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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, αλκοόλη  
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. Μοτέρ ταλάντωσης στο οριζόντιο 

επίπεδο 

10. ∆ιακοσμητικό κάλυμμα 
11. Πλαστικός σύνδεσμος 
12. Ροδέλα με σπείρωμα 
13. Βάση 
14. ∆ιακόπτης 
15. Επιλογέας ταχύτητας 
16. Βάση 
17. Γωνία στερέωσης στο τοίχο 
18. Ροδέλα με σπείρωμα 
19. Μοχλός ενεργοποίησης 

ταλάντωσης στο οριζόντιο 
επίπεδο 

20. Καλώδιο ρεύματος 
 

Εγκατάσταση και χρήση 
Συναρμολόγηση του ανεμιστήρα 
1.Βάλτε το πίσω προστατευτικό πλέγμα του ανεμιστήρα και ασφαλίστε το με το αντίστοιχο 

παξιμάδι. ∆ώστε προσοχή στις τυχόν  υπάρχουσες εγκοπές συναρμογής, τοποθετήστε το 

δακτυλίδι συγκράτησης των προστατευτικών πλεγμάτων, το αυλάκι του δακτυλιδιού πρέπει να 
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μπαίνει στην περιφέρεια του πλέγματος. Φροντίστε η ένωση του δακτυλιδιού συγκράτησης 

των προστατευτικών πλεγμάτων να βρίσκεται στο κάτω μέρος.   

2. Όταν εισάγετε την φτερωτή στον άξονα περιστροφής του μοτέρ προσαρμόστε την σύμφωνα 

με το αυλάκι (και την αντίστοιχη εγκοπή) και τον πείρο στερέωσης που υπάρχει, στην συνέχεια 

σφίξτε το παξιμάδι στερέωσης της φτερωτής στρίβοντας αντίθετα με την φορά των δεικτών του 

ρολογιού. 

3.Συναρμολογήστε το μπροστινό κάλυμμα, η περιφέρεια του πρέπει και αυτή να μπαίνει στο 

αυλάκι του δακτυλιδιού συγκράτησης. Σφίξτε τη βίδα του δακτυλιδιού συγκράτησης ώστε να 

ασφαλίσουν τα δύο προστατευτικά πλέγματα.  

 
Σύντομη περιγραφή λειτουργιών 
Η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα και επιλογή ταχύτητας περιστροφής γίνεται τραβώντας το δεξί 
κορδόνι διαδοχικά με την ακόλουθη σειρά, ενεργοποίηση-χαμηλή ταχύτητα-μέση 
ταχύτητα-υψηλή ταχύτητα-απενεργοποίηση. 
Κουμπί ενεργοποίησης ταλάντωσης στο οριζόντιο επίπεδο 
Τραβήξτε το αριστερό κορδόνι μια φορά ο ανεμιστήρας θα αρχίσει να ταλαντώνεται, τραβήξτε 
το άλλη μια φορά ο ανεμιστήρας θα σταματήσει την ταλάντωση στο οριζόντιο επίπεδο. 
 

Πιθανές λύσεις σε απλά λειτουργικά προβλήματα 
Αν ενώ έχετε ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα δεν περιστρέφεται η φτερωτή του βεβαιωθείτε 

πως πρίζα που τον έχετε συνδέσει έχει κανονικά τάση (βάλτε ένα λαμπατέρ στην πρίζα και 

δείτε αν λειτουργεί). 
Αν κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα ακούγεται θόρυβος βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα: 

• H φτερωτή είναι σωστά εγκατεστημένη στον άξονα περιστροφής του μοτέρ. 

• Η εγκοπή του πίσω προστατευτικού περιβλήματος έχει ταιριάξει στην αντίστοιχη εσοχή 

στο σώμα του ανεμιστήρα. 

• ∆εν  έχει κοπεί ή στραβώσει κάποιο κομμάτι της φτερωτής. 

• ∆εν έχει στραβώσει το μεταλλικό περίβλημα ώστε να ακουμπά πάνω του η φτερωτή.  

  
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 

FS-40 40 B7 230V 50Hz 60W 
 
 


