
 

 

 

 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
USE INSTRUCTIONS 

 

 

 
 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX FAN/ BOX FAN  

ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: 15727 
220-240V~50HZ – 30W 

 

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης 

πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή 

μελλοντική χρήση. 

Please read all instructions carefully before using the product 
and keep it for possible future reference. 
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Προειδοποίηση- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή 

ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού: 

• μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε συσκευή 

ελέγχου ταχύτητας στερεής μορφής 

• αποσυνδέστε τη συσκευή πριν να την καθαρίσετε 

• εάν αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή, συναρμολογείστε την στο 

ακέραιο πριν να την συνδέσετε ξανά 

• μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε παράθυρο. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Αυτός ο ανεμιστήρας είναι για οικιακή χρήση μόνο. Δεν προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί σε εμπορικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

Οδηγός χρήστη 

15727 

 

7” (18cm) 

Box Fan 

  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις σημαντικές οδηγίες ασφάλειας, πριν να 

χρησιμοποιήσετε αυτό τον ανεμιστήρα. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές 

συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας 

συμπεριλαμβανομένων και των εξής: 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή 

ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν με οποιαδήποτε 
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συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεής μορφής. Για να μειώσετε τον 

κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού, μην το 

χρησιμοποιείτε σε παράθυρο. 

Χρησιμοποιήστε αυτό τον ανεμιστήρα, μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό 

το εγχειρίδιο. Άλλες χρήσεις που δεν συνιστώνται μπορεί να 

προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. 

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για 

εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση. 

Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε 

παράθυρο, ή μην βυθίσετε τη μονάδα, το βύσμα ή το καλώδιο σε νερό, 

ούτε να το ψεκάζεται  με υγρά.  

Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται, 

κατά τη μετακίνηση του ανεμιστήρα από το ένα σημείο στο άλλο και 

πριν από τον καθαρισμό. 

Μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε εκρηκτικά και / ή 

εύφλεκτα αέρια. 

Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα ή οποιοδήποτε μέρος του, κοντά σε  

ανοικτή φλόγα, κατά το μαγείρεμα ή κοντά σε άλλη συσκευή 

θέρμανσης. 

Αποφύγετε την επαφή με τα κινητά μέρη του ανεμιστήρα.  

Για να αποσυνδέσετε τον ανεμιστήρα, πιάστε το φις και τραβήξτε το 

από την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο. 

Η χρήση συνημμένων δεν συνίσταται και μπορεί να προκαλέσει 

κινδύνους. 

Η χρήση να γίνεται πάντα σε στεγνή επίπεδη επιφάνεια. 
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Μην χρησιμοποιείται τον ανεμιστήρα εάν το περίβλημα έχει αφαιρεθεί ή 

καταστραφεί.  

Μην χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή 

φις. 

Απορρίψτε τον ανεμιστήρα ή επιστρέψτε τον σε ένα εξουσιοδοτημένο 

σέρβις για εξέταση και / ή επισκευή. 

Μην αφήνετε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Μην περνάτε το καλώδιο 

κάτω από χαλιά, μοκέτες ή άλλα παρόμοια καλύμματα. Μην περνάτε το 

καλώδιο κάτω από έπιπλα ή συσκευές. Τοποθετείστε το καλώδιο μακριά 

από τις περιοχές που κυκλοφορείτε ώστε να μην σκοντάψετε. 

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή 

επίβλεψη. 

Είναι απαραίτητη η στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται 

από παιδιά ή κοντά σε αυτά. Τα παιδιά ακόμα και αν εποπτεύονται, δεν 

επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. 

 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: 

 

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μία επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. 

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα, αφού πρώτα έχετε βεβαιωθεί ότι ο 

διακόπτης ταχύτητας είναι στη θέση OFF. 

Για να χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα, γυρίστε το διακόπτη αριστερά 

για χαμηλή ταχύτητα ή δεξιά για Υψηλή ταχύτητα. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

 

Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι ανενεργός. 

Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρισμό.  

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό, υγρό πανί και σκουπίστε απαλά τον 

ανεμιστήρα. 

ΜΗΝ βυθίζετε τον ανεμιστήρα στο νερό και ποτέ μην επιτρέψετε να 

εισέλθει νερό στο περίβλημα του κινητήρα 

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα χημικά για τον 

καθαρισμό του ανεμιστήρα. 

Απομάκρυνση της μπροστινής σχάρας για καθαρισμό. 

 

ΜΗΝ αφαιρείτε τη σχάρα του ανεμιστήρα αν δεν έχετε βεβαιωθεί ότι 

είναι ανενεργός και ότι δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. 

Για πρόσβαση στη φτερωτή του ανεμιστήρα, αφαιρέστε τη μπροστινή 

σχάρα και τη βίδα ασφαλείας.   
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Καθαρίστε τη φτερωτή, τις εμπρός και πίσω σχάρες με ένα μαλακό, 

υγρό πανί.  

Επανατοποθετήστε  τη φτερωτή, σφίξτε τη βίδα ασφάλισης και 

στερεώστε με ασφάλεια την μπροστινή σχάρα. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

 

Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται στο αρχικό της κιβώτιο για 

αποθήκευση. 

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε κάποιον αποθηκευτικό χώρο με 

χαμηλή υγρασία. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε 

επιστρέψτε τον ανεμιστήρα στη μέρος της αρχικής αγοράς ή δείτε την 

εγγύησή σας. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα 

του κινητήρα. Κάτι τέτοιο μπορεί να ακυρώσει την εγγύησή σας και να 

προκαλέσει ζημιά στον ανεμιστήρα ή τραυματισμό. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ 

1. Μπροστινή σχάρα 

2. Φτερωτή 

3. Διακόπτης Επιλογής Ταχύτητας 

4. Πίσω Σχάρα 

5. Βάση 
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 Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις 

ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές 

συσκευές αυτού του τύπου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή 

δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα 

(αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία 

διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην 

εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 

4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν 

διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

κατ’ επέκταση στην υγεία μας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ALFA LAMDA A.E. 

Κωνσταντινουπόλεως 154, 104 36  Αθήνα 
Τηλ.Κέντρο: 210.5212200  Fax: 210.5233583 

e-mail: info@alfalamda.gr 
 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.alfalamda.gr 
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WARNING: To reduce the risk of fire, electric  

shock or personal injury:  

a) Do not use this Fan with any solid-state  

    speed control device.  

b) Unplug Fan before cleaning or servicing.  

c) If you disassemble your Fan, completely  

     reassemble before plugging into outlet.  

d) To reduce the risk of electric shock and  

    injury to persons, do not use in window. 

 

 

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS 

 

This fan is for residential use only.  It is not intended to be used in 

commercial or industrial settings. 

 

Owner’s Guide 

15727 

 

7” (18cm) 

Personal Box Fan 

  

 

IMPORTANT INSTRUCTIONS 

 

Read and save these important safety instructions  

before using this fan, when using electrical appliances,  

basic safety precautions should always be followed  

including the following: 

WARNING - To reduce the risk of fire or electrical shock, 

do not use this product with any solid state speed control 

device.  To reduce the risk of fire or electric shock and  

injury to persons, do not use in a window.  

 

Use this fan only as described in this manual. Other  

uses not recommended may cause fire or electric  

shock. 
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This product is intended for HOUSEHOLD USE ONLY 

and not for commercial, industrial or outside use. 

To protect against electrical shock, do not place fan in  

window, immerse unit, plug or cord in water, or spray  

with liquids. 

Unplug the fan from the outlet when not in use, when  

moving fan from one location to another and before  

cleaning. 

Do not operate the fan in the presence of explosive  

and/or flammable fumes. 

Do not place the fan or any parts near an open flame,  

cooking or other heating appliance. 

Avoid contact with moving fan parts. 

To disconnect, grip the plug and pull it from the wall  

outlet. Never yank the cord. 

The use of attachments is not recommended and  

may cause hazards. 

Always use on a dry, level surface. 

Do not operate if the fan housing is removed or  

damaged. 

Do not operate any fan with a damaged cord or plug. 

Discard fan or return to an authorized service facility 

for examination and/or repair. 

Do not run cord under carpeting.  Do not cover cord 

with throw rugs, runners, or similar coverings.  Do not 

route cord under furniture or appliances.  Arrange cord 

away from traffic area and where it will not be tripped  

over. 

The appliance is not to be used by children or persons  

with reduced physical, sensory or mental capabilities,  

or lack of experience and knowledge, unless they have  

been given supervision or instruction. 

Close supervision is necessary when any appliance is  

used by or near children. Children being supervised not  

to play with the appliance. 
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HOW TO OPERATE 

 

Set the fan on a level and dry surface. 

Plug the power cord into the socket.  

Making sure the speed control is at OFF position.  

 

To operate the fan, turn the  

switch left for Low Speed or 

right for High Speed. 

 

 

 
 

 

CLEANING 

 

Be sure your fan is in the OFF position. 

Unplug the fan before cleaning. 

Use only a soft, damp cloth to gently wipe the fan. 

DO NOT immerse the fan in water and never allow  

water to enter the Motor Housing. 

DO NOT use gasoline, paint thinner or other  

chemicals to clean the fan. 

 

Removal of the Front Grill for Cleaning 

 DO NOT remove the fan grill unless the  

 fan’s power is turned off and the power  

 cord is unplugged. 
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To access the fan blade, remove the front grill and  

securing screw. 

 

 

 
 

 

 

Clean the fan blade, front and rear grills with a soft, 

moist cloth. 

 

Replace blade, tighten securing screw and securely 

fasten the front grill. 

 

 

 

STORAGE INSTRUCTIONS 

 

The product must be packaged in its original box for 

storage. 

 

Place the fan in a storage room with low humidity. 

 

NOTE: If you experience a problem, please return the  

fan to the place of the original purchase or see your  

warranty. Do not attempt to open the motor housing  

yourself; doing so may void your warranty and cause  

damage to the fan or personal injury. 
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DESCRIPTION OF PARTS 

1. Front Grille 

2. Blade 

3. Speed Selector  

4. Rear Grill 

5. Base 
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 This product is in strict conformity with all the valid directives of 

European Union applying on this type of electrical appliances. 

 

  

 

 Protecting the environment 

 

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is 

of no further use to you, think of the protection of the environment: 

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste 

(this is also the meaning of the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the 

recycling centers to which your appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the 

environment as well as the recycling of the appliance components. 

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not 

correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health 

hazards. 

 

 

  
ALFA LAMDA S.A. 

154, Constantinoupoleos Str., 104 36  Athens 
Tel.: 210.5212200  Fax: 210.5233583 

e-mail: info@alfalamda.gr 

 

Visit our website: www.alfalamda.gr  


