
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  

 

 

16” ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

     

           R-845 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε 

διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε 

λειτουργία τη συσκευή. 

 

Αγαπητέ Καταναλωτή, 

Πριν θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά τον ανεμιστήρα, είναι πολύ 

σημαντικό να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης του  

φυλλαδίου, ακόμα κι αν θεωρείτε  πως είστε εξοικειωμένοι με αυτό το 

είδος της συσκευής. Εφιστούμε την προσοχή, ιδιαίτερα στην ενότητα    

που αναγράφονται οι  ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ. Αποθηκεύστε      

με ασφάλεια αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση. 

 

STRUCTURE:                                                        

1. Μπροστινό κάλυμμα  

2. Κάλυμμα φτερωτής  

3. Φτερωτή  

4. Πλαστικό Παξιμάδι Στερέωσης 

5. Πίσω κάλυμμα 

6. Άξονας μοτέρ 

7. Μοτέρ 

8. Επιλογέας κίνησης 

9. Επιλογέας κλίσης 

10. Σώμα ανεμιστήρα 

11. Βίδα στήριξης σώματος 

12. Ρυθμιζόμενος εσωτερικός σωλήνας 

13. Κάλυμμα ρυθμιζόμενου εσωτερικού σωλήνα 

14. Εξωτερικός σωλήνας  

15. Βάση στερέωσης  



  

16. Κάλυμμα βάσης  

17. Τηλεχειριστήριο  

 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

ΤΑΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΣΧΥΣ 

220-240V~ 50Hz 50W 

 

 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ : 
1. Τοποθέτηση του εξωτερικού σωλήνα στη βάση : τοποθετείστε τον σωλήνα 

στην τρύπα της βάσης και στη συνέχεια σφίξτε και στερεώστε τον.   
2. Τοποθέτηση ανεμιστήρα : συνδέστε τον ανεμιστήρα με τον ρυθμιζόμενο 

εσωτερικό σωλήνα και στερεώστε.  
3. Τοποθέτηση παξιμαδιού στερέωσης : τοποθετήστε το παξιμάδι στον άξονα 

του μοτέρ έχοντας ήδη τοποθετήσει και το πίσω κάλυμμα, σφίξτε και 
στερεώστε.  

4. Τοποθέτηση φτερωτής: Πιέστε κατά μήκος του άξονα του κινητήρα και 
στερεώστε καλά τη φτερωτή με το παξιμάδι στερέωσης και με το κάλυμμα 
φτερωτής.  

5. Τοποθέτηση μπροστινού καλύμματος : Τοποθετείστε το μπροστινό κάλυμμά 
και στερεώστε το με το πίσω κάλυμμά μέσω των κλίπς σύνδεσης. 
 

OPERATION: 
1. Οδηγίες λειτουργίας τηλεχειριστηρίου  

ii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

OFF- πιέστε το πλήκτρο OFF και θα ακυρωθεί οποιαδήποτε λειτουργία. 

ON SPEED – πιέστε το πλήκτρο και θα ενεργοποιηθούν οι ταχύτητες ροής αέρα, 

σειρά μικρή-μεσαία-μεγάλη ροής αέρα, που εναλλάσσονται κυκλικά. 

MODE - πιέστε το πλήκτρο και ορίστε τη λειτουργία επιλέγοντας από Φυσική 

λειτουργία, λειτουργία ύπνου και φυσιολογική λειτουργία. 

TIMER - πιέστε το πλήκτρο ώστε να ρυθμίσετε το χρόνο. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε  

να ορίσετε είναι 0.5h . 1h, 2h,4h, συνεχόμενα. 

SWING – Πιέστε μία φορά το πλήκτρο και ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να κινείται. 

         Πιέστε πάλι και ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να κινείται. 

 

2. Κλίση ανεμιστήρα : Για να βρείτε την επιθυμητή κλίση πιέστε πάνω κάτω 
το μοτέρ. 

 

Προσοχή: 
- Μη κατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει φθορά στη 

συσκευή και τραυματισμό στο χρήστη.  

- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το σκοπό τον οποίο ορίζει ο 

κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε 

φθορά ή τραυματισμός προκληθεί από ακατάλληλη ή μη οριζόμενη χρήση. 

-  Πριν συνδέσετε την συσκευή με την πηγή τροφοδοσίας  , βεβαιωθείτε πως 

η τάση είναι συμβατή διαβάζοντας την ετικέτα τεχνικών πληροφορίων.  

- - Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που η συσκευή πέσει κατά λάθος στο νερό, 

βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και αποσυνδέστε τη συσκευή 

αμέσως. Η συσκευή θα πρέπει να εκλεχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. 

- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε είδος αντικειμένου στο εσωτερικό του 

ανεμιστήρα. 

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε ένα υγρό πάτωμα ή 

όταν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη. 

- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα ή υγρά χέρια. 

 

Ελέγξτε το καλώδιο και το φις τακτικά για ενδεχόμενες ζημιές. Εάν το καλώδιο ή 



  

το φις έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή υποστεί άλλη βλάβη ή αν το 

καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα. 

Σε περίπτωση ζημίας, η συσκευή πρέπει να το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις 

για εξέταση και επισκευή αν είναι απαραίτητο. 

- Ποτέ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Αυτό θα 

μπορούσε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

- Μην αφήνετε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές ακμές και κρατήστε τον μακριά 

από ζεστά αντικείμενα και φλόγες. Βγάλτε το φις από την πρίζα, κρατώντας μόνο 

το βύσμα. 

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος με το καλώδιο καθώς μπορεί να 

τραβηχτεί ακούσια ή να σκοντάψει κάποιος όταν είναι σε χρήση. 

- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι κατάλληλο και 

συμβατό με την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής, αλλιώς μπορεί να 

προκληθεί υπερθέρμανση του καλωδίου επέκτασης ή / και του βύσματος. 

- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση, ούτε για χρήση στην 

ύπαιθρο. 

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση ενώ είναι σε χρήση. 

 

Προσοχή: 

 

- Τα παιδιά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που ενέχει η 

λανθασμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. Ως εκ τούτου, ποτέ μην αφήνετε 

τα παιδιά να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές χωρίς επίβλεψη. 

- Πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και 

κάθε φορά πριν το καθαρίσετε. 

- Κίνδυνος! Ονομαστική τάση εξακολουθεί να είναι παρούσα στη συσκευή 



  

όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την πρίζα. 

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή. 

Χρησιμοποιήστε τις λαβές για να μεταφέρετε τη συσκευή. 

- Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή στην οποία συνδέετε ανεμιστήρα σας στο 

αντιστοιχεί με την τάση που καθορίζεται στην ετικέτα τεχνικών στη βάση της 

συσκευής 

Καθαρισμός και Συντήρηση  
 
Για να φροντίζετε με ασφάλεια τον ανεμιστήρα σας, θυμηθείτε να 
ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 

• Πάντα να βγάζετε το φις από την πρίζα, και αφήστε τον να σταματήσει 
εντελώς πριν τον καθαρισμό του ανεμιστήρα 

• Μην αφήνετε το νερό να στάζει, ή να εισέλθουν στο περίβλημα του 
ανεμιστήρα 

• Πάντα να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε 
το σώμα, και την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τη σκόνη από τα 
πτερύγια 

• Μην χρησιμοποιείτε κάποιο από τα παρακάτω παράγοντες ως 
καθαρίστρια: Βενζίνη, Διαλυτικά, ή Βενζόλιο 

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αμφιβολίες, μην επιχειρήσετε να 
επισκευάσετε μόνοι σας τον ανεμιστήρα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας 

• Καθαρίστε το κάλυμμα του ανεμιστήρα , το σώμα και τη βάση με ένα 
μαλακό υγρό πανί. 

• Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τις λεπίδες του ανεμιστήρα. 
Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γύρω από την περιοχή περιβλήματος 
του κινητήρα. 

• Μην αφήνετε τον κινητήρα, ή άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα να έρθουν σε 
επαφή νερό. 

• Κατά την αποθήκευση του ανεμιστήρα σας στο τέλος εκτός εποχής, είναι 
σημαντικό να το κρατήσει σε ασφαλές και στεγνό μέρος. Είναι σημαντικό 
να προστατεύσει το κεφάλι του ανεμιστήρα από τη σκόνη 



  

 

 

 

 

 

 

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. 

 


