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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις σχισμές των  προστατευτικών 
καλυμμάτων του ανεμιστήρα. 
2. Μην θέτετε τον ανεμιστήρα σε λειτουργία σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, χημικά 
υγρά  ή τοξικά αέρια. 
3. Ποτέ μην καθαρίζετε τον ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας υγρά, οινόπνευμα, αλκόολ ή 
χημικά μπορεί να καταστρέψετε τον ανεμιστήρα. Ποτέ μην επιτρέπετε σε κάποιο υγρό να 
εισέλθει στο εσωτερικό της συσκευής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
4. Ποτέ μην αποσυνδέετε το φις από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
5. Όταν ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία κρατάτε τον μακριά από ελαφρά  αντικείμενα 
που μπορεί να κινηθούν από την ροή του αέρα (πχ κουρτίνες). 
6. Πάντα να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από το ηλεκτρικό δίκτυο αν πρόκειται να 
απουσιάσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
7. Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα πριν ολοκληρώσετε  με ασφάλεια την 
συναρμολόγηση του, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού. 
8. Αν κάποιο εξάρτημα του ανεμιστήρα καταστραφεί πρέπει να επισκευαστεί από 
εξουσιοδοτημένο ειδικευμένο τεχνικό πριν τον θέσετε εκ νέου σε λειτουργία. 
9. Αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί δοκιμάστε να τον συνδέσετε και σε κάποια άλλη 
πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης πριν τον στείλετε για επισκευή. 
10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα όταν υπάρχει κίνδυνος να μπει νερό στο 
εσωτερικό του (πχ κάτω από βροχή). 
11. Ο ανεμιστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από άτομα (περιλαμβανομένων των 
παιδιών) που έχουν μειωμένες ικανότητες αντίληψης ή έχουν μειωμένη κινητικότητα, σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ένα άτομο που θα επιβλέπει την λειτουργία του 
ανεμιστήρα. Ιδιαίτερα τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην χρησιμοποιήσουν 
τον ανεμιστήρα σαν παιχνίδι. 
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∆ομικά μέρη του ανεμιστήρα   
 
 

 

 
           
 

1. Προστατευτικό πλέγμα  
2. ∆ακτυλίδι  συγκράτησης 

προστατευτικών πλεγμάτων 
      

3. Παξιμάδι ασφάλισης φτερωτής    
4. Φτερωτή 
5. Παξιμάδι ασφάλισης πίσω 

προστατευτικού πλέγματος         
6. Προστατευτικό πλέγμα        
7. Πλαίσιο στερέωσης 

προστατευτικού πλέγματος 
8. Μοτέρ 
9. Μοχλός ενεργοποίησης 

μηχανισμού περιστροφής στον 
οριζόντιο άξονα 

10. Μηχανισμός περιστροφής στον 
οριζόντιο άξονα 

11. Σύνδεσμος 
12. Περίβλημα μοτέρ 
13. Καλώδιο ρεύματος 
14. Καλώδιο ρεύματος 
15. Βάση 
16. Βάση 
17. Σύνδεσμος 
18. Πληκτρολόγιο 
19. ∆ιακόπτης 
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Συναρμολόγηση 
 
1. Συναρμολογήστε την βάση στο σώμα του ανεμιστήρα 
2. Το τοποθετήστε την βάση σε μια στερεή σταθερή επιφάνεια  
3. Αφαιρέστε το πλαστικό περίβλημα από τον άξονα 

4. Ασφαλίστε το πίσω προστατευτικό πλέγμα στο περίβλημα του μοτέρ χρησιμοποιώντας το 

πλαστικό παξιμάδι. Η λαβή πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος. Γυρίστε το παξιμάδι 

σύμφωνα με το φορά των δεικτών του ρολογιού για να το σφίξετε. 

5. Σπρώξτε την οπή στο κέντρο της φτερωτής του ανεμιστήρα στον άξονα του μοτέρ εωσότου 

στερεωθεί σφιχτά στην θέση της. 

6. Ελέγξετε την ομαλή περιστροφή της φτερωτής γυρίζοντας την με το χέρι σας. Αν η φτερωτή 

δεν περιστρέφετε ελεύθερα επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5. 

7. Βάλτε το πλαστικό παξιμάδι στερέωσης της φτερωτής και στρέψτε το αντίστροφα με την 

φορά των δεικτών του ρολογιού για να ασφαλίσετε την φτερωτή.  

8. Τοποθετήσετε και το εμπρός προστατευτικό πλέγμα του ανεμιστήρα και στερεώστε το με το 

πίσω χρησιμοποιώντας το δακτυλίδι  στερέωσης ή τις αντίστοιχες ασφάλειες συγκράτησης. 
 

Σύντομη περιγραφή λειτουργιών 
Οδηγίες λειτουργίας 
Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια σταθερή επιφάνεια από όπου δεν μπορεί να πέσει ή να 

τραβηχτεί το καλώδιο του καθώς περπατάτε. 

Θέσεις διακόπτη λειτουργίας: 

0 Ο ανεμιστήρας είναι σβηστός 

1 MODERATE (Μεσαία ταχύτητα περιστροφής) 

2 HIGH (Υψηλή ταχύτητα περιστροφής) 

 
1. Κατεύθυνση ροής αέρα 
Η γωνία της “κεφαλής”  του ανεμιστήρα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε ο αέρας να στρέφεται προς 

τα πάνω η προς τα κάτω. Μια απλή πίεση στο περίβλημα της κεφαλής του ανεμιστήρα αρκεί 

για να ρυθμίσετε την γωνία του. 

2. Ρύθμιση της περιστροφής στον οριζόντιο άξονα 
Πιέζοντας το κουμπί «περιστροφής» που υπάρχει στο πάνω μέρος της κεφαλής του 

ανεμιστήρα αυτός αρχίζει να περιστρέφεται, μεταξύ δύο ορίων, στον οριζόντιο άξονα. 

Τραβώντας προς τα έξω το κουμπί η περιστροφή σταματά 

3. Καθορισμός της ταχύτητας της φτερωτής 
Πιέζοντας τα κουμπιά επιλογής της ταχύτητας μπορείτε να επιλέξετε μια από τις τρεις 

ταχύτητες περιστροφής της φτερωτής. 
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Συντήρηση 
Πάντα να είστε βέβαιοι πως έχετε αφαιρέσει την πρίζα του ανεμιστήρα πριν τον καθαρίσετε. 

Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες ασφαλείας. 

Να καθαρίζετε μόνο το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής. 

Να αποθηκεύετε τον ανεμιστήρα σε ένα μέρος χωρίς υγρασία. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μοντέλο Τάση δικτύου Συχνότητα Ισχύς 

FT-25 T9 230V 50Hz 30W 
 
 


