστινό και πίσω προστατευτικό κάλυμμα, ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε 

με ένα στεγνό πανί. Το νερό δεν πρέπει να παραμείνει πάνω στη συσκευή.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    Figure I                                        Figure II 

                 Σχήμα 1                                   Σχήμα 2 

1. Το σχήμα 1 δείχνει την αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του R-827 

/ R-828 

2. Το σχήμα 2 δείχνει την αποσυναρμολόγηση για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του R-826 

 

 

 

 

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. 

 


