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Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά 

 



 

Πληροφορίες ασφαλείας 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 

2. Για προστασία από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή 
υγρασία. 

3. Για να αποσυνδέσετε απο την παροχή ρεύματος, τραβήξτε απο τη λαβή του καλωδίου και 
όχι απο το σώμα του. 

4. Μην κάνετε χρήση της συσκευής σε περίπτωση που φέρει φθορά το καλώδιο ρεύματος, ή 
σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πτώσης της συσκευής.  

5. Πριν τη χρήση ελέγξτε αν η τάση της πρίζας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη 
συσκευή. 

6. Μην επιχειρήσετε την επιδιόρθωση, αποσυναρμολόγηση ή τροποποίηση της συσκευής. Δεν 
υπάρχουν μέρη επιδιορθώσιμα από τον τελικό καταναλωτή εντός της συσκευής. 
Απευθηνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

7. Τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε επίπεδη, στερεή και στεγνή επιφάνεια κατά τη λειτουργία 
του προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος ανατροπής. 

8. Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα μέρη άλλα από αυτά που προτείνει ή σας παρέχει ο 

κατασκευαστής. 

9. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια αστραπής 

ή καταιγίδων, ή όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

10. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όσο είναι σε λειτουργία, ειδικά αν βρίσκεται 

κοντά σε παιδιά. 

11. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματική. 

12. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 

13. Μη συνδέετε τη συσκευή σε πολύμπριζο ή σε προέκταση καλωδίου. Πάντα να τη συνδέετε 

σε κύρια παροχή ρεύματος.  

14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται από γωνίες επίπλων ή να έρθει σε επαφή 
με ζεστές επιφάνειες. 

15. Η συσκευή μπορεί να καθαριστεί με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά 

ή άλλα χημικά καθαριστικά. 

16. Μην ακουμπάτε ποτέ τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.  

17. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή κάποιο 

εξουσιοδοτημένο service για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.  

18. Μην αφαιρείτε τη δεξαμενή νερού όσο η συσκευή είναι συνδεμένη στο ρεύμα. 

19. Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής καθότι μπορει να προκύψει βλάβη 
ή και τραυματισμός. 

20. Μην καλύπτετε τη συσκευή καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση. 

21. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δε λειτουργεί, πριν τη 

μετακινήσετε και κατά τον καθαρισμό. 

22. Μην προσθέτετε χημικά και μεταλλικά συστατικά στη δεξαμενή νερού. Μπορεί να 

προκαλέσουν προβλήματα.  

23. Μωρά, ηλικιωμένοι, και άτομα με ευαισθησίες υγείας δεν θα πρέπει να εκθέτονται 

απευθείας στη ροή του αέρα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

24. Αν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, μην τραβάτε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος. 



25. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απο άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική ή 
αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν 
λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.. 

26. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη 
συσκευή. 

27. Μην τραβάτε το καλώδιο όσο η συσκευή λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι πλήρως 

τοποθετημένη στην παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία. 

28. Μην αφήνετε τη συσκευή να εκτίθεται στο φως του ήλιου για μεγάλα διαστήματα.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 Τάση : 220-240V 

 Συχνότητα: 50/60 Hz 

 Ισχύς: 80W 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ροδάκια: τοποθετείστε τα 4 ροδάκια που βρίσκονται στη συσκευασία στις αντίστοιχες εσοχές 

της συσκευής. Εισάγετε τα ροδάκια στο σώμα της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι έχουν 

τοποθετηθεί καλά. 

Προσθήκη νερού: Γυρίστε σε οριζόντια θέση το κλείδωμα της δεξαμενής νερού και τραβήξτε την 

προς τα έξω. Γεμίστε με νερό. 

 Να είστε προσεκτικοί με το επίπεδο νερού. 

 Το επίπεδό του νερού πρέπει να είναι κάτω από την ένδειξη "MAX". 

 Το επίπεδό του νερού πρέπει να είναι πάνω από την ένδειξη "MIN". 

 Οι παγοκύστες εισάγονται στη δεξαμενή νερού όταν υπάρχει ανάγκη για ψυχρό αέρα. 

 Πιέστε τη δεξαμενή νερού πίσω στο σώμα της συσκευής και πατήστε προς τα κάτω το 

κλείδωμα ώστε να είναι σε κάθετη θέση. 



Εισάγετε την πρίζα σε κατάλληλη παροχή ρεύματος. Θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη με τη 
θερμοκρασία χώρου και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες 
της συσκευής από τον πίνακα ελέγχου ή από το τηλεχειριστήριο. 

1. ON/OFF:  Πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί στη μεσαία ταχύτητα και μετά 
από λίγο θα λειτουργεί στη χαμηλότερη ταχύτητα. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, 
πατήστε το πλήκτρο ON/OFF στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο. 

2. Ταχύτητα: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 επίπεδα ταχύτητας του αέρα (Χαμηλό – Μεσαίο 

– Υψηλό) πατώντας το πλήκτρο 'Speed'. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο 'Speed' στην οθόνη θα 

εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη. 

3. Χρονοδιακόπτης: Πατήστε το πλήκτρο 'Timer' για να επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο 

λειτουργίας της συσκευής από 1 έως και 12 ώρες. Με τη λειτουργία αυτή η συσκευή θα 

επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής μετά το πέρας του ορισμένου χρόνου. Κάθε φορά που 

πατάτε το πλήκτρο ο χρόνος αυξάνεται ανά 1 ώρα και η αντίστοιχη ένδειξη εμφανίζεται στην 

οθόνη. 

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί 

η ένδειξη ”00”   

4.  Περιστροφή: Πατήστε το πλήκτρο 'Swing' για να αλλάξετε την κατεύθυνση του αέρα. Η 

αντίστοιχη ένδειξη θα φωτίσει στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να σταματήσετε τη 

λειτουργία περιστροφής. Για να αλλάξετε την κάθετη φορά του αέρα, κατευθύνετε με το χέρι 

τις γρίλιες στην επιθυμητή θέση.  

5.  Cooler: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία air cooler, πατήστε το πλήκτρο “Cooler”. Η αντλία 

νερού θα τραβήξει νερό από τη δεξαμενή και θα το διοχετεύσει στο μπλοκ ψύξης. Το υγρό μπλοκ 

ψύξης απορροφά την εισερχόμενη θερμότητα και ο δροσερός αέρας απελευθερώνεται στο χώρο 

με τη βοήθεια του ανεμιστήρα. Ο δροσερός αέρας μειώνει τη θερμοκρασία στο χώρο και 

δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

Προσοχή: αν το επίπεδο νερού είναι χαμηλό  ή δεν υπάρχει καθόλου νερό στη δεξαμενή, μην 

ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ελέγξτε το επίπεδο νερού και προσθέστε νερό αν 

χρειάζεται. Αντικαταστήστε το στάσιμο  νερό με φρέσκο νερό. Προτείνεται να αντικαθιστάτε το 

νερό τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. 

6.  Ιονιστής:  Πατήστε το πλήκτρο 'Ion' για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ιονισμού. Η φωτεινή 

ένδειξη στην οθόνη θα φωτίσει και θα ξεκινήσει η απελευθέρωση αρνητικών ιόντων. 

7.  Τηλεχειριστήριο: Λειτουργία με μπαταρία κουμπί τύπου CR2025.  Πριν από τη χρήση 

τραβήξτε την κάρτα που είναι τοποθετημένη στα κουμπιά του πληκτρολογίου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Ελέγξτε το επίπεδο νερού στη δεξαμενή τακτικά. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο νερού δεν είναι κάτω 

από την ένδειξη 'MIN'. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Cooler’ με ανεπαρκή ποσότητα νερού, 

μπορεί να προκληθεί βλάβη στην αντλία και σε αυτήν την περίπτωση θα ακυρωθεί η εγγύηση. 

Πριν την προσθήκη νερού, απενεργοποιήστε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το πλήκτρο 

ON/OFF. 

 



ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΟΚΥΣΤΩΝ 

Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση ψύξης του ανεμιστήρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 

παγοκύστες που παρέχονται. Πριν τη χρήση τοποθετείστε τις στην κατάψυξη για κάποιες ώρες. 

Τοποθετείστε τις στη δεξαμενή νερού και προσθέστε νερό μέχρι την ένδειξη 'MAX’. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Μετά τη χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σκόνη που έχει συσσωρευτεί στο μπλοκ ψύξης 

μπορεί να επηρεάσει στη ροή του αέρα. Για αυτό προτείνεται να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα 

τακτικά. Ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 

1.  Φίλτρο σκόνης 
Για να αφαιρέσετε το φίλτρο σκόνης, πατήστε τα δύο κλειδώματα με τα 2 χέρια και τραβήξτε προς 

τα έξω. Χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό και βούρτσα για να καθαρίσετε τη σκόνη και τη 

βρωμιά που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο. Για να τοποθετήσετε το καθαρό φίλτρο, τοποθετείστε 

το κάτω μέρος και πιέστε το πάνω μέρος μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. 

2. Μπλοκ ψύξης 

Όταν αφαιρέσετε το φίλτρο σκόνης θα δείτε το μπλοκ ψύξης. Τραβήξτε απαλά το μπλοκ ψύξης 

προς τα έξω. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή, μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη 

βρωμιά από το μπλοκ ψύξης. Αν χρειαστεί ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει στον 

αέρα. Μη χρησιμοποιείτε χημικά καθαριστικά που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο μπλοκ. 
3. Δεξαμενή νερού 
Γυρίστε το κλείδωμα της δεξαμενής σε οριζόντια θέση και τραβήξτε προς τα έξω τη δεξαμενή. 

Χρησιμοποιήστε μαλακά καθαριστικά για το καθάρισμά. Ξεπλύνετε με νερό, σκουπίστε και 

τοποθετείστε το στη θέση του. Γυρίστε το κλείδωμα σε κάθετη θέση. 

4.Καθάρισμα εξωτερικής επιφάνειας 

Καθαρίστε το εξωτερικό με ένα μαλακό νωπό πανί. Μην καθαρίσετε με αυτό το πανί τον πίνακα 

ελέγχου. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στεγνή πριν 

τη βάλετε σε λειτουργία. 

Προσοχή: Μην αφήνετε το νερό να έρχεται σε επαφή με τον πίνακα ελέγχου. Καθαρίστε τον 

πίνακα ελέγχου με ένα μαλακό στεγνό πανί. 

  



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                                 

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 

προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 

στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 

ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για 

τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 

συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία 

συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται 

προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω 

οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

ErP Directive 09 / 125 / EC 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο  www.united-electronics.gr 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 
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