
0 

 

 

 

                      ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ BOX 

                      YTBF30-1 

 

                                          Οδηγίες χρήσης 

 

 

 

 

                                                                                           

          

5202650059284 

 



1 

 

 

Αγαπητή πελάτισσα, 

Αγαπητέ πελάτη, 
 

Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος 
BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET 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! 
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Πριν ξεκινήσετε ... 

 

Σηµαντικές υποδείξεις ασφαλείας 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. ∆εν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη για φθορά 

που προκύπτει από εσφαλµένη χρήση ή µη 

τήρηση των παρόντων οδηγιών. 

4. 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. 

5. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ µία χαλασµένη συσκευή! 

Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή 

από την πρίζα και επικοινωνήστε µε το 

κατάστηµα αγοράς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να 

επισκευάσετε οι ίδιοι τη συσκευή.  
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6. Αποφεύγετε τη φθορά του καλωδίου 

τροφοδοσίας, µέσω συµπίεσης, αναδίπλωσης ή 

τριβής σε αιχµηρές γωνίες. ∆ιατηρείτε το καλώδιο 

ισχύος µακριά από τα περιστρεφόµενα πτερύγια. 

7. Μην ακουµπάτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες 

και µην την εκθέτετε σε φλόγα όπως π.χ. κεριά.  

8. 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 

9. Τοποθετείστε το καλώδιο µε τέτοιον τρόπο, ώστε 

να µην είναι δυνατό το κατά λάθος τέντωµά του ή 

η πτώση κάποιου ατόµου. 

10. Σε περίπτωση χρήσεως ενός καλωδίου 

προέκτασης, αυτό θα πρέπει να ανταποκρίνεται 

στο αντίστοιχο δυναµικό απόδοσης. 

11. 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. 

12. Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη, 

σταθερή επιφάνεια κατά τη διάρκεια της 



5 

 

 

λειτουργίας της, έτσι ώστε, να αποφευχθεί το 

ενδεχόµενο ανατροπής της. 

13. Μην ανοίξετε για κανένα λόγο το περίβληµα. Μην 

εισάγετε αντικείµενα στο εσωτερικό του πλαισίου 

της συσκευής. 

14. 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. 

15. Προφυλάσσετε τη συσκευή από υπερβολική 

ζέστη, σκόνη, άµεση ηλιακή ακτινοβολία, 

υγρασία, σταγόνες ή ψεκασµό νερού. 

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

17. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται  σε υγρά 

µέρη ή σε µέρη µε υψηλή υγρασία, όπως είναι το 

µπάνιο. Επίσης δεν πρέπει να χρησιµοποιείται 

κοντά σε νερό, όπως κοντά σε µπανιέρες, 

νιπτήρες, πισίνες κ.λπ., όπου υπάρχει 

πιθανότητα να πέσει µέσα στο νερό ή να 

πιτσιλιστεί.  

18. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τη συσκευή. 

19. Παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτοµα µε 

περιορισµένες φυσικές, αισθητηριακές ή 

πνευµατικές δυνατότητες ή µε έλλειψη εµπειρίας 
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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. 

20. Ο καθαρισµός και η συντήρηση δεν πρέπει να 

γίνεται από παιδιά. 

21. Ελέγχετε συχνά το φις ισχύος και το καλώδιο 

τροφοδοσίας για ζηµιές.  

Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου σύνδεσης, 

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. 

22. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το 

καλώδιο ισχύος από την πρίζα και µη τυλίγετε το 

καλώδιο ισχύος γύρω από τη συσκευή. 

23. 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. 
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24. Βγάλτε το φις από την πρίζα πριν από τον 

καθαρισµό της ή εφόσον η συσκευή δε θα 

χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

25. Σε περίπτωση υπερθέρµανσης του καλωδίου 

ισχύος, διακόψτε τη χρήση τη συσκευής και 

αποσυνδέστε την από την πρίζα. 

26. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση 

εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία. 

27. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε την 

πρίζα. 

28. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή κοντά σε 

εύφλεκτους και εκρηκτικούς ατµούς. 

29. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη 

µετακινήσετε. 

30. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν 

αφαιρέσετε το πλέγµα προστασίας της. 

31. Η συσκευή πρέπει να γειώνεται. 

32. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε χώρους 

που χρησιµοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, 

βαφές ή άλλα εύφλεκτα υλικά 

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

34. Αποφεύγετε την επαφή µε τα κινούµενα µέρη. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διατηρείτε χέρια, 
µαλλιά, ρούχα και αντικείµενα µακριά από το 
προστατευτικό πλέγµα. 

35. Μην καλύπτετε τη σχάρα και µη λειτουργείτε τη 
συσκευή κοντά σε κουρτίνες κ.λπ. 
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Προβλεπόµενη χρήση 
 

 

• 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. 
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Η συσκευή σας µε µια µατιά 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.  ∆ιακόπτης περσίδων   
2.  ∆ιακόπτης λειτουργίας   
3.  Χρονοδιακόπτης (1 ώρα) 
4.  Περσίδες 
5.  Προστατευτική σχάρα 
6.  Σώµα ανεµιστήρα   
7.  Βάσεις 
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Λειτουργία 
 

Αποµακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας και φυλάξτε 

τα για µελλοντική χρήση. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

 

• Επιλέξτε µια κατάλληλη θέση για τον ανεµιστήρα. 
Να επιλέγετε πάντα µια ασφαλή θέση σύµφωνα 
µε τις υποδείξεις ασφαλείας που δίνονται στις 
παρούσες οδηγίες χρήσης. 

• Αν τοποθετήσετε τον ανεµιστήρα πάνω σε 
τραπέζι ή ράφι, να φροντίζετε ώστε το καλώδιο 
του ρεύµατος να µην κρέµεται έτσι ώστε να 
µπορεί να τραβηχτεί κατά λάθος. Επίσης, πρέπει 
να φροντίζετε ώστε να µην µπορεί να πέσει η 
συσκευή από ατύχηµα.  

• Μην κρεµάτε και µη στερεώνετε τον ανεµιστήρα 
πάνω σε τοίχο ή οροφή. 

 

 

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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1. Συνδέστε το φις στην πρίζα. 
2. Για να θέσετε τον ανεµιστήρα σε λειτουργία, 
µετακινήστε τον χρονοδιακόπτη στη θέση ΟΝ 
(Εικ. 1). Ο ανεµιστήρας δε λειτουργεί αν δεν 
ρυθµιστεί σε αυτήν τη θέση. 

3. Για να επιλέξετε την επιθυµητή ταχύτητα, 
περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας στις 
θέσεις 1, 2 ή 3. Ο διακόπτης στρέφεται 
δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα (Εικ. 2). 

 
1: Χαµηλή ταχύτητα 
2: Μέτρια ταχύτητα 
3: Υψηλή ταχύτητα 
 

4. Για να ρυθµίσετε την κατεύθυνση του ρεύµατος 
αέρα, ρυθµίστε το διακόπτη περσίδων στη θέση 
MOVE.  

5. Για να σβήσετε τον ανεµιστήρα, στρέψτε τον 
χρονοδιακόπτη στη θέση OFF (Εικ. 1). 

 
 

                                                
 
 

                            Εικ. 1                                             Εικ. 2 
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 

Ο ανεµιστήρας τύπου box διαθέτει χρονοδιακόπτη 
10, 20, 30, 40, 50 και 60 λεπτών. Ο ανεµιστήρας 
σβήνει αφού παρέλθει το επιλεγµένο χρονικό 
διάστηµα. Για να ρυθµίσετε το επιθυµητό χρονικό 
διάστηµα, στρέφετε το χρονοδιακόπτη δεξιόστροφα 
στο σηµείο που θέλετε (Εικ. 1). 
 

 

Καθαρισµός και συντήρηση 
 

• Σβήνετε τον ανεµιστήρα και τον αποσυνδέετε από 
την πρίζα πριν τη συναρµολόγηση, την 
αποσυναρµολόγηση και τον καθαρισµό. 

• Φροντίζετε ώστε οι αεραγωγοί στο πίσω µέρος 
του σώµατος του ανεµιστήρα να είναι καθαροί 
από σκόνη ή χνούδια, χρησιµοποιώντας µια 
ηλεκτρική σκούπα για να τα αποµακρύνετε. Μην 
εισάγετε αντικείµενα µέσα στα ανοίγµατα για να 
αποµακρύνετε τα χνούδια. 

• Χρησιµοποιείτε ένα µαλακό και νωπό ύφασµα για 

να καθαρίσετε το σώµα της συσκευής. Σε 

περίπτωση που η βρωµιά δε βγαίνει εύκολα, 

χρησιµοποιείστε νερό και σαπούνι αλλά µη 

χρησιµοποιήσετε βενζίνη ή άλλα διαλυτικά.   

• Χρησιµοποιείστε ηλεκτρική σκούπα για να 

καθαρίσετε τον ανεµιστήρα και σε περίπτωση που 

η βρωµιά επιµένει, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 

και βούρτσα. 
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• Μη βυθίζετε τον ανεµιστήρα σε νερό ή άλλα υγρά. 

Προσέχετε να µη στάξει νερό πάνω ή µέσα στο 

πλαίσιο του µοτέρ του ανεµιστήρα. 

• ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του ρεύµατος πριν από 

οποιαδήποτε επιδιόρθωση.  

• 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. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 

Τροφοδοσία Ρεύµατος 220-240 V ∼,  50 Hz  

Κατανάλωση Ισχύος  40 Watt 

Κατηγορία προστασίας 
          

 

 

Ενεργειακές Πληροφορίες  
 
 

EAN: 5202650059284 

Περιγραφή Σύµβολο Τιµή Μονάδα 

Μέγιστη παροχή αέρα από 
ανεµιστήρα 

F 54.78 m3/min 

Ισχύς εισόδου ανεµιστήρα P 42.54 W 

Τιµή λειτουργίας SV 1.29 (m3/min)/W 

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση 
αναµονής 

PSB 0.0 W 

Στάθµη ηχητικής ισχύος ανεµιστήρα LWA 58.91 dB(A) 

Μέγιστη παροχή αέρα c 2.45 meters/sec 

Πρότυπο µέτρησης της τιµής 
λειτουργίας 

EN 50564:2011 
IEC 60879:1986 
EN 60704-2-7:1998  
EN 60704-1:2010 + A11:2012 

Στοιχεία επικοινωνίας για την 
παροχή περισσότερων 
πληροφοριών 

Zhongshan Yutong Electric Appliance 
Manufacturing Co. Ltd, Heping Sec., Dongfu 
Road, Dongfeng Town, Zhongshan , 
Guangdong, China (mainland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ 
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Υποδείξεις για την προστασία του περιβάλλοντος  
 
 

 

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος η 

συσκευή αυτή δεν πρέπει να απορρίπτεται 

µαζί µε τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούµε 

απορρίψτε τη στα ειδικά σηµεία συλλογής 

ώστε να ανακυκλωθεί µε ασφάλεια. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

Εγγύηση 
 

Για αυτό το προϊόν ισχύει εγγύηση µε διάρκεια δύο 

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. 
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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.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε µας! 

http://www.praktiker.gr 

 

Εισαγωγέας: 

Praktiker Hellas A.E. 

Πειραιώς 176, 

177 78 Ταύρος,Αθήνα 
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Praktiker Hellas S.A. 
Πειραιώς 176 - 177 78 

Ταύρος, Αθήνα 
www.praktiker.gr 

 

 


