
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ R-846 

Ανεμιστήρας δαπέδου 40 cm με τηλεχειριστήριο  
 

 
 

 

 
 

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν τη συναρμολόγηση και  

λειτουργία του ανεμιστήρα.  

 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
2. Αφαιρέστε τις συσκευασίες περιτυλίγματος και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 

άθικτη . Εάν έχετε αμφιβολία μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα και επικοινωνήστε με 
τον επίσημο αντιπρόσωπο. 

3. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα μέρη των συσκευασιών (όπως πλαστικές 

σακούλες). 
4. Πριν συνδέσετε στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι αν η τάση της κύριας παροχής σας 

ταιριάζει με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της 
συσκευής. 

5. Πριν από τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση του ανεμιστήρα, πρέπει να 

βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι στην πρίζα. 
6. Πριν από την αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

7. Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα στις φτερωτές, ενώ ο ανεμιστήρας 
είναι σε λειτουργία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σωματική βλάβη στο άτομο και φθορά 

στον ανεμιστήρα. 
8. Ο ανεμιστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται για εύκρατα κλίματα, μην χρησιμοποιείτε 

τον ανεμιστήρα σε περιοχή με υψηλή υγρασία ή σκόνη. Μην χρησιμοποιείτε τον 

ανεμιστήρα σε χώρους αποθήκευσης οξέων ή αλκαλικών. 
9. Μην κρεμάτε τα ρούχα  στον ανεμιστήρα. 

10. Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε εξωτερικούς χώρους. 
11. Μην αφήνετε συνεχώς εκτεθειμένα σε συνεχή ροή αέρα, για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, μωρά, παιδία ή ασθενή άτομα. 

12. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή ανήμπορα άτομα χωρίς 
επιτήρηση .Θα πρέπει να επιβλέπονται.  

13. Θα πρέπει να διασφαλιστεί πως τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. 
14. Αυτή 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 για την ασφάλεια τους. 

15. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 
και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, μόνο αν έχουν επιτήρηση ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν πλήρως τους κίνδυνους που εμπλέκονται. 

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση  δεν θα 

πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
 16.Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 

 
 

 
 



 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ   

 
Front Guard: Μπροστινό κάλυμμα  

Rear Guard:  Πίσω κάλυμμα 
Motor Cover: Μοτέρ 

Functior Button : Πλήκτρα λειτουργίας 

Upper stand tube : Άνω σωλήνας 
Lower stand tube: Κάτω σωλήνας 

 Power cord: Καλώδιο 
Base: Βάση στερέωσης  

 
 

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

 
● Συναρμολόγηση βάσης και σωλήνα : 

 

1. Εισάγετε τον κάτω σωλήνα στην τρύπα της βάσης ,ευθυγραμμίστε και στερεώστε 
σφίγγοντας τις 4 βίδες (σχήμα.1) 

 
 

2. Τοποθετείστε τον επάνω σωλήνα στον κάτω, στέφοντας προς τα δεξιά ώστε να 
στερεωθεί. (σχήμα .2) 

 

● Συναρμολόγηση προστατευτικού καλύμματος και φτερωτής  
 
1. Τοποθέτηση παξιμαδιού στερέωσης ( guard lock nut ) : τοποθετήστε το παξιμάδι 

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

2. Τοποθέτηση φτερωτής ( fan blade ): Πιέστε κατά μήκος του άξονα του κινητήρα και 
στερεώστε καλά τη φτερωτή με το παξιμάδι στερέωσης ( spinner lock nut ) και με 
το κάλυμμα φτερωτής.  

3. Τοποθέτηση μπροστινού καλύμματος ( front guard ) : Τοποθετείστε το μπροστινό 
κάλυμμά και στερεώστε στο πίσω με τις βίδες. 

 
 

 
 



 

 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

 

Μην τον χρησιμοποιείτε στο μπάνιο ή σε υγρές τοποθεσίες. Τοποθετείστε τον 
ανεμιστήρα στο πάτωμα, κοντά στην πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε  ότι η τοποθεσία 

είναι επίπεδη, έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να είναι σταθερός. Τοποθετείστε τον  
ανεμιστήρα μακριά από τα παιδιά. Μην τοποθετείτε τίποτα μέσα στη γρίλια του 

προφυλακτήρα. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα πριν 

τον μετακινήσετε. 
 

 
 

 
 

ΠΛΗΚΤΡΑ  
 

ON/OFF: Πιέστε για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

SPEED : Πιέστε για επιλογή ταχύτητας I=Low / Χαμηλή， II=Med / Μεσαία, III=High / 

Υψηλή        

 MODE: Πιέστε για επιλογή λειτουργίας: ΝΑ / κανονική、ECO / φυσική、SLEEP / ύπνου 

TIMER : Χρονοδιακόπτης 7 ωρών, πιέστε διαδοχικά για να ορίσετε  1,2,3,4,5,6,7 ώρες 

SWING : Πιέστε για να ορίζεστε τη λειτουργία περιστροφής    
 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ: 
 

Χρησιμοποιείστε το όπως και τις παραπάνω λειτουργίες των πλήκτρων 

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις λειτουργία είτε πατώντας απευθείας τα 
πλήκτρα στο σώμα του ανεμιστήρα είτε μέσω του τηλεχειριστηρίου.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
ΚΛΙΣΗ 

 
Μπορείτε να ορίσετε χειροκίνητα την κλίση του ανεμιστήρα (σχήμα.4). 

 

 
 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. 
2. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα στεγνό πανί. Εάν είναι πολύ βρώμικο, 
παρακαλούμε χρησιμοποιήστε βρεγμένο πανί. 
3. Μην χρησιμοποιείτε κανένα απορρυπαντικό, σπρέι ή χημικά για να καθαρίσετε τη 
συσκευή για να αποφύγετε τυχόν ζημιές. 
 
 
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω για να αποθηκεύσετε τον 
ανεμιστήρα μετά τον καθαρισμό. 

1. Βάλτε πολλά λιπαντικά στον άξονα του μοτέρ για να αποφευχθεί σκουριασμένο. 

2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λιπαρότητα και λέρα είναι έξω από την επιφάνεια της συσκευής. 
3.Παρακαλούμε να ακολουθήσει την αρχική συσκευασία για να κρατήσει τον ανεμιστήρα 
αποθηκεύονται σε ξηρό μέρος. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ 
 

Πρόβλημα Λύση  

Η φτερωτλη δεν γυρίζει όταν 
είναι ενεργοποιημένη η 
συσκευή  
 

● Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
σωστά συνδεδεμένο με την παροχή 
ρεύματος. 

● Ελέγξτε το καπάκι του ανεμιστήρα και τη 
φτερωτή μήπως δεν είναι σωστά 
τοποθετημένα χτυπώντας το ένα στο άλλο. 

Υπάρχει αφύσικος ήχος 
κατά την έναρξη 

● Ελέγξτε αν η φτερωτή του ανεμιστήρα είναι 
σωστά συνδεδεμένη στον άξονα του μοτέρ. 

●  Ελέγξτε αν υπάρχουν ανωμαλίες ή βλάβη 
στη φτερωτή με αποτέλεσμα να αγγίξει ή να 
χτυπήσει το καπάκι του ανεμιστήρα. 

●  Ελέγξτε εάν το κάλυμμα του ανεμιστήρα 
είναι χτυπημένο ή αγγίζει τη φτερωτή του 
ανεμιστήρα. 

 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Μοντέλο Τάση Συχνότητα Ισχύς 
 

R-846 220-240V 50Hz 54 W 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
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. 
 

 


