
 

                      

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 30εκ. 

 R-865 / R-866 

 
 

 

 

Μοντέλο. 
Vol/Hz 

Ισχύς 

(W) 

R-865 / R-866 220-240V/50Hz 37 

                                                                                                                     

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες πριν την 

χρήση.  

Προειδοποιήσεις ασφαλείας  

1. Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε το φις από την πρίζα πριν 

μετακινήσετε τη συσκευή ή πριν τη συντήρησή της. Μην αγγίζετε 

τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.  

2. Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να 

επισκευάζεται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.   

3. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα όταν η συσκευή δεν είναι σε 

λειτουργία. 

4. Μην αφαιρείται το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. 

Αφαιρέστε το φις, κρατώντας την πρίζα. 

5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η 

πρίζα έχουν υποστεί φθορά.  

6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο επέκτασης.  

7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά.  

8. Μην εισάγετε τα δάχτυλα σας μέσα από τα προστατευτικά 

πλέγματα ή τα κινούμενα μέρη της συσκευής.  

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην 

χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε εξωτερική 

συσκευή ελέγχου ταχύτητας. 

Καθαρισμός και συντήρηση 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε το φις από την πρίζα και 

καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.  

2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.  

3. Ελέγχετε τακτικά αν υπάρχει φθορά στην φτερωτή. 

4. Τοποθετήστε το προστατευτικό πλέγμα στη συσκευή μετά τη 

συντήρηση και πριν τη χρήση.  

 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Η συσκευή είναι πλήρως συναρμολογημένη στη συσκευασία της.  

Διαθέτει 3 διαφορετικές ταχύτητες.   

Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα στρέφοντας τον επιλογέα 

ταχυτήτων στην επιθυμητή θέση. (B1) 

0 – Απενεργοποίηση συσκευής 1 – Χαμηλή ταχύτητα 2 – Μεσαία 

ταχύτητα 3 – Υψηλή ταχύτητα 

Η συσκευή διαθέτει επιπλέον λειτουργία περιστροφής.  

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε τον διακόπτη 

περιστροφής προς τα κάτω. (B2). 

Για να αλλάξετε την κλίση/ γωνία της συσκευής, χαλαρώστε τον 

προσαρμογέα κλίσης, στη συνέχεια γυρίστε το προστατευτικό 

πλέγμα προς τα πάνω ή κάτω και στη συνέχεια σφίξτε ξανά τον 

προσαρμογέα (B3). 

 

 

 

                                                                                                          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

        

 

 

                              

 

 

 

 

 

 


