
 

1 

FT-40 T16 

www.tele.gr 

 

Επιτραπέζιος ανεµιστήρας 

 

                                       FT-40 T16 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

FT-40 T16 

www.tele.gr 

 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

FT-40 T16 

www.tele.gr 

∆οµικά µέρη του ανεµιστήρα   

 

           

1. ∆ιακοσµητικό κάλυµµα 

2. Προστατευτικό πλέγµα  

3. ∆ακτυλίδι  συγκράτησης 

προστατευτικών πλεγµάτων  

4. Παξιµάδι ασφάλισης φτερωτής    

5. Φτερωτή 

6. Παξιµάδι ασφάλισης πίσω 

προστατευτικού πλέγµατος         

7. Προστατευτικό πλέγµα 

8. ∆ιακόπτες λειτουργίας 

9. ∆ιακόπτες λειτουργίας 

10. Άξονας µοτέρ ανεµιστήρα        

11. Πλαίσιο στερέωσης 

προστατευτικού πλέγµατος 

12. Μοχλός ενεργοποίησης 

µηχανισµού περιστροφής στον 

οριζόντιο άξονα 

13. Περίβληµα µηχανισµού 

14. Σύνδεσµος 

15. Πλαστικό σώµα ανεµιστήρα. 

 

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. 
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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. 

 

Πιέζοντας 0 ο ανεµιστήρας είναι σβηστός 

Πιέζοντας 1 (LOW) ο ανεµιστήρας περιστρέφεται µε χαµηλή ταχύτητα 

Πιέζοντας 2 (MODERATE) ο ανεµιστήρας περιστρέφεται µε µέση ταχύτητα  

Πιέζοντας 3 (HIGH) ο ανεµιστήρας περιστρέφεται µε την µέγιστη ταχύτητα  

 

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. Προσέχετε να µην πιέσετε υπερβολικά την «κεφαλή» όταν 

φτάνει στα άκρα της διαδροµής, υπάρχει ενδεχόµενο να σπάσετε την βάση. 

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. 

 

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-40 T16 230V 50Hz 60W 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά µε την λειτουργία της συσκευής καθώς 

και για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την συντήρηση της, µπορείτε να επικοινωνείτε µε το 

τεχνικό τµήµα της εταιρίας TELEIMPEX A.E τηλ 210 55.84.180 ή στην ηλεκτρονική 

θυρίδα service@tele.gr 

 

Η δήλωση συµµόρφωσης της συσκευής υπάρχει στην ιστοσελίδα www.tele.gr 


