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Αγαπητή πελάτισσα, 
Αγαπητέ πελάτη, 

 
Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος PRAKTIKER. Όπως όλα τα προϊόντα 
PRAKTIKER έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 
 
Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης όπως παρουσιάζονται στις 
εικόνες που ακολουθούν, προκειμένου να τοποθετήσετε το προϊόν με επιτυχία. 
 
Ευχαριστούμε πολύ! 
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Πριν ξεκινήσετε… 
 

Σωστή χρήση του προϊόντος 
 

 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση καθώς και για χρήση σε 
εσωτερικούς χώρους. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
 Οποιαδήποτε άλλη χρήση εκλαμβάνεται ως μη ορθή και μπορεί να προκαλέσει 

υλικές ζημιές και τραυματισμό. 
 Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται 

από τη μη ορθή χρήση. 

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται; 
 
Οι σημειώσεις που υποδεικνύουν κίνδυνο και οι υπόλοιπες σημειώσεις 
προσδιορίζονται με σαφήνεια στο εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιούνται τα 
ακόλουθα σύμβολα: 

 

 
  

 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση. Τηρείτε όλες 
τις οδηγίες ασφαλείας 

 

Σημαντικές πληροφορίες! 
Εδώ θα βρείτε επεξηγηματικές πληροφορίες και συμβουλές που θα 
σας βοηθήσουν στη βέλτιστη χρήση αυτής της συσκευής. 
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Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας  

 Σας παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τις παρούσες οδηγίες χρήσης, έτσι 
ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιές από ακατάλληλη χρήση! Περιέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για την ασφάλειά σας, όπως και για τη χρήση και τη φροντίδα της 
συσκευής σας. 

 Φυλάσσετε τις οδηγίες χρήσεως για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που αυτή 
η συσκευή δοθεί σε τρίτους, τότε θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες 
οδηγίες χρήσεως. 

 Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για φθορά που προκύπτει από εσφαλμένη 
χρήση ή μη τήρηση των παρόντων οδηγιών. 

 Πριν συνδέσετε αυτή τη συσκευή με την τροφοδοσία ελέγξτε εάν η τάση ισχύος 
τροφοδοσίας και το ρεύμα αντιστοιχούν με τα στοιχεία της τροφοδοσίας ισχύος 
που αναγράφονται πάνω στη συσκευή. 

 Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν λειτουργεί σωστά. Μην 
χρησιμοποιείται ποτέ μια χαλασμένη συσκευή! Σε περίπτωση βλάβης, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κατάστημα 
αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε οι ίδιοι την συσκευή.  

 Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου τροφοδοσίας, μέσω συμπίεσης, αναδίπλωσης 
ή τριβής σε αιχμηρές γωνίες. Διατηρείτε το καλώδιο ισχύος μακριά από τα 
περιστρεφόμενα πτερύγια. 

 Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία όπου θα μπορούσε να εκτεθεί σε: 
- πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή 

άλλα  προϊόντα που παράγουν θερμότητα 
- άμεση ηλιακή ακτινοβολία 
- μηχανικούς κραδασμούς ή δονήσεις 
- υπερβολική σκόνη 
- έλλειψη αερισμού, όπως μέσα σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη 
- σταγόνες ή ψεκασμό νερού 
- υγρά μέρη ή σε μέρη με υψηλή υγρασία, όπως είναι το μπάνιο ή κοντά σε 

μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες κλπ. 
- εύφλεκτους και εκρηκτικούς ατμούς. 
- καυτές επιφάνειες και μην την εκθέτετε σε φλόγα όπως π.χ. κεριά.  
- βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά 

 Τοποθετείστε το καλώδιο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατό το κατά 
λάθος τέντωμά του ή η πτώση κάποιου ατόμου. 
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 Σε περίπτωση χρήσεως καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο 
για σύνδεση με τη συσκευή.  

 Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εφόσον έχετε βρεγμένα χέρια ή στέκεστε σε 
βρεγμένο έδαφος. Μην ακουμπάτε πότε την πρίζα με βρεγμένα ή νωπά χέρια. 

 Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανατροπής 
της. 

 Μην ανοίξετε για κανένα λόγο το περίβλημα. Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή 
οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στο εσωτερικό του πλαισίου της συσκευής. 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δε συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή, εφόσον υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για το χρήστη και 
πιθανότητα ζημιάς στη συσκευή. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αποκλειστικά 
γνήσια εξαρτήματα. 

 Η συσκευή και το εύκαμπτο καλώδιο δεν πρέπει να βυθίζονται μέσα σε υγρά ή να 
εκτίθενται σε βροχή, υγρασία ή άλλο υγρό. 

 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. 
 Επιδείξτε την απαιτούμενη προσοχή και λειτουργείτε τη συσκευή μόνο όταν είστε 

σε καλή σωματική και νοητική κατάσταση: μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν 
νιώθετε κουρασμένοι, άρρωστοι ή αν έχετε καταναλώσει αλκοόλ, φάρμακα ή 
παράνομες ναρκωτικές ουσίες, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η σωματική και 
νοητική κατάσταση δεν επιτρέπει την ασφαλή χρήση. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των 
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή 
με ελλιπή πείρα και/ή ελλιπή γνώση, εκτός αν τα άτομα αυτά  επιτηρούνται από 
ένα πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν έχουν λάβει υποδείξεις 
σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής από το πρόσωπο αυτό. Τα παιδιά 
πρέπει να επιτηρούνται, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούν τη 
συσκευή σαν παιχνίδι.  

 Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες φυσικές, 
αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και/ή με 
έλλειψη γνώσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο αν αυτή έχει 
τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη θέση κανονικής λειτουργίας και 
εφόσον είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή 
χρήση και τους ενεχόμενους κινδύνους. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά. 
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 Ελέγχετε συχνά το φις και το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορές. Σε περίπτωση 
φθοράς, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από την 
εξυπηρέτηση πελατών του ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο άτομο, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος. 

 Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ισχύος από την πρίζα και μη 
τυλίγετε το καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή. 

 Συνδέετε το φις ισχύος σε κάποια εύκολα προσβάσιμη πρίζα, έτσι ώστε, σε 
περίπτωση κινδύνου, η συσκευή να μπορεί να αποσυνδεθεί άμεσα. Αποσυνδέετε 
τη συσκευή από τη πρίζα, έτσι ώστε να την απενεργοποιήσετε πλήρως. 
Χρησιμοποιείστε το φις ως διάταξη αποσύνδεσης. 

 Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό της ή εφόσον η συσκευή δε 
θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του καλωδίου ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη 
συσκευής και αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

 Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία. 
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε την πρίζα. 
 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη μετακινήσετε. 
 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν αφαιρέσετε το πλέγμα προστασίας 

της. 
 Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρως συναρμολογημένη πριν τεθεί ξανά σε 

λειτουργία. 
 Αποφεύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, 

διατηρείτε χέρια, μαλλιά, ρούχα και αντικείμενα μακριά από το προστατευτικό 
πλέγμα. 

 Μην καλύπτετε τη σχάρα και μη λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ. 
Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 30 cm γύρω από τα πλάγια, πίσω, εμπρός και 
πάνω από τη συσκευή. 

 Μην αφήνετε κουρτίνες, καλύμματα ή άλλα αντικείμενα να καλύπτουν τη συσκευή 
ή τα ανοίγματά της. 

 Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι 
αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος. 

 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Δεν περιέχονται εξαρτήματα που μπορούν 
να επισκευαστούν από τον χρήστη. 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση πτώσης της ή ζημιάς οποιουδήποτε 
μέρος της συσκευής (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου ή της πρίζας). 
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 Μην κρεμάτε και μη στερεώνετε τη συσκευή σε τοίχο. 
 Αποσυνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν δεν 

χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
 Μη φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού. 
 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε λιπαρές ή βρώμικες επιφάνειες (π.χ. κουζίνα, 

χώρος με καπνό κ.λπ.), καθώς υπάρχει ενδεχόμενο φραγής των αεραγωγών. 
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Η συσκευή σας με μια ματιά  
 

 

 

 

 

 

 

 

Τοποθέτηση  

 

   

  

1. Μπροστινή προστατευτική σχάρα 

2. Βίδα ασφάλισης 

3. Κλείδωμα/μεντεσές προστατευτικής 

σχάρας ανεμιστήρα 

4. Παξιμάδι κώνου πτερυγίου ανεμιστήρα 

5. Πτερύγιο ανεμιστήρα 

6. Παξιμάδι πίσω προστατευτικής σχάρας 

7. Πίσω προστατευτική σχάρα 

8. Συναρμολόγηση κεφαλής ανεμιστήρα 

9. Μονάδα ελέγχου 

10. Βίδα ασφάλισης κεφαλής στον στύλο 

11. Εσωτερικός σωλήνας χρωμίου 

12. Βίδα ασφάλισης για τη ρύθμιση του 

ύψους 

13. Στύλος στήριξης 

14. Κάλυμμα βάσης  

15. Βαρίδια βάσης 

16. Βίδα και ροδέλα 

17. Τηλεχειριστήριο 
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Συναρμολόγηση 

Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση. 
 

 

Βάση και στύλος  
 
Ο ανεμιστήρας έχει συσκευαστεί μη συναρμολογημένος για την ελαχιστοποίηση των 
απορριμμάτων συσκευασίας. Κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για εύκολη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό ή αποθήκευση. 
 Αρχικά, με τη βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου, ξεβιδώστε τη βίδα και τη ροδέλα 

από το κάτω μέρους του στύλου στήριξης. (Αριστερόστροφα). 
 Τοποθετήστε το επίπεδο μέρος της βάσης στο δάπεδο και στερεώστε τον στύλο 

στην εσοχή που βρίσκεται στο πάνω μέρος της βάσης. 
 Ενώ κρατάτε μαζί τον στύλο και τη βάση, ανασηκώστε, ώστε το κάτω μέρος της 

βάσης να είναι προσβάσιμο. 
 Τοποθετήστε τη βίδα και τη ροδέλα στην οπή και με τη βοήθεια ενός 

σταυροκατσάβιδου, σφίξτε τη βίδα και τη ροδέλα. (Δεξιόστροφα). 
 

 

Προειδοποίηση! 
Τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν παιχνίδι. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας γιατί ενέχει 
κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας! 

 

Σημείωση: 
Εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα λείπει ή είναι ελαττωματικό, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 
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Προσάρτηση της κεφαλής στον στύλο 
 
 Στηρίξτε τη βάση με τον στερεωμένο στύλο στο δάπεδο. 
 Χαλαρώστε (αριστερόστροφα) τη βίδα ασφάλισης για τη ρύθμιση ύψους του 

στύλο, τραβήξτε προς τα έξω τον εσωτερικό σωλήνα χρωμίου έως το επιθυμητό 
ύψος και, στη συνέχεια, ξανασφίξτε τη βίδα ασφάλισης. 

 Τοποθετήστε το συγκρότημα του μοτέρ στο πάνω μέρος του στύλου στήριξης και 
κατεβάστε το έως το χαμηλότερο σημείο. 

 Σημείωση: Εάν το συγκρότημα του μοτέρ δεν ολισθήσει κάτω προς τον σωλήνα 
χρωμίου, χαλαρώστε τη βίδα ασφάλισης του στύλου στο πίσω μέρος του 
συγκροτήματος του μοτέρ έως ότου ολισθήσει προς τα κάτω. 

 Σφίξτε την κεφαλή στη βίδα ασφάλισης στύλου (Δεξιόστροφα). Μην τη σφίξετε 
υπερβολικά. 
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Σχάρα ασφαλείας και πτερύγιο ανεμιστήρα  

 Για να συναρμολογήσετε το πλέγμα ασφαλείας και το συγκρότημα των πτερυγίων, 
αφαιρέστε πρώτα το παξιμάδι της πίσω σχάρας (αριστερόστροφα) από το 
μπροστινό μέρος του περιβλήματος του μοτέρ ανεμιστήρα. 
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 Στερεώστε την πίσω σχάρα ασφαλείας ώστε να αντιστοιχεί με τις οπές στις θέσεις 
ρολογιού 12 και 6 εξασφαλίζοντας ότι οι πείροι βρίσκονται όπως απεικονίζονται 
παρακάτω και επανατοποθετήστε το παξιμάδι και σφίξτε. 

 
 
 Μόλις τοποθετηθεί, αφαιρέστε το προστατευτικό πλαστικό περίβλημα από τον 

άξονα ατράκτου μοτέρ και απορρίψτε το. 
 Τοποθετήστε το πτερύγιο του ανεμιστήρα στην άτρακτο του μοτέρ. 

 

 

 
 Στερεώστε το πτερύγιο στη θέση του σφίγγοντας το παξιμάδι του κώνου ελαφρά 

με το χέρι αριστερόστροφα πάνω στο άκρο της ατράκτου του μοτέρ. Το παξιμάδι 

 

Σημείωση: 
Η αυλάκωση που βρίσκεται στο οπίσθιο κέντρο του πτερυγίου του 
ανεμιστήρα ευθυγραμμίζεται με το Τ της ατράκτου του κινητήρα 
ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή τοποθέτηση. 
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του κώνου σφίγγει αυτόματα με την εκκίνηση του μοτέρ, επομένως μη σφίγγετε 
υπερβολικά το παξιμάδι του κώνου, απλά στρέψτε το μερικές φορές. 
 

 

 

 Στην μπροστινή σχάρα και με τη χρήση ενός σταυροκατσάβιδου, ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε τη μικρή βίδα στον μηχανισμό ασφάλισης που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της σχάρας. 

 

 

Σημείωση: 
Το παξιμάδι κώνου βιδώνει στην αντίθετη φορά σε σχέση με το 
κανονικό παξιμάδι. Συσφίγγει με την αριστερόστροφη περιστροφή. 
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 Ανοίξτε τον μοχλό. 

 

 Τοποθετήστε τη σχάρα ασφαλείας στη θέση της ευθυγραμμίζοντάς τη με το 
άγκιστρο θέσης στο πάνω μέρος της μπροστινής σχάρας, πάνω από την κορυφή 
και στην κεντρική ακτίνα της πίσω σχάρας, όπως απεικονίζεται, και σπρώξτε προς 
τα κάτω. 
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 Κατεβάστε την μπροστινή σχάρα και πιέστε το πλαστικό δαχτυλίδι πάνω στο 
στεφάνι της πίσω σχάρας και συμπιέστε τα στεφάνια των σχαρών ώστε να 
ασφαλίσουν στο πλαστικό δαχτυλίδι και να κουμπώσει η μπροστινή και πίσω 
σχάρα. 
 

 
 

 Ασφαλίστε τις σχάρες κλείνοντας τον μοχλό ώστε να κλειδώσει στη θέση του. 
Έπειτα, τοποθετήστε ξανά τη μικρή βίδα και χρησιμοποιήστε ένα 
σταυροκατσάβιδο για να τη σφίξετε. 
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Λειτουργία 
 

Ξετυλίξτε και ελέγξετε για τυχόν φθορές όλο το καλώδιο πριν από τη λειτουργία.  

ΜΗΝ περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τον στύλο.  
 
Κλίση κεφαλής  

 

 
Ρύθμιση ύψους 

Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του ύψους του ανεμιστήρα. 

Ξεβιδώστε τη βίδα ασφάλισης (αριστερόστροφα) για τη ρύθμιση του ύψους που 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του στύλου στήριξης, ολισθήστε τον εσωτερικό σωλήνα 
πάνω ή κάτω και, έπειτα, σφίξτε τη βίδα ασφάλισης (δεξιόστροφα) για τη ρύθμιση 
του ύψους, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της. 

  

Η κεφαλή του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί στη θέση «Πάνω» 
και «Κάτω» ώστε να διοχετεύεται ο αέρας υπό την απαιτούμενη 
γωνία. 
Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τη 
ρύθμιση. 
Για να τη ρυθμίσετε, κρατήστε τις σχάρες του ανεμιστήρα και 
στρέψτε την κεφαλή είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω στην 
επιθυμητή γωνία. 
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Τηλεχειριστήριο  

Ο ανεμιστήρας παρέχεται με τηλεχειριστήριο το οποίο διαθέτει βασικές λειτουργίες 
προς διευκόλυνσή σας. Για να λειτουργήσει το τηλεχειριστήριο, πρέπει να το 
στρέψετε προς τον δέκτη ο οποίος βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου του 
ανεμιστήρα 

 Για την τοποθέτηση των μπαταριών, σύρετε πρώτα προς τα έξω το κάλυμμα 
μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος. (Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται) 

 Εισαγάγετε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών, τοποθετήστε τις με τη σωστή 
πολικότητα η οποία αναγράφεται με τα αντίστοιχα εικονίδια και, έπειτα, 
τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα. 

 Τύπος μπαταρίας: «1,5V 2 x AAA». Οι αλκαλικές μπαταρίες έχουν καλύτερη 
απόδοση (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία) 

 Μη συνδυάζετε νέες με παλιές μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. 
 Για την αποφυγή διάβρωσης, αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση που το 

τηλεχειριστήριο δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
 

 

 

  

Μην εμποδίζετε το οπτικό πεδίο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου 
και του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα.  
 
Μη ρίχνετε το τηλεχειριστήριο στο δάπεδο και μη το χτυπάτε 
πάνω σε σκληρά αντικείμενα. 
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Εγκατάσταση εφαρμογής ελέγχου Smartphone  

Σημείωση: Ο έξυπνος ανεμιστήρας δαπέδου οικιακής χρήσης και η εφαρμογή 
TuyaSmart υποστηρίζουν μόνο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2.4GHz. Δεν 
λειτουργεί με δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 5GHz. 
 
Για τη λήψη της εφαρμογής TuyaSmart, αναζητήστε το TuyaSmart είτε στο κατάστημα 
εφαρμογών του smartphone σας είτε από τον σύνδεσμο 
smartapp.tuya.com/tuyaSmart στο πρόγραμμα περιήγησης του κινητού σας ή 
«σαρώστε» τον παρακάτω κωδικό QR με μία οποιαδήποτε εφαρμογή QR Reader και 
ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης, εγκατάστασης και εγγραφής. 
 
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Allow» (Αποδοχή), πατήστε «Allow» ώστε το TuyaSmart 
να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία σας. 
 

 

Σημείωση: 
Εάν λάβετε ένα Μήνυμα Σφάλματος Δικτύου κατά τη διάρκεια της καταχώρισης, αυτό 
σημαίνει ότι το χρονικό όριο έληξε, καθώς οι πληροφορίες δεν εισήχθησαν αρκετά 
γρήγορα. 
 
Θα πρέπει να κλείσετε την εφαρμογή, να την εκκινήσετε και να εισαγάγετε ξανά τις 
πληροφορίες. 
 
Μπορείτε να εγγραφείτε είτε μέσω της διεύθυνσης email είτε μέσω αριθμού κινητού 
τηλεφώνου. 
 
Εάν επιλέξετε την εγγραφή μέσω του αριθμού κινητού τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να 
επιλέξετε τη χώρα, μετά να εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και, 
στη συνέχεια, να πατήσετε «Obtain verification code» (Λήψη κωδικού επαλήθευσης). 
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Θα σας αποσταλεί ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο με τον κωδικό 
αριθμό. 
 
Σημείωση: εάν επιλέξετε την εγγραφή μέσω διεύθυνσης email, θα σας αποσταλεί 
ένας κωδικός στη διεύθυνση email σας. 
 
Εισαγάγετε τον κωδικό αριθμό στο σχετικό πεδίο της εφαρμογής και μετά θα 
μεταβείτε στη σελίδα «Set Password» (Ορισμός κωδικού πρόσβασης). 
 
Εισαγάγετε τον κωδικό της επιλογής σας. Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να 
περιλαμβάνει 6-20 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων και αριθμών και 
στη συνέχεια, πατήστε «Complete» (Ολοκλήρωση). 
 
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα «Allow» (Αποδοχή), πατήστε «Allow» ώστε το TuyaSmart 
να αποκτήσει πρόσβαση στην τοποθεσία σας. 
 
Πατήστε το κουμπί «Create Family» (Δημιουργία ονόματος οικογένειας). 
 
Εισαγάγετε την επιθυμητή ονομασία και μετά επιλέξτε «Done» (Τέλος). 

 
Wi–Fi ζεύξη  

Σημείωση: Ο έξυπνος ανεμιστήρας δαπέδου οικιακής χρήσης και η εφαρμογή 
TuyaSmart υποστηρίζουν μόνο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2.4GHz. Δεν 
λειτουργεί με δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 5GHz. 
 
Μετά τη λήψη και την εγκατάσταση της εφαρμογής TuyaSmart στο smartphone σας 
και αφού καταχωριστεί, πρέπει να δημιουργήσετε μια ζεύξη μεταξύ του Έξυπνου 
Ανεμιστήρα και του smartphone για να χειρίζεστε τον ανεμιστήρα μέσω του 
τηλεφώνου σας. 
 
 

 Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε μια παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τον. 
 Η αριθμητική ένδειξη και τα εικονίδια στον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα θα 

ανάψουν για ένα δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσουν. 
 Εάν πραγματοποιείτε για πρώτη φορά τη ζεύξη αυτών των δύο συσκευών, η 

ενδεικτική λυχνία της σύνδεσης Wi-Fi θα ανάψει για περίπου 5 δευτερόλεπτα και 
μετά θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (περίπου 2 φορές ανά δευτερόλεπτο). 

 Ανοίξτε την εφαρμογή TuyaSmart και συνδεθείτε. 
 Στη σελίδα Υποδοχής, πατήστε το κουμπί «Add Device» (Προσθήκη Συσκευής). 
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 Επιλέξτε το μενού «Home Appliance» (Οικιακή Συσκευή) που βρίσκεται στην 
αριστερή στήλη. Σημείωση: Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός μενού 
«Home Appliance» (Οικιακή Συσκευή), οπότε θα πρέπει να τα ψάξετε όλα έως 
ότου δείτε το εικονίδιο «Fan» (Ανεμιστήρα). 

 Πατήστε το εικονίδιο «Fan» (Ανεμιστήρας) και μετά θα σας ζητηθεί να 
επιβεβαιώσετε ότι η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα στον πίνακα 
ελέγχου του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 

 Εάν δεν έχετε ήδη συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυό σας, μπορείτε να το κάνετε στην 
επόμενη σελίδα πατώντας «ΟΚ». 

 Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, θα εμφανιστεί ένας κύκλος προόδου %. 
 Μόλις συνδεθείτε, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Device added successfully» (Η 

συσκευή προστέθηκε με επιτυχία). 
 Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ανεμιστήρα. Για να το κάνετε 

αυτό, πατήστε το εικονίδιο με το μολύβι δίπλα στην εικόνα του Ανεμιστήρα και 
μετά αλλάξτε το όνομα. Το προεπιλεγμένο όνομα είναι «Smart Fan» (Έξυπνος 
Ανεμιστήρας). Για παράδειγμα, μπορείτε να τον μετονομάστε σε «Ανεμιστήρα 
Σαλονιού» και μετά να πατήσετε «Save» (Αποθήκευση). 

 Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της εφαρμογής 
Smartphone» του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. 

 Στην ίδια σελίδα, μπορείτε να επιλέξετε το δωμάτιο στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
ο ανεμιστήρας και μετά να πατήσετε το κουμπί «Completed» (Ολοκλήρωση). 

 

Είστε πλέον συνδεδεμένοι και μπορείτε να χειριστείτε τον ανεμιστήρα με το 
smartphone σας. 
 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες της εφαρμογής TuyaSmart ή 
σε περίπτωση που έχετε απορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της TuyaSmart. 
https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/faq 

 

  

https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/faq
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Πώς να επαναφέρετε το Wi–Fi  του ανεμιστήρα 

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, διαπιστώσετε ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ζεύξη 
μεταξύ του ανεμιστήρα και του smartphone ή ότι η ενδεικτική λυχνία δεν 
αναβοσβήνει γρήγορα ή αν φορτίζετε το smartphone, ενδεχομένως να χρειαστεί να 
επαναφέρετε το Wi-Fi ώστε να γίνει σωστά η ζεύξη. 

 Η ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει γρήγορα: σημαίνει ότι είναι έτοιμη για ζεύξη με το 
Smartphone. 

 Η ένδειξη Wi-Fi είναι διαρκώς αναμμένη: 
 σημαίνει ότι πραγματοποιήθηκε η ζεύξη με τον ανεμιστήρα και ότι συνδέθηκε με 

επιτυχία με το τηλέφωνο/δίκτυο. 
 Η ένδειξη Wi-Fi δεν είναι αναμμένη: 
 σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο σήμα Wi-Fi ή ότι το ασύρματο δίκτυο 

είναι απενεργοποιημένο. Βεβαιωθείτε ότι ο έξυπνος ανεμιστήρας και το 
τηλέφωνό σας βρίσκονται κοντά στον δρομολογητή (router) και ότι διαθέτει 
ισχυρό σήμα Wi-Fi. 

 

Για την επαναφορά: Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε μια παροχή ρεύματος και 
ενεργοποιήστε τον. 
 
Πιέστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα και αμέσως μετά πιέστε 
ξανά παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε τρία ηχητικά σήματα 
«μπιπ.., μπιπ.., μπιπ..». 
 

 
 
Περιμένετε έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία του Wi-Fi και ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει γρήγορα και, έπειτα, μπορείτε να πατήσετε μία φορά τον διακόπτη 
ξανά, ώστε να απενεργοποιήσετε το μοτέρ του ανεμιστήρα. 
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Η επαναφορά του Wi-Fi ολοκληρώθηκε τώρα και η ενδεικτική λυχνία του Wi-Fi θα 
αναβοσβήνει γρήγορα. 
 
Μπορείτε πλέον να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την ασύρματη ζεύξη στο παρόν 
εγχειρίδιο. 
 
Σημείωση: Όταν ξαναπατήσετε τον διακόπτη, ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί. 
Ωστόσο, η ασύρματη λειτουργία εξακολουθεί να λειτουργεί, οπότε μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα με την εφαρμογή του smartphone. 
Όταν πατήσετε ξανά τον διακόπτη για περίπου 8 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε 
τον παρατεταμένο ήχο «μπιπ—», ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί εντελώς, 
συμπεριλαμβανομένου του σήματος Wi-Fi. Δεν θα μπορείτε πλέον να ελέγχετε τον 
ανεμιστήρα με την εφαρμογή του smartphone έως ότου ενεργοποιήσετε ξανά το  
Wi-Fi. 
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Χειρισμός  
 

Η λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με 4 τρόπους: με τη χρήση 
του τηλεχειριστηρίου, του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα, της εφαρμογής του 
smartphone ή εφαρμογών διαχείρισης «έξυπνων» συσκευών (όπως το Amazon Echo 
dot ή το Google home). 
 
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ανεμιστήρα με τις 
εφαρμογές διαχείρισης «έξυπνων» συσκευές. 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου και του πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα  

 Αφού βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά και είναι σε 
εμβέλεια του σήματος Wi-Fi, συνδέστε τον στην παροχή ρεύματος και 
ενεργοποιήστε τον. 

 Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν (όπως απεικονίζεται παρακάτω) για ένα 
δευτερόλεπτο και μετά θα σβήσουν. Περίπου 5 δευτερόλεπτα αργότερα, η 
κόκκινη λυχνία του συμβόλου «Wi-Fi» θα ανάψει και θα αρχίσει να αναβοσβήνει 
γρήγορα υποδηλώνοντας ότι βρίσκεται σε Λειτουργία ασύρματης ζεύξης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εγκατάσταση ασύρματου δικτύου. 

 
 

Σημείωση: Εάν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η ζεύξη του ανεμιστήρα με το smartphone 
σας, το σύμβολο της ένδειξης αυτής θα παραμείνει σταθερά αναμμένο. 
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Οθόνη 
ταχύτητας/χρονοδιακόπτη 

Τηλεχειριστήριο  
Πίνακας ελέγχου ανεμιστήρα 

Κουμπί τρόπου 
λειτουργίας  

Κουμπί 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης 
περιστροφής  

Ένδειξη κανονικής 
λειτουργίας  

Ένδειξη «Φυσική 
λειτουργία»  

Ένδειξη νυχτερινής 
λειτουργίας  

Κουμπί  
χρονοδιακόπτη 

Διακόπτης On/Off 
και ταχύτητας 

Ένδειξη περιστροφής  

Ένδειξη χρονοδιακόπτη  

Ένδειξη Wi-Fi 

 
Πατήστε μία φορά το κουμπί «ON/OFF» (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) στο 
τηλεχειριστήριο ή τον διακόπτη στον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα. Η ενδεικτική λυχνία 
«Fan» (Ανεμιστήρας) και ο αριθμός της οθόνης «Speed» (Ταχύτητα) θα ανάψουν. Ο 
ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να περιστρέφεται στη ρύθμιση ταχύτητας 5. 

 Πατήστε μία φορά το κουμπί «SPEED» (ΤΑΧΥΤΗΤΑ) στο τηλεχειριστήριο ή περιστρέψτε 
τον διακόπτη στον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα έως την πρώτη εγκοπή και η 
ταχύτητα θα αυξηθεί στο επίπεδο 4. 

 Επαναλάβατε τα βήματα για να ολοκληρώσετε τα επίπεδα ταχύτητας έως το 8 και μετά 
ξεκινά πάλι από την ταχύτητα 1, 2 κ.λπ. 

 Για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί ON/OFF 
(ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) στο τηλεχειριστήριο ή πιέστε τον διακόπτη στον 
πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα. 
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Τρόποι λειτουργίας ανεμιστήρα 

Ο ανεμιστήρας διαθέτει τους εξής τρεις τρόπους λειτουργίας: Κανονική, φυσική και 
νυχτερινή. 
Με τον ανεμιστήρα να βρίσκεται σε «Κανονική» λειτουργία (δεν είναι αναμμένες οι 
ενδεικτικές λυχνίες νυχτερινής ή φυσικής λειτουργίας), πατήστε το κουμπί «MODE» 
(Τρόπος λειτουργίας) στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα και 
η λειτουργία θα αλλάξει σε «Φυσική» λειτουργία (θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία της 
φυσικής λειτουργίας). 
Πατήστε ξανά το κουμπί «MODE» (Τρόπος λειτουργίας) και η λειτουργία θα αλλάξει 
σε «Νυχτερινή» (η λυχνία της φυσικής λειτουργίας θα σβήσει και θα ανάψει η 
ενδεικτική λυχνία της νυχτερινής λειτουργίας). 
Πατήστε ξανά το κουμπί «MODE» (Τρόπος λειτουργίας) και θα επιστρέψει στην 
«Κανονική» λειτουργία (οι ενδεικτικές λυχνίες της νυχτερινής λειτουργίας και της 
φυσικής λειτουργίας θα σβήσουν). 

Κανονική λειτουργία 
Όταν η μονάδα ενεργοποιείται για πρώτη φορά, τίθεται στην προκαθορισμένη 
«Κανονική» λειτουργία. Ο αέρας παραμένει σε σταθερή ροή. 

Φυσική λειτουργία 
Η «Φυσική» λειτουργία δημιουργεί διάφορα μοτίβα αέρα ώστε να προσομοιώσει τη 
μεταβλητότητα του αέρα σε εξωτερικές συνθήκες. 
Στη λειτουργία αυτή, η ταχύτητα του ανεμιστήρα εναλλάσσεται σε έναν συνδυασμό 
χαμηλής, μεσαίας, υψηλής και μηδενικής ταχύτητας σε καθορισμένα χρονικά 
διαστήματα. 
Ανάλογα με την ταχύτητα του ανεμιστήρα που έχει επιλεχθεί, η ροή του αέρα θα είναι 
διαφορετική. 

Νυχτερινή λειτουργία 
Στη «Νυχτερινή» λειτουργία, όταν ο ανεμιστήρας ορίζεται σε μεσαίες ή υψηλές 
ταχύτητες, η ταχύτητα του ανεμιστήρα θα ελαττωθεί μετά από 30 λεπτά περίπου. 
Μετά από επιπλέον 30 λεπτά περίπου, ο ανεμιστήρας θα μειώσει αυτόματα στο 
χαμηλότερο επίπεδο ταχύτητας. 
Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί στη χαμηλή ταχύτητα έως ότου 
απενεργοποιηθεί χειροκίνητα. 
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Σημείωση: Στη λειτουργία αυτή, για να απενεργοποιήσετε αυτόματα τον ανεμιστήρα 
στην επιθυμητή ώρα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Timer» (Χρονοδιακόπτης) για 
να επιλέξετε τον χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης. 
 
Χρονοδιακόπτης 

Χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, εάν 
επιθυμείτε η συσκευή να απενεργοποιείται αυτόματα. 
Για να επιλέξετε την ώρα απενεργοποίηση, πατήστε μία φορά το κουμπί «TIMER» 
(χρονοδιακόπτης) στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα. Θα 
προχωρήσει στη 1 ώρα, όπως υποδεικνύεται από την εμφάνιση του αριθμού, θα 
ανάψει το σύμβολο της ένδειξης «Timer» (Χρονοδιακόπτης) και ο ανεμιστήρας θα 
απενεργοποιηθεί μετά από 1 ώρα περίπου. 
Κάθε διαδοχικό πάτημα του κουμπιού «Timer» θα αυξάνει ανά 1 ώρα τον 
χρονοδιακόπτη έως ότου φτάσει το μέγιστο όριο των 9 ωρών. 
Για την επαναφορά σε νέα ώρα, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί «TIMER» έως ότου 
επανέλθει στην ώρα που επιθυμείτε να εμφανίζεται. 
Μόλις οριστεί η ώρα της αυτόματης απενεργοποίησης, η οθόνη θα επιστρέψει στον 
αριθμό ρύθμισης ταχύτητας του ανεμιστήρα και μετά θα εμφανίζει τη ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη και την ενδεικτική λυχνία του Χρονοδιακόπτη ανά 5 δευτερόλεπτα. 
Για την απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί «TIMER» 
έως ότου επανέλθει στην ένδειξη «0». 
Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε το κουμπί «ON/OFF» 
(ενεργοποίηση/απενεργοποίηση). 
 
Λειτουργία περιστροφής (ταλάντευσης) 

Ο ανεμιστήρας διαθέτει τη λειτουργία περιστροφής η οποία όταν ενεργοποιείται, η 
κεφαλή του ανεμιστήρα κινείται συνεχώς από τη μία πλευρά στην άλλη. 
Για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή, πατήστε το κουμπί «OSC» στο 
τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα. Η κεφαλή του ανεμιστήρα θα 
κινείται από τη μία πλευρά στην άλλη ενώ παράλληλα φυσάει αέρα. 
Για να σταματήσετε την περιστροφή σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, πατήστε ξανά το 
κουμπί «OSC». 
Σημείωση: Μην ασκείται πίεση στην κεφαλή για να περιστραφεί χειροκίνητα. 
Χρησιμοποιείτε πάντα τα κουμπιά ελέγχου. 
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Χρήση της εφαρμογής Smartphone 

Σημείωση: Ο έξυπνος ανεμιστήρας δαπέδου οικιακής χρήσης και η εφαρμογή 
TuyaSmart υποστηρίζουν μόνο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 2.4GHz. Δεν 
λειτουργεί με δίκτυο Wi-Fi συχνότητας 5GHz. 
 

 Μετά τη ζεύξη του ανεμιστήρα και του τηλεφώνου σας, ανοίγετε την εφαρμογή 
στο smartphone και μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα πατώντας το 
κουμπί «Switch» (Διακόπτης) στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης. 

 Ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει στην προκαθορισμένη ταχύτητα και σε «Κανονική» 
λειτουργία (για πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας, ανατρέξτε 
στην ενότητα «Τρόποι λειτουργίας ανεμιστήρα» του παρόντος εγχειριδίου 
οδηγιών). 

 Με τον ανεμιστήρα ενεργοποιημένο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα είτε πατώντας το ρυθμιστικό ταχύτητας είτε σύροντας το ρυθμιστικό 
στη θέση που επιθυμείτε. 
 

 
 

  

Κουμπί ON/OFF 
(ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίησης) 

Κουμπί τρόπου 
λειτουργίας   

Κουμπί 
περιστροφής 
(ταλάντευσης)  

Κουμπί ρυθμίσεων 
χρονοδιακόπτη (αυτόματης 
απενεργοποίησης) 

Κουμπί 
επεξεργασίας  

Ρυθμιστικό 
ταχύτητας 
ανεμιστήρα  
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 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας ανεμιστήρα που επιθυμείτε 
πατώντας το κουμπί «Mode» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και 
επιλέγοντας, στη συνέχεια, τον τρόπο λειτουργίας που θέλετε (για πληροφορίες 
σχετικά με τους τρόπους λειτουργίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Τρόποι 
λειτουργίας ανεμιστήρα» του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών). 

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Περιστροφής Κεφαλής Ανεμιστήρα 
πατώντας το κουμπί «Osc» που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία περιστροφής 
(Ταλάντευσης)» του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. 

 Με το πάτημα του κουμπιού «Settings» (Ρυθμίσεις) που βρίσκεται στην κάτω 
δεξιά γωνία, θα έχετε πρόσβαση στον χρονοδιακόπτη αυτόματης 
απενεργοποίησης (χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης). Εδώ μπορείτε να 
επιλέξετε σε πόσες ώρες να απενεργοποιηθεί αυτόματα ο ανεμιστήρας. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρονοδιακόπτης» του 
παρόντος εγχειριδίου οδηγιών. 

 Στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης, υπάρχει ένα μικρό εικονίδιο με το μολύβι. 
Αυτό είναι η λειτουργία της Επεξεργασίας. Αν το πατήσετε, θα μπορείτε να 
αλλάξετε το όνομα του ανεμιστήρα σας, την τοποθεσία του εντός του σπιτιού σας 
και άλλες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της επαναφοράς ή της κατάργησης 
του ανεμιστήρα από την εφαρμογή. 
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Μπορείτε να αλλάξετε το 
όνομα του ανεμιστήρα σε 
οποιοδήποτε άλλο όνομα 
θέλετε. π.χ. «Ανεμιστήρας 
Σαλονιού» 
 

Δείχνει ποιες έξυπνες 
εφαρμογές μπορούν να 
ελέγξουν τον ανεμιστήρα 
σας π.χ. Alexa και Google 
 

Μπορείτε να μοιραστείτε 
τον ανεμιστήρα με τα μέλη 
της οικογένειάς σας, 
προσθέτοντας απλά τον 
αριθ. τηλεφώνου τους και 
θα μπορούν μετά να 
ελέγχουν τον ανεμιστήρα 
ανεξάρτητα με εσάς. 
 

 Η εφαρμογή του Smartphone σάς επιτρέπει να ορίσετε την ώρα που θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα η συσκευή. 

 

Αυτό ορίζεται όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος εντός της εφαρμογής 
του smartphone. 
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Όταν βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης, στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, 
υπάρχει ένα εικονίδιο «Countdown» (Αντίστροφη μέτρηση). 
  

Κουμπί ON/OFF  
(ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίηση 
 

Κουμπί αντίστροφης 
μέτρησης  
 

Κουμπί επεξεργασίας  
 

Ανεμιστήρας 
σε κατάσταση 
απενεργοποί
ησης 
 

Πατήστε το κουμπί αντίστροφης μέτρησης και θα εμφανιστεί ένα εύρος επιλογών από 
1 έως 9 ώρες.  
Επιλέξτε σε πόσες ώρες θέλετε να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. 
Π.χ., εάν θέλετε ο ανεμιστήρας να ενεργοποιηθεί σε 2 ώρες, πατήστε τον αριθμό 2 
και, μετά, πατήστε το κουμπί «Done» (Τέλος). 
Ο ανεμιστήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα σε 2 ώρες. 
Σημαντικό: Συνίσταται θερμά να μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή ενεργοποιημένη ή σε 
λειτουργία χωρίς την επίβλεψή σας. 
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Χρήση εφαρμογής Google Home  

Εγκαταστήστε τη συσκευή Google σύμφωνα με τις οδηγίες της και βεβαιωθείτε ότι 
πληρούνται τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Διαθέτετε εφαρμογή Google Home ή τηλέφωνο Android με τον ψηφιακό βοηθό 
της Google (Google Assistant). 

 Έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Google Home. 
 Έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Google. 
 Διαθέτετε ή έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google. 
 Η γλώσσα της οθόνης της συσκευής πρέπει να έχει οριστεί σε αγγλικά 

(Αυστραλίας). 
 Η εφαρμογή TuyaSmart και ένας καταχωρισμένος λογαριασμός πρέπει να έχουν 

ήδη εγκατασταθεί. 
 Υπάρχει ένας ανεμιστήρας με ασύρματη σύνδεση. 
 
Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Google Home ή την εφαρμογή Google 
Assistant, παρακαλούμε να το κάνετε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στις 
συγκεκριμένες εφαρμογές. 
 
Σύνδεση του λογαριασμού TuyaSmart με τον Έλεγχο του Google Home 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του γνωστού σφάλματος της εφαρμογής Google Home, θα 
μπορείτε να δείτε μόνο έναν λογαριασμό Google για τον έλεγχο της «Ενέργειας 
οικιακού ελέγχου». Εάν συνδέεστε στην εφαρμογή Google Home με διάφορους 
λογαριασμούς της Google, μόνο ο πρώτος λογαριασμός Google που συνδεθήκατε 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον «Οικιακό έλεγχο». 
 
Σημειώνεται επίσης ότι η εφαρμογή Google Home μόνο ενεργοποιεί και 
απενεργοποιεί τον ανεμιστήρα, και ρυθμίζει την ταχύτητά του. Δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες. 

 Ανοίξτε την εφαρμογή Google Home. 
 Κάντε κλικ στο κουμπί (λογαριασμός) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία. 
 Κυλίστε προς τα κάτω και επιλέξτε «More Settings» (Περισσότερες ρυθμίσεις). 
 Στην ενότητα «ASSISTANT» (βοηθός) επιλέξτε «Home Control» (Οικιακός έλεγχος) 

και μετά κάντε κλικ στο πρόσημο «+» που βρίσκεται κάτω δεξιά. 
 Κάντε κύλιση στον κατάλογο για να βρείτε την εφαρμογή TuyaSmart και να την 

επιλέξετε. 
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 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email και τον κωδικό 
πρόσβασης του λογαριασμού του TuyaSmart (αυτό που χρησιμοποιήσατε κατά 
την εγγραφή σας στην εφαρμογή TuyaSmart) και, στη συνέχεια, πατήστε «Link 
Now» (Σύνδεση τώρα). 

 Πατήστε «Authorize» (Εξουσιοδότηση). 
 Θα δείτε τον ανεμιστήρα στη σελίδα «Choose Device» (Επιλογή συσκευής). 

Επιλέξτε τον ανεμιστήρα και πατήστε «Next» (Επόμενο). 
 Στη σελίδα «Choose a Home» (Επιλογή οικίας), επιλέξτε την οικία σας ή 

δημιουργήστε μια νέα οικία και, στη συνέχεια, πατήστε «Next» (Επόμενο). 
 Αναθέστε ένα δωμάτιο ή δημιουργήστε ένα νέο δωμάτιο στο οποίο θα 

τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας και, στη συνέχεια, πατήστε «Next» (Επόμενο). 
 Ο ανεμιστήρας σας θα περιλαμβάνεται πλέον στην Αρχική σελίδα της εφαρμογής. 
 
Έλεγχος του ανεμιστήρα μέσω του Google Home 

Μπορείτε πλέον να ελέγχετε τις έξυπνες συσκευές σας μέσω του Google Home 
χρησιμοποιώντας τρεις εντολές ως εξής: 

Για φωνητική λειτουργία, πείτε με καθαρή και σταθερή φωνή:  
Hey Google, turn on the Smart fan (Google, ενεργοποίησε τον έξυπνο ανεμιστήρα)  
Hey Google, turn off the Smart fan (Google, απενεργοποίησε τον έξυπνο 
ανεμιστήρα) 
Hey Google, set Smart fan to Speed 1~ 8 (speed from 1 to 8) [Google, ρύθμισε τον 
έξυπνο ανεμιστήρα στην ταχύτητα 1~ 8) (ταχύτητα από 1 έως 8)] 
 
Σημειώστε τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε στη συσκευή Google.  
«turn on» (ενεργοποίησε)  
«turn off» (απενεργοποίησε) 
όρισε + όνομα συσκευής (έξυπνος ανεμιστήρας) + στην + ταχύτητα (ένα, δύο, τρία) 
 
Χρήση της συσκευής Amazon Echo  

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Amazon Echo σύμφωνα με τις οδηγίες της και 
βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Έχετε στην κατοχή σας μια συσκευή Amazon Echo, όπως Echo, Echo Dot, Echo Plus, 
Echo Connect και Echo Spot. 
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 Έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό της Amazon μέσω της εφαρμογής Amazon 
Alexa. 

 Η εφαρμογή TuyaSmart και ένας ενεργός λογαριασμός πρέπει να έχουν ήδη 
εγκατασταθεί. 

 Υπάρχει ένας ανεμιστήρας με ασύρματη σύνδεση. 
 
 

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Amazon Alexa, παρακαλούμε να το κάνετε 
ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην εφαρμογή. 
 

 Μετά τη δημιουργία και τη σύνδεση στην εφαρμογή Alexa και ενώ βρίσκεστε στην 
Αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο με το μενού τριών γραμμών που βρίσκεται 
στην πάνω αριστερή γωνία. 

 Επιλέξετε «Skills & Games» (Δεξιότητες και Παιχνίδια) 
 Πατήστε στο εικονίδιο «Search» (Αναζήτηση) πάνω δεξιά στην οθόνη και 

πληκτρολογήστε Tuya Smart 
 Επιλέξτε την εφαρμογή Tuya Smart και, στη συνέχεια, πατήστε «Enable to use» 

(Ενεργοποίηση χρήσης» 
 Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα σύνδεσης λογαριασμού. Εισαγάγετε τον αριθμό 

τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού 
του TuyaSmart (αυτό που χρησιμοποιήσατε κατά την εγγραφή σας στην εφαρμογή 
TuyaSmart) και, στη συνέχεια, πατήστε «Link Now» (Σύνδεση τώρα). 

 Πατήστε «Authorize» (Εξουσιοδότηση). Έπειτα, πατήστε «Done» (Τέλος) και 
κλείστε τις σελίδες. 

 
Έλεγχος του ανεμιστήρα μέσω του Echo  

Το Echo πρέπει να εντοπίσει τον ανεμιστήρα σας πριν τον έλεγχό του. 

 Μπορείτε να πείτε «Alexa, εντόπισε συσκευές» στο Echo και μετά ακολουθήστε 
τις προτροπές της Alexa. 

 Το Echo θα εντοπίσει συσκευές που έχουν ήδη προστεθεί στην εφαρμογή 
TuyaSmart. 

 Στην εφαρμογή Alexa, στην Αρχική σελίδα, πατήστε το εικονίδιο με το μενού τριών 
γραμμών που βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία. 

 Επιλέξτε «Add Devices» (Προσθήκη συσκευών) 
 Κυλίστε προς το κάτω μέρος του καταλόγου και επιλέξτε «Other» (Άλλο), στη 

συνέχεια, πατήστε «Discover Devices» (Εντοπισμός συσκευών) 
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 Μετά τον εντοπισμό της Συσκευής, πατήστε «Set Up Device» (Εγκατάσταση 
συσκευής). Μπορείτε είτε να προσθέσετε μια ομάδα είτε να παραλείψετε την 
επιλογή αυτή. 

 Θα επιβεβαιώσει ότι η συσκευή σας (Έξυπνος Ανεμιστήρας) είναι έτοιμος για 
χρήση. Πατήστε «Continue» (Συνέχεια) και μετά «Done» (Τέλος). 

 

Σημείωση: σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος της συσκευής στην εφαρμογή 
TuyaSmart, το Echo πρέπει να την εντοπίσει εκ νέου προτού μπορέσετε να την 
ελέγξετε. 
 
Μπορείτε πλέον να ελέγχετε τις έξυπνες συσκευές σας μέσω του Echo 
χρησιμοποιώντας τρεις εντολές ως εξής: 
 

Για φωνητική λειτουργία, πείτε με καθαρή και σταθερή φωνή:  
Alexa, turn on the Smart fan (Alexa, ενεργοποίησε τον Έξυπνο Ανεμιστήρα)  
Alexa, turn off the Smart fan (Alexa, απενεργοποίησε τον Έξυπνο Ανεμιστήρα) 
Hey Alexa, set Smart fan to Speed 1~ 8 (speed from 1 to 8) [Alexa, ρύθμισε τον 
έξυπνο ανεμιστήρα στην ταχύτητα 1~ 8) (ταχύτητα από 1 έως 8)] 
 
 

Σημειώστε τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε όταν μιλάτε στη συσκευή Echo.  
«turn on» (ενεργοποίησε)  
«turn off» (απενεργοποίησε) 
όρισε + όνομα συσκευής (έξυπνος ανεμιστήρας) + στην + ταχύτητα (ένα, δύο, τρία) 
 
Κοινή χρήση συσκευής 

Μπορείτε να μοιραστείτε τον χειρισμό του ανεμιστήρα με τα μέλη της οικογένειάς 
σας, προσθέτοντας απλά τον αριθ. τηλεφώνου τους στην εφαρμογή TuyaSmart και θα 
μπορούν μετά να ελέγχουν τον ανεμιστήρα ταυτόχρονα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της εφαρμογής 
Smartphone» του παρόντος εγχειριδίου και ακολουθήστε τις οδηγίες. 
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Καθαρισμός και συντήρηση  

 Πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι 
αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος.  

 Απενεργοποιείτε πλήρως τον ανεμιστήρα και αποσυνδέετέ τον από την πρίζα πριν 
οποιαδήποτε επιδιόρθωση, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τον 
καθαρισμό. 

 Φροντίζετε ώστε το πλέγμα του ανεμιστήρα να είναι καθαρό από σκόνη ή 
χνούδια, χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε τον 
ανεμιστήρα και σε περίπτωση που η βρωμιά επιμένει, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε και βούρτσα. Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα για 
να απομακρύνετε τα χνούδια. 

 Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό και νωπό ύφασμα για να καθαρίσετε το σώμα και το 
περίβλημα του μοτέρ της συσκευής. Σε περίπτωση που η βρωμιά δε βγαίνει 
εύκολα, χρησιμοποιείστε νερό και ήπιο σαπούνι αλλά μη χρησιμοποιήσετε 
βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.   

 Μη βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε υγρά. Προσέχετε να μη στάξει νερό 
πάνω ή μέσα στο πλαίσιο του μοτέρ του ανεμιστήρα. 

 Στεγνώνετε καλά όλα τα εξαρτήματα, πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή.  
 Αποθηκεύετε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό περιβάλλον. 

Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από σημεία, στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά ή 
κατοικίδια. 

 Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο της συσκευής έχει υποστεί ζημιά θα πρέπει 
να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή 
ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά, χημικά καθαριστικά ή διαλύτες που 
μπορεί να αλλοιώσουν το φινίρισμα της επιφάνειας των εξαρτημάτων του 
ανεμιστήρα. 
 

Αποθήκευση 

 Καθαρίζετε την συσκευή πριν την αποθήκευση. 
 Αποθηκεύετε την συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.  
 Τυλίξτε το καλώδιο χαλαρά. Μην τσακίζετε και μην τραβάτε με δύναμη το καλώδιο.  
  



 

IM_2020_01 39 
 

Τεχνικά στοιχεία 

 

Τροφοδοσία Ρεύματος 220-240 V ∼,  50/60 Hz  

Κατανάλωση Ισχύος  50 Watt 

Κατηγορία προστασίας           

 

Ενεργειακές Πληροφορίες  

 
 

EAN: 5202650298287 

Περιγραφή Σύμβολο Τιμή Μονάδα 

Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα F 51.51 m3/min 

Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα P 46 W 

Τιμή λειτουργίας SV 1.12 (m3/min)/W 
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναμονής PSB 0.20 W 

Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα LWA 59.17 dB(A) 

Μέγιστη ταχύτητα αέρα c 3.19 meters/sec 

Πρότυπο μέτρησης της τιμής 
λειτουργίας 

EN 50564:2011 
IEC 60879:1986+cor1:1992 
EN 60704-2-7:1998  

Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή 
περισσότερων πληροφοριών 

Techxin Electric Appliance Manufacture 
Co., Ltd. 
36 Haitanwei Zone, Zhoujun, Jiangmen, 
Guangdong, China 

  

ΙΙ 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων  

Τι να κάνετε σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας. 

Σε πολλές περιπτώσεις η βλάβη μπορεί να οφείλεται σε κάποιο μικρό ελάττωμα. 
Συνήθως, μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας τέτοια προβλήματα. Ανατρέξτε στον 
παρακάτω πίνακα, πριν επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. Με αυτόν τον 
τρόπο ενδέχεται να εξοικονομήσετε πολύ κόπο και, συχνά, χρήματα. Αν δεν μπορείτε 
να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάστημα 
αγοράς. Θυμηθείτε ότι η εκτέλεση επισκευών από μη επαγγελματίες ακυρώνει την 
εγγύησή σας και ενδέχεται να προκαλέσει επιπλέον χρεώσεις. 

 

Η συσκευή δεν 
ενεργοποιείται. 

Ελέγξτε ότι η παροχή ρεύματος λειτουργεί και ότι ο ανεμιστήρας 
είναι συνδεδεμένος σωστά και έχει ενεργοποιηθεί. 

Καμία ενδεικτική 
λυχνία Wi-Fi δεν 
αναβοσβήνει 
γρήγορα ούτε 
είναι μονίμως 
αναμμένη. 

Εάν δεν ανάψει η ενδεικτική λυχνία Wi-Fi μέσα σε 15 
δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα, αυτό 
σημαίνει ότι η ασύρματη λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί. 
Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε τον διακόπτη στον 
πίνακα ελέγχου του ανεμιστήρα για να ξεκινήσει να λειτουργεί, 
περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και μετά πατήστε ξανά τον διακόπτη 
για να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη. Στη συνέχεια, πατήστε 
ξανά τον διακόπτη για να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας. Το Wi-Fi θα 
παραμείνει πλέον διαρκώς ενεργοποιημένο. 

Η λυχνία Wi-Fi 
αναβοσβήνει 
γρήγορα 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί η ζεύξη του ανεμιστήρα με τη συσκευή 
σας smartphone. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ασύρματη ζεύξη» και ακολουθήστε τις 
οδηγίες εγκατάστασης. 

Ο ανεμιστήρας 
ενεργοποιείται 
αυτόματα 

Έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη της αυτόματης ενεργοποίησης 
μέσα από τη συσκευή smartphone. 
Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της 
εφαρμογής Smartphone». 

Δεν είναι δυνατή 
η σύνδεση με το 
δίκτυο 

Ο έξυπνος ανεμιστήρας δαπέδου οικιακής χρήσης και η 
εφαρμογή TuyaSmart υποστηρίζουν μόνο ασύρματο δίκτυο 
συχνότητας 2.4GHz. Δεν λειτουργεί με δίκτυο 5GHz. 
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Ο ανεμιστήρας 
απενεργοποιείται 
αυτόματα 

Έχετε ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη της αυτόματης 
απενεργοποίησης μέσα από την εφαρμογή smartphone, το 
τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου ανεμιστήρα. 
Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση της 
εφαρμογής Smartphone». 
Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χειρισμός». 
Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα 
«Χρονοδιακόπτης». 

Δεν ήταν δυνατός 
ο έλεγχος 
ορισμένων 
λειτουργιών του 
ανεμιστήρα με τη 
χρήση της 
συσκευής Google 
ή Amazon Alexa. 

Μόνο οι λειτουργίες «ON», «OFF» και ρύθμιση ταχύτητας του 
ανεμιστήρα μπορούν να ελεγχθούν μέσω των συσκευών αυτών. 
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση 
της συσκευής Google Home» και «Χρήση της συσκευής Amazon 
Alexa». 

Δεν λειτουργεί το 
τηλεχειριστήριο 

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Π.χ. ο 
θετικός πόλος (+) είναι στον θετικό πόλο (+) και ο αρνητικός (-) 
είναι στον αρνητικό πόλο (-). 
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν είναι επίπεδες και δεν έχουν 
υποστεί διάβρωση. 
Αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες και βεβαιωθείτε οι επαφές 
στη θήκη είναι καθαρές. 
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Απόρριψη προϊόντος  

 

  
 

 

 

 

Απόρριψη συσκευασίας 

  

  

Η συσκευασία αποτελείται από χαρτόνι και πλαστικά με 
αντίστοιχη σήμανση, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 
Διαθέστε αυτά τα υλικά στα κατάλληλα σημεία ανακύκλωσης. 

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να 
απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη παλαιού 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτού του είδους πρέπει 
να γίνεται σε ξεχωριστά σημεία. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές 
για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες σωστής απόρριψης. 
Μέσω της σωστής απόρριψης, ο παλαιός εξοπλισμός αποστέλλεται 
για ανακύκλωση ή για άλλες μορφές επαναχρησιμοποίησης. Με 
αυτόν τον τρόπο βοηθάτε να αποτραπεί η απελευθέρωση 
βλαβερών υλικών στο περιβάλλον. 
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Εγγύηση 

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση με διάρκεια τρία έτη από την ημερομηνία αγοράς, 
εφόσον αυτό έχει αγοραστεί από κατάστημα Praktiker στην Ελλάδα.   
Βλάβες που προέρχονται από ακατάλληλη μεταχείριση ή χειρισμό, λάθος τοποθέτηση 
ή φύλαξη, ακατάλληλη σύνδεση ή εγκατάσταση, από βία ή άλλες εξωτερικές 
επιδράσεις, καθώς και σε παρεμβάσεις του αγοραστή ή τρίτων οι οποίες δεν ήταν 
σύμφωνες με τις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν, δεν καλύπτονται από 
την εγγύηση. Επίσης, δεν καλύπτεται η φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης. 
Προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, διότι περιέχουν 
σημαντικές υποδείξεις. 
Για λόγους εξακρίβωσης της ημερομηνίας αγοράς, είναι απαραίτητο να κρατήσετε την 
απόδειξη αγοράς, που αποτελεί το μόνο αποδεικτικό στοιχείο της ημερομηνίας 
αγοράς.  
 

Υποδείξεις : 

1. Εάν το προϊόν δε λειτουργεί πλέον όπως πρέπει, ελέγξτε παρακαλούμε πρώτα εάν 
η αιτία είναι άλλοι λόγοι, όπως για παράδειγμα λάθος χειρισμός. 

2. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση της εγγύησης ή σε περίπτωση βλάβης 
παρακαλούμε απευθυνθείτε προσωπικά στο κατάστημα αγοράς. 

 

Παρακαλούμε προσέξτε ότι θα επισυνάπτετε, θα έχετε διαθέσιμα, ή θα φέρετε  μαζί 
σας σε κάθε περίπτωση τα ακόλουθα: 

- Απόδειξη αγοράς 
- Περιγραφή προϊόντος / Τύπος / Μάρκα 
- Περιγραφή του εμφανιζόμενου προβλήματος με όσο το δυνατόν πιο ακριβή   

αναφορά του ελαττώματος. 
 

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την παρούσα εγγύηση στον καταναλωτή, 
αυτός έχει σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις 
κείμενες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης.  

 
Εισαγωγέας: 
Praktiker Hellas S.A. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

http://www.praktiker.gr/
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