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Αγαπητή πελάτισσα, 
Αγαπητέ πελάτη, 

 
Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος Wellio. Όπως όλα τα προϊόντα Wellio 
έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη 
χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων. 
 
Παρακαλούμε αφιερώστε λίγα λεπτά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και 
διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης. 
 
Ευχαριστούμε πολύ! 
 

 

 

  



 

IM_2021_01 4 
 

Περιεχόμενα 

 

Πριν ξεκινήσετε... ........................................................................................... 5 

Σωστή χρήση του προιόντος ......................................................................... 5 

Ποια είναι η σημασία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται;  .................... 5 

Για την ασφάλειά σας ................................................................................... 6 

Το προιόν σας με μια ματιά ............................................................................ 9 

Συναρμολόγηση και παροχή νερού .............................................................. 10 

Λειτουργία ................................................................................................... 11 

Λειτουργίες ................................................................................................. 11 

Χρήση ως ψύκτη αέρα ................................................................................ 12 

Χρήση του τηλεχειριστηρίου ...................................................................... 13 

Χρήση παγοκύστης ..................................................................................... 13 

Καθαρισμός και συντήρηση ......................................................................... 14 

Τεχνικά στοιχεία ........................................................................................... 16 

Αντιμετώπιση προβλημάτων ........................................................................ 17 

Απόρριψη ..................................................................................................... 17 

Εγγύηση ....................................................................................................... 18 

 
  



 

IM_2021_01 5 
 

Πριν ξεκινήσετε… 
 

Σωστή χρήση του προϊόντος 
 

 Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 
 Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.  
 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: 

 

 

  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και κίνδυνος τραυματισμού! 
Άμεσα επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο 
ή σοβαρούς τραυματισμούς. 
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Για την ασφάλειά σας  
 
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας  

 Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πριν διαβάσετε προσεκτικά 
αυτό το εγχειρίδιο. 

 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. 

 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.  

 Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε πρίζα που χρειάζεται επισκευή ή δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 

 Όλες οι πρίζες στις οποίες συνδέεται η συσκευή πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις τοπικές απαιτήσεις και τους εθνικούς κανονισμούς ηλεκτρολογικής ασφάλειας. 

 Σε κάθε περίπτωση, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι καλά γειωμένο.  
 Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι, αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο 

απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Το 
καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.  

 Αν οποιoδήποτε εξάρτημα έχουν ζημιά, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.  
 Τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή: α) κοντά 

σε πηγή φωτιάς, β) σε περιοχή όπου είναι πιθανό να πέσουν λάδια, γ) σε χώρο 
εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, δ) σε χώρο όπου είναι πιθανό να πέσουν νερά, 
ε) κοντά σε λουτρό, μπανιέρες, νιπτήρες, ντουζιέρες, πλυντήριο, πισίνα κ.λπ.. 

 Ποτέ μην εισάγετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στην έξοδο αέρα. 
Φροντίστε ιδιαίτερα να προειδοποιείτε τα παιδιά γι’ αυτούς τους κινδύνους. 

 Προειδοποίηση: Για την αποφυγή υπερθέρμανσης ή πρόκλησης φωτιάς και 
σοβαρών υλικών ζημιών, μην καλύπτετε τη συσκευή.   
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 Μετά την προσθήκη νερού στο δοχείο νερού, μη γέρνετε ή ανατρέπετε τη 
συσκευή κατά την τοποθέτηση ή μετακίνησή της. Εάν θέλετε να τη μετακινήσετε, 
να τη μεταφέρετε στα πλάγια προκειμένου να αποφύγετε τη διαρροή νερού. 

 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή ανατραπεί και υπάρχει μερική 
ποσότητα νερού στη μονάδα, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την 
παροχή ρεύματος. Μη θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή ξανά πριν 
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς. 

 Όταν μετακινείτε τη συσκευή, πάντοτε να το απενεργοποιείτε, να το αποσυνδέετε 
από την παροχή ρεύματος και να το μετακινείτε αργά.  

 Κρατήστε τη μονάδα σε όρθια θέση κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, ώστε 
να αποφευχθεί διαρροή υγρών.  

 Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, απενεργοποιήστε τον διακόπτη αέρα, 
αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς.  

 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.  

 Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν 
με τη συσκευή. 

 

ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ! 
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 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.  
 Για τη συντήρηση και επισκευή της συσκευής, επικοινωνήστε με το κατάστημα 

αγοράς. 
 Μην τραβάτε, παραμορφώνετε ή τροποποιείτε το καλώδιο ρεύματος, ή το 

βυθίζετε το νερό. Το τράβηγμα ή κακή χρήση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα ζημιά στη μονάδα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

 Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 
 Η συντήρηση θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις συστάσεις του 

κατασκευαστή. 
 Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη συσκευή συνδέοντας ή αποσυνδέοντας το 

βύσμα από την πρίζα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά 
λόγω της παραγωγής θερμότητας. 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν από τη συσκευή ακούγεται περίεργος 
θόρυβος, βγαίνει καπνός ή εάν μυρίζει. 

 Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια για την αποφυγή 
τραυματισμών.  

 Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν την 
χρησιμοποιείτε.   

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά αέρια. 
 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδες επιφάνειες. 
 Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.  
 Η στάθμη της δεξαμενής νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο όριο 

«MAX» οποιαδήποτε στιγμή κατά την ύγρανση, ενώ η συνολική στάθμη της 
δεξαμενής νερού δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το ελάχιστο όριο «MIN». 

 Οι είσοδοι και έξοδοι αέρα της συσκευής να μην είναι σε κοντινή απόσταση με 
τοίχο ή κουρτίνες. 

 Μη χτυπάτε ή μη τραντάζετε τη μονάδα κατά τη χρήση της, ειδάλλως, ενδέχεται 
να σταματήσει να λειτουργεί. 

 Το νερό στο δοχείο νερού μπορεί εύκολα να αλλοιωθεί και να μυρίζει δυσάρεστα 
κατά τη θερινή περίοδο. Ανανεώνετε συχνά το νερό. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από πρίζα ρεύματος. Η ονομαστική 
τιμή ρεύματος της υποδοχής της πρίζας θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10Α. 
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Το προϊόν σας με μια ματιά  

  

 

Σημείωση: 

Αποσυσκευάστε όλα τα εξαρτήματα και ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα 
τα εξαρτήματα ή μήπως έχουν υποστεί φθορές από τη μεταφορά. 
Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα λείπει ή έχει υποστεί φθορά, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. Πριν από την έναρξη της 
εγκατάστασης, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Η 
απενεργοποίηση από το διακόπτη δεν επαρκεί. 

Εξαερισμός  

Υγρό ύφασμα 

Φίλτρο αέρα 

Πίνακας ελέγχου 

Παγοκύστη  

Αντλία νερού   

Τηλεχειριστήριο   

Τροχοί 

Δοχείο νερού 

Πίσω όψη 



 

IM_2021_01 10 
 

Συναρμολόγηση και παροχή νερού  

 
 Συναρμολόγηση τροχών: Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, 

αφαιρέστε το κλειδί από τη συσκευασία και στη συνέχεια συναρμολογήστε τους 
τροχίσκους. 

 Παροχή νερού: Τραβήξτε κατά 1/3 προς τα έξω τη δεξαμενή νερού και προσθέστε 
καθαρό νερό.  

 Προσοχή:  
- Προσέξτε τη στάθμη της δεξαμενής νερού κατά την προσθήκη νερού. 
- Η στάθμη της δεξαμενής νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο όριο 

«MAX» οποιαδήποτε στιγμή κατά την ύγρανση ενώ η συνολική στάθμη της 
δεξαμενής νερού δεν θα πρέπει να είναι κάτω από το ελάχιστο όριο «MIN». 

- Τοποθετήστε πάγο ή παγοκύστη στη δεξαμενή νερού, εάν θέλετε να 
ενισχύσετε την απόδοση της ψύξης. Ωστόσο, η συνολική στάθμη της 
δεξαμενής νερού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο όριο «MAX». 
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Λειτουργία 
 

Πριν από την ενεργοποίηση, ελέγξτε τα παρακάτω! 

 

 

 

 

 

Λειτουργίες  
 

 Αρχή ψύξης: Το νερό λαμβάνεται από το δοχείο νερού μέσω αντλίας που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος και, στη συνέχεια, το νερό εισέρχεται σε έναν 
εξατμιστήρα από χαρτί. Όταν το νερό εισέρχεται στον εξατμιστήρα, αυτό 
εξατμίζεται και ο αέρας ψύχεται. Οι χρήστες αισθάνονται ένα ψυχρό ρεύμα όταν 
ο ανεμιστήρας διοχετεύει τον ψυχρό αέρα. 

 Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου: Ασφαλής και ανθεκτική με ελκυστική εμφάνιση. 
 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και τύπος ανεμιστήρα: Διαθέτει τρεις ταχύτητες και 

τύπους ανεμιστήρα και μπορεί να διοχετεύει ομοιόμορφα τον αέρα από τη μία 
πλευρά στην άλλη. 

 Ψύξη: Μέσω της εξάτμισης του αέρα, μειώνεται η θερμοκρασία του αέρα και 
αυξάνεται η σχετική υγρασία. 

 Ευρυγώνια διοχέτευση αέρα: Η αυτόματη κίνηση των πτερυγίων, διοχετεύει τον 
αέρα σε μεγάλο εύρος. Επίσης, η χειροκίνητη εγκάρσια κίνηση των πτερυγίων, 
δίνει με δυνατότητα επιλογής της κατεύθυνσης του αέρα προς τα πάνω και κάτω. 

 Τηλεχειριστήριο: 6 μέτρα μέγιστη απόσταση, ευρυγώνια μετάδοση σήματος (60 
μοίρες). 

 

  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Κίνδυνος τραυματισμού! 
Η συσκευή επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία μόνο αν δεν 
εντοπιστούν ελαττώματα κατά τον έλεγχο. Αν ένα εξάρτημα είναι 
ελαττωματικό, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς. 
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Χρήση ως ψύκτη αέρα  
 
 ON/OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) στην πίσω πλευρά: Εντοπίστε το 

συγκεκριμένο πλήκτρο στο ΠΙΣΩ μέρος της συσκευής και ενεργοποιήστε τη 
συσκευή. Ο ψύκτης αέρα θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει ενώ την ίδια στιγμή ο 
βομβητής θα ηχήσει «Μπιπ». Όταν πρέπει να διακόψτε τη λειτουργία της 
συσκευής, απενεργοποιήστε την.  

 ON/OFF (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) στον πίνακα ελέγχου: Πιέστε το 
πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η συσκευή, πιέστε το ξανά για να 
απενεργοποιηθεί. Speed (Ταχύτητα): πατώντας το πλήκτρο αυτό ξεκινά να 
λειτουργεί η συσκευή. Η συγκεκριμένη λειτουργία αλλάζει όταν πατάτε το 
πλήκτρο διαδοχικά ως εξής: LOW (ΧΑΜΗΛΗ)  MEDIUM (ΜΕΣΑΙΑ)  HIGH 
(ΥΨΗΛΗ)  LOW (ΧΑΜΗΛΗ).  

 Fan type (Τύπος ανεμιστήρα): Πατώντας το πλήκτρο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε τρεις λειτουργίες αέρα: κανονική, φυσική και νυχτερινή, σε διαδοχική 
σειρά. Στη φυσική λειτουργία αέρα, δε διατίθεται αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία, 
ωστόσο οι άλλες λειτουργίες διαθέτουν ενδεικτικές λυχνίες. 

 Swing (Κίνηση πτερυγίων): Πατώντας το πλήκτρο αυτό, τα πτερύγια διοχετεύουν 
τον αέρα σε ευρυγώνια διεύθυνση και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία είναι 
αναμμένη. Εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο αυτό, ακυρώνεται η συγκεκριμένη 
λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να κινήσετε εγκάρσια τα πτερύγια με 
χειροκίνητο τρόπο, επιλέγοντας την κατεύθυνση του αέρα προς τα πάνω και 
κάτω. 

 Timer key (Πλήκτρο χρονοδιακόπτη): Πατώντας το πλήκτρο αυτό, μπορείτε να 
επιλέξετε την απενεργοποίηση σε 0,5 έως 7 ώρες αλλάζοντας ανά 0,5 ώρα. Η 
συσκευή θα απενεργοποιηθεί στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 

 Cooling (Ψύξη): Πατώντας το πλήκτρο ξεκινά το σύστημα ψύξης. Εάν πατήσετε 
ξανά το πλήκτρο αυτό, ακυρώνεται η συγκεκριμένη λειτουργία. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού προτού 
πατήσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο. 
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Χρήση του τηλεχειριστηρίου  

Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR2025 3V για να τεθεί σε λειτουργία. Υπάρχουν 
7 πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο και η λειτουργία τους αντιστοιχεί στον πίνακα 
ελέγχου. Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, θα πρέπει να το στρέφετε προς το 
παράθυρο λήψης σήματος και η απόσταση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 6 μέτρα. Όταν 
το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε το έως ότου το χρειαστείτε. 

Προσοχή: 

- Αφαιρείτε τη μπαταρία από το τηλεχειριστήριο όταν δεν θα χρησιμοποιηθεί 
για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

- Το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει πλήκτρο για τον τρόπο λειτουργίας, οπότε 
πρέπει να το κάνετε χειροκίνητα στον πίνακα ελέγχου. 

- Εάν η μπαταρία χρειαστεί αντικατάσταση, απορρίψτε σε κατάλληλο σημείο 
την παλιά. 

 

Χρήση παγοκύστης  

Ο παγοκρύσταλλος έχει μια ιδιαίτερη δυνατότητα διατήρησης της ψύξης. Μπορεί να 
απορροφήσει τη θερμότητα από το νερό και να διατηρήσει τη θερμοκρασία του 
νερού στο δοχείο νερού κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε ο αέρας να 
είναι πολύ πιο δροσερός. 

Τρόποι χρήσης: 

- Προσθέστε νερό στην παγοκύστη (όχι εντελώς γεμάτη) και τοποθετήστε την 
στην κατάψυξη του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι έχει ψυχθεί εντελώς. 

- Ανοίξτε τη θύρα και τοποθετήστε την παγωμένη παγοκύστη στο δοχείο 
νερού.  

- Υπάρχουν τέσσερις αεροθάλαμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυκλικά. 
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Καθαρισμός και συντήρηση 

 

 

 

 

 

 Πριν από τον καθαρισμό, φροντίστε να αποσυνδέσετε τη μονάδα από 
οποιαδήποτε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.  

 Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε τη 
μονάδα.  

 Μην ρίχνετε νερό απευθείας επάνω στη μονάδα.  
 Πρώτα καθαρίστε την επιφάνεια με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό και ένα υγρό 

πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη με ένα στεγνό πανί.  
 Καθαρισμός του προστατευτικού του φίλτρου αέρα (εικ. 1) 

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε τη λαβή του προστατευτικού του 
φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το από τη συσκευή. Καθαρίστε το προστατευτικό του 
φίλτρου αέρα με ουδέτερο απορρυπαντικό και μια μαλακή βούρτσα και 
ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό. Τέλος, επανατοποθετήστε το στη συσκευή. 

 Καθαρισμός του υγρού υφάσματος (εικ. 2) 
Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή του 
προστατευτικού του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το υγρό ύφασμα από την 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! 
Κίνδυνος τραυματισμού! 
Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η 
μονάδα δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Υπάρχει υψηλή πίεση στη 
μονάδα. Μην αφήνετε καμία ποσότητα νερού στην επιφάνεια του 
πίνακα ελέγχου.  

Εικ. 1 Εικ. 3 Εικ. 2 
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υποδοχή. Καθαρίστε το υγρό ύφασμα με ουδέτερο απορρυπαντικό και μια 
μαλακή βούρτσα και ξεπλύνετέ το με καθαρό νερό. Τέλος, επανατοποθετήστε το 
στη συσκευή. 
Προσοχή: το υγρό ύφασμα πρέπει να τοποθετηθεί οριζόντια για την αποφυγή 
διαρροών. 

 Καθαρισμός του δοχείου νερού (εικ.3) 
Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, ανοίξτε τη θύρα, βγάλτε έξω το δοχείο, 
καθαρίστε το με ουδέτερο απορρυπαντικό και μετά ξεπλύνετε με καθαρό νερό 
και κατόπιν επανατοποθετήστε το στη συσκευή. 

 Καθαρισμός του περιβλήματος 
Καθαρίστε με ουδέτερο απορρυπαντικό και μαλακό ύφασμα. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

 

Ενεργειακές πληροφορίες  

AIR COOLER 
RFS-11R 

Περιγραφή Σύμβολο Τιμή Μονάδα 

Μέγιστη παροχή αέρα από ανεμιστήρα F 6,7 m3/min 

Ισχύς εισόδου ανεμιστήρα P 75 W 

Τιμή λειτουργίας SV 0,893 (m3/min)/W 
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναμονής PSB 0,224 W 

Στάθμη ηχητικής ισχύος ανεμιστήρα LWA 65 dB(A) 

Μέγιστη παροχή αέρα c 8 meters/sec 

Πρότυπο μέτρησης της τιμής 
λειτουργίας IEC 60879:1986 (corr. 1992) 

Στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή 
περισσότερων πληροφοριών 

Cixi Rongren Electric Appliance Co., Ltd. 
Rongyu Village, Xinpu town, Cixi City, 
Zhejiang, 315322, P.R. China  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIR COOLER 
RFS-11R 

Παροχή ρεύματος  220-240V∼, 50Hz 
Κλάση προστασίας Class II 

Ισχύς μοτέρ 75 W 
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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. 

 

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 Α.Ε. 
Πειραιώς 176-177 78  
Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

http://www.praktiker.gr/
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