
 
INDUSTRIAL WALL FAN 

Please read the manual carefully, so that to use it in the right way 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAL WALL FAN 
MODEL: FW-50R, FW-65R, FW-75R 
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Use And Care 
1.  Use this fan only as described in this manual. Other use not recommend may cause fire, electric shock. 
2. To protect against electrical shock, do not place fan in window, immerse unit plug or cord in water, or 

spray with liquids. 
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, 

sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 

4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
5. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
6. Unplug the fan from the outlet when not in use when moving fan from one location to another an before 

cleaning. 
7.  Do not operate the fan in the presence of explosive and or flammable fumes. 
8.  Do not place the fan or any parts near an open flame, cooling or other heating appliance. 
9.  Do not operate the fan with a damaged cord plug after a malfunction or if dropped or damaged in any 

manner. 
10.  Avoid contact with moving fan parts. 
11.  To disconnect, grip the plug and pull it from the wall outlet never yank the cord. 
12.  The use of attachments is not recommend and may cause hazardous. 
13.  Always use on a dry level surface. 
14.  Do not operate if the fan housing is removed or damaged. 
15.  The distance between fan and ground at lease 2.3 meters. To be fastened on the wall or professional 

bracket with bolt and confirm fastness and safety before using. 

Safety Announcements 
1.  When using it, you should notice the circuit electric voltage Must match the electric voltage on the label, 

(allowing electric voltage deviates ±5%) 

2.  The yellow and the green lines of the power cable inside is for connecting a line, they should be 
installed well by electricity professional person. 

3.  Before the fan revolves, please checking the fan leaves transform of not or whether touches the fan 
cover, where the cover has take off or transform, then check the screw nut of the whole machine loose or 
not, after that you can use it. 

4.  Don’t move it when it is on when you want to move it please shut it down first, and wait until the fan 
leaves stop moving. 

5. This product is not well used in the causticity and explodes air, dusty, steam or air places. 
6.  This product can not be used in the place with the air temperature 40℃ or higher. 
7.  This appliance is not intended for uses by persons (including children) with reduce physical sensory or 

mental capabilities or lack of experience and knowledge unless a person responsible for their safety has 
given them supervision or instruction concerning use of the appliance. 

8.  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 
9.  If the supply cord is damaged, manufacture, its service agent or similarly qualified peons must replace it 

in order to avoid a hazard. 
10. This instruction for fixed appliances shall state how the appliance is to be fixed to its support. 

 

 

 



Operation 
n Set your fan on a level dry surface. 
n Plug the power cord into 240V volley AC outlet. 
n Your high velocity fan lectures 3 speeds designed to give you maximum flexibility and to meet all 

your air circulation requirements low or med speed setting can be used for most of your needs, 
however when you want to have maximum air movement, use the high setting, select the desired 
speed for your needs by using the rotary control switch. 

n Adjust to your desired air stream by tilling the fan assembly to the require position. 

 

The Characteristics And Use Of The Product  
The characteristics of NBA ox horn big fan are Big power, low noise, strong wind measures and circulate 
stability, safe and dependable, luster and bright, beautiful and generous, economize on energy etc. The 
designs for ox horn make it that lining up the dirty changing the spirit soonest can be used extensively in 
factories, operatic squares, and so on, it can make the air more comfortable. 
 

The Specification With Function Of The Product Electric 
Wiring Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usage Elucidation 
1. The fan has the swaying control, it can sway back and forth within 90°, it also can sway directly, don’t 

obstruct its freedom swaying when it works otherwise would cause the wheel gears which are in the 
shaking head damaged seriously. 

2.  The ground fan should be placed on the steady ground and the surroundings have no other things the 
wall fan must be installed on dependable wall or pillars firmly. 
 

Install Of Wall Fan And Stand Fan 
WALL FAN 

 

 

 

 

 

 

 

Correct Disposal Of The Products 
 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the 
EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it 
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the 
return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling. 

 



 

BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΤΟΙΧΟΥ FW50R, FW65R, FW-75R 

 
ΠΡΙΝ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΑΥΤΟ	ΤΟ	ΠΡΟΪΟΝ,	ΔΙΑΒΑΣΤΕ	ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ	ΤΙΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΧΡΗΣΗΣ	ΚΑΙ	

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ	ΤΙΣ.	
	

ΠΡΙΝ	ΑΠΟ	ΤΗΝ	ΠΡΩΤΗ	ΧΡΗΣΗ	

	
Διαβάστε	προσεκτικά	και	ακολουθήστε	τις	οδηγίες	που	βρίσκονται	στο	παρόν	εγχειρίδιο	χρήσης,	ακόμα	και	
εάν	αισθάνεστε	ότι	γνωρίζετε	καλά	παρόμοια	προϊόντα.	Φυλάξτε	κάπου	το	εγχειρίδιο	για	την	περίπτωση	
που	χρειαστείτε	βοήθεια	στο	μέλλον.	
	
Σας	εφιστούμε	την	προσοχή	ιδιαίτερα	στην	ενότητα	“ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”.	
	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	

	
ΔΙΑΒΑΣΤΕ	ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ	ΟΛΕΣ	ΤΙΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	ΠΡΙΝ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ	ΤΟ	ΠΡΟΪΟΝ.	
	
Οι	 ακόλουθες	 βασικές	 προφυλάξεις	 ασφαλείας	 πρέπει	 να	 τηρούνται	 κάθε	 φορά	 που	 χρησιμοποιείτε	 το	
προϊόν.	
	
ΠΡΟΣΟΧΗ-	 για	 να	 αποφύγετε	 τον	 κίνδυνο	 πυρκαγιάς,	 ηλεκτροπληξίας,	 τραυματισμών	 και	 ζημιών	 σε	
περιουσιακά	στοιχεία:	
	
l Πάντοτε	να	συνδέετε	τη	συσκευή	σε	παροχή	ρεύματος	της	ίδιας	τάσης,	συχνότητας	και	έντασης	με	εκείνη	

που	αναφέρεται	στην	πλακέτα	του	προϊόντος.	
l Για	την	αποφυγή	κινδύνου	ηλεκτροπληξίας,	μην	χρησιμοποιείτε	οποιαδήποτε	εξωτερική	συσκευή	για	

την	ενεργοποίηση	ή	τον	έλεγχο	ταχύτητας	του	ανεμιστήρα.	
l Η	 συσκευή	 δεν	 πρέπει	 να	 χρησιμοποιείται	 από	 παιδιά	 και	 από	 άτομα	 με	 μειωμένες	 σωματικές,	

πνευματικές	και	αισθητηριακές	ικανότητες	ή	με	μειωμένη	εμπειρία	στη	χρήση	παρόμοιων	συσκευών,	
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εκτός	εάν	βρίσκονται	υπό	επίβλεψη	ή	τους	έχουν	δοθεί	σαφείς	οδηγίες	από	άτομο	υπεύθυνο	για	την	
ασφάλειά	τους.	

l Μην	αφήνετε	τα	παιδιά	χωρίς	επίβλεψη.	Μην	αφήνετε	να	παίζουν	με	τη	συσκευή.	
l Μην	αφήνετε	τον	ανεμιστήρα	να	λειτουργεί	ενώ	απουσιάζετε.	
l Μην	 χρησιμοποιείτε	 τη	 συσκευή	 αν	 το	 προϊόν	 παρουσιάζει	 σημάδια	 φθοράς	 ή	 πτώσης	 ή	 εάν	

παρουσιάζει	 δυσλειτουργία.	 Μην	 χρησιμοποιείτε	 τη	 συσκευή	 αν	 το	 καλώδιο	 ή	 η	 πρίζα	 είναι	
κατεστραμμένα	 ή	 παρουσιάζουν	 βλάβη.	 Σε	 τέτοια	 περίπτωση	 επιστρέψτε	 ολόκληρο	 το	 προϊόν	 στο	
κατάστημα	για	έλεγχο,	αντικατάσταση	ή	επιστροφή	χρημάτων.	

l Εάν	το	προϊόν	δεν	λειτουργεί	σωστά,	ζητήστε	τη	βοήθεια	εξειδικευμένου	τεχνικού.	Μην	προσπαθήσετε	να	
το	επισκευάσετε	μόνοι	σας.	

l Μην	εκθέτετε	το	προϊόν	ή	το	καλώδιό	του	σε	βροχή,	συνθήκες	υγρασίας	και	μην	το	βυθίζετε	σε	υγρά.	
l Μην	τοποθετείτε	και	μην	χρησιμοποιείτε	ποτέ	τη	συσκευή	σε	μέρη	όπου	μπορεί	να	έρθει	σε	επαφή	με	

νερό,	όπως	στο	μπάνιο,	κοντά	σε	πισίνες	κ.λπ.	
l Μην	τοποθετείτε	ποτέ	τη	συσκευή	κοντά	ή	πάνω:	

Ø Σε	πηγές	θερμότητας,	όπως	καλοριφέρ,	σόμπες,	φούρνους	ή	άλλες	συσκευές	που	παράγουν	
θερμότητα.	

Ø Σε	απευθείας	επαφή	με	τον	ήλιο.	
Ø Σε	σημεία	που	υπόκειται	σε	μηχανικούς	κραδασμούς	ή	ηλεκτρικά	ρεύματα.	
Ø Σε	σημεία	με	συσσωρευμένη	σκόνη.	
Ø Σε	κλειστούς	χώρους	χωρίς	εξαερισμό	(ντουλάπες,	βιβλιοθήκες	κ.λπ.).	
Ø Σε	ανισόπεδες	επιφάνειες.	

l Αποσυναρμολογήστε	και	αποσυνδέστε	από	το	ρεύμα	τη	συσκευή	όταν	δεν	είναι	σε	λειτουργία.	
Συναρμολογήστε	πλήρως	τον	ανεμιστήρα	πριν	τον	θέσετε	σε	λειτουργία.	

l Αποφύγετε	οποιαδήποτε	επαφή	με	τα	κινούμενα	μέρη.	Μην	βάζετε	μέρη	του	σώματος	(π.χ.	δάκτυλα)	ή	
αντικείμενα	μέσα	από	τη	σίτα	προστασίας	του	ανεμιστήρα.	

l Μην	καλύπτετε	την	σίτα	και	μην	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	κοντά	σε	κουρτίνες	κ.λπ.	
l Πάντα	να	αποσυνδέετε	τον	ανεμιστήρα	πριν	τον	μεταφέρετε	σε	άλλη	θέση.	
l Η	χρήση	εξαρτημάτων	που	δεν	προτείνονται	ή	πωλούνται	από	τον	διανομέα	του	προϊόντος	μπορεί	να	

προκαλέσουν	τραυματισμούς	ή	ζημιές	σε	περιουσιακά	στοιχεία.	
l Βεβαιωθείτε	ότι	ο	ανεμιστήρας	βρίσκεται	σε	σταθερό	έδαφος	κατά	τη	λειτουργία	του,	προς	αποφυγή	

πτώσης.	
l Μην	βυθίζετε	τη	συσκευή	σε	νερό.	
l Προς	αποφυγή	κινδύνων,	εάν	το	καλώδιο	είναι	φθαρμένο	ή	κατεστραμμένο,	πρέπει	να	αντικαθίσταται	

από	τον	κατασκευαστή,	τον	αντιπρόσωπό	του	ή	εξειδικευμένο	τεχνικό.	
l Αυτή	 η	 συσκευή	 μπορεί	 να	 χρησιμοποιηθεί	 από	 παιδιά	 ηλικίας	 12	 ετών	 και	 άνω	 και	 από	 άτομα	 με	

μειωμένες	σωματικές,	πνευματικές	και	αισθητηριακές	 ικανότητες	ή	με	μειωμένη	εμπειρία	στη	χρήση	
παρόμοιων	 συσκευών,	 εφόσον	 βρίσκονται	 μόνο	 υπό	 επίβλεψη	 ή	 τους	 έχουν	 δοθεί	 σαφείς	 οδηγίες	
σχετικά	με	τη	λειτουργία	της	συσκευής	και	τους	σχετικούς	κινδύνους.	

l Ο	καθαρισμός	και	η	συντήρηση	της	συσκευής	δεν	πρέπει	να	γίνεται	από	παιδιά	χωρίς	επίβλεψη.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
ΦΥΛΑΞΤΕ	ΑΥΤΕΣ	ΤΙΣ	ΟΔΗΓΙΕΣ	
	
	

ΣΥΝΔΕΣΗ	&	ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	TOIXOY	
	

	
	
	

	

1. Μπροστινή σίτα   6. Κοχλίας 

2. Φτερωτή 7. Βάση ανεμιστήρα 

3. Ασφάλιση φτερωτής 8. Υποστήριγμα τοίχου 

4. Πίσω σίτα 9. Τηλεχειριστήριο 

5. Κάλυμμα μοτέρ   

 



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	

	

• Εγκαταστήστε	το	υποστήριγμα	τοίχου	(8)	στον	τοίχο.	

• Εισάγετε	τη	βάση	του	ανεμιστήρα	(7)	στην	οπή	του	υποστηρίγματος	τοίχου	(8).	Στη	συνέχεια	σφίξτε	τις	
βίδες.	

• Συνδέστε	το	κάλυμμα	του	μοτέρ	(5)	και	τη	βάση	του	ανεμιστήρα	(7).	Χρησιμοποιήστε	κατσαβίδι	για	να	
τα	σφίξετε.	

• Εγκαταστήστε	την	πίσω	σίτα	(4)	μπροστά	από	το	κάλυμμα	του	ανεμιστήρα	(5).	Σφίξτε	τις	βίδες.	

• Εγκαταστήστε	τη	φτερωτή	(2)	στον	άξονα	του	μοτέρ	και	σφίξτε	το	παξιμάδι	ασφάλισης	(3).	

• Συνδέστε	τα	στεφάνια	της	μπροστινής	(1)	και	της	πίσω	σίτας	(4)	μέσω	των	αντίστοιχων	συνδέσμων.	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	

• Συνδέστε	τον	ανεμιστήρα	στην	πρίζα	και	ανοίξτε	τον	διακόπτη,	αφού	τον	έχετε	τοποθετήσει	στον	τοίχο.	

• Μπορείτε	να	ελέγχετε	τον	ανεμιστήρα	από	το	τηλεχειριστήριο	ή	από	τα	πλήκτρα	ελέγχου	στον	πίνακα	
ελέγχου.	

• Πιέστε	το	πλήκτρο	“ON/SPEED”.	Στην	πρώτη	χρήση,	ο	ανεμιστήρας	θα	λειτουργεί	στη	χαμηλή	ταχύτητα.	

• Πιέστε	το	ίδιο	πλήκτρο	για	να	επιλέξετε	μεταξύ	χαμηλής,	μεσαίας	και	υψηλής	ταχύτητας	(“Low,	
Medium,	High”).	

• Πιέστε	το	πλήκτρο	“SWING”	για	να	ενεργοποιήσετε	τη	λειτουργία	ταλάντωσης.	

• Πιέστε	το	πλήκτρο	"Mode"	για	να	επιλέξετε	μία	από	τις	τρεις	λειτουργίες	αέρα:	κανονική,	φυσική,	
ύπνου.	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	

• Πιέστε	το	πλήκτρο	επαναλαμβανόμενα	για	να	ρυθμίσετε	το	χρονόμετρο.	Ο	χρόνος	αυξάνεται	σε	
διαστήματα	της	μισής	ώρας	κάθε	φορά	και	το	χρονόμετρο	διαθέτει	4	ενδείξεις	συνολικά,	ώστε	να	
ρυθμίσετε	τον	επιθυμητό	χρόνο.	Ο	μέγιστος	χρόνος	που	μπορείτε	να	ορίσετε	στο	χρονόμετρο	είναι	7,5	
ώρες.	

• Για	παράδειγμα,	για	να	ορίσετε	το	χρονόμετρο	στις	5	ώρες,	πιέστε	επαναλαμβανόμενα	το	πλήκτρο	του	
χρονομέτρου	μέχρι	οι	ενδείξεις	“1h”και	“4h”	να	είναι	αναμμένες	ταυτόχρονα.	

• Μην	πιέσετε	το	πλήκτρο	του	χρονομέτρου	εάν	επιθυμείτε	ο	ανεμιστήρας	να	λειτουργεί	χωρίς	
περιορισμό.	Εάν	δεν	πιέσετε	το	πλήκτρο,	οι	ενδείξεις	θα	παραμένουν	σβηστές.	

	



	

	

1.	Πηγή	ενέργειας:	Ελέγξτε	την	τάση	και	τη	συχνότητα	πριν	χρησιμοποιήσετε	τον	ανεμιστήρα,	για	να	
αποφύγετε	τυχόν	προβλήματα. 	

2.	Πρίζα	τοποθέτησης	220-240V-50Hz:	Πάντοτε	χρησιμοποιείτε	πρίζα	που	είναι	γειωμένη,	για	λόγους	
ασφάλειας	και	προστασίας.		

3.	Έλεγχος	ταλάντωσης-περιστροφής:	Η	ταλάντωσηπορεί	να	ρυθμιστεί	σε	γωνία	0o-90o.	Όταν	η	βίδα	
ρύθμισης	κινείται	προς	τον	άμεσο	άξονα,	ο	ανεμιστήρας	δε	θα	ταλαντωθεί.	Όσο	μεγαλύτερη	είναι	η	
απόσταση	της	βίδας	ρύθμισης	από	το	άμεσο	άξονα,	τόσο	μεγαλύτερη	θα	είναι	η	γωνία	ταλάντωσης.	Πριν	
αλλάξετε	τη	γωνία	ταλάντωσης,	κλείστε	πρώτα	το	ρεύμα,	έπειτα	χαλαρώστε	τη	βίδα	ρύθμισης	και	γυρίστε	
τη	στην	κατάλληλη	θέση	για	να	έχετε	την	επιθυμητή	γωνία.		

4. Ρύθμιση	του	ύψους:	Κλείστε	πρώτα	το	ρεύμα,	κρατήστε	την	κεφαλή	του	ανεμιστήρα,	χαλαρώστε	το	
μπουλόνι	σύνδεσης	και	το	μπουλόνι	ρύθμισης,	ρυθμίστε	τον	ανεμιστήρα	στην	επιθυμητή	θέση	ύψους	και	
έπειτα	ξανασφίξτε	τα	δύο	μπουλόνια.		

6.	Ρύθμιση	του	ύψους	της	κεφαλής	του	ανεμιστήρα	με	ορθοστάτη:	Χαλαρώστε	το	μπουλόνι	κλειδώματος,	
ρυθμίστε	την	κεφαλή	του	ανεμιστήρα	στην	ιδανική	θέση	και	έπειτα	σφίξτε	το	μπουλόνι	κλειδώματος.	Για	να	
αποφύγετε	την	ξαφνική	πτώση	της	κεφαλής	του	ανεμιστήρα	και	τα	ατυχήματα,	πρέπει	να	κρατάτε	την	
κεφαλή	του	ανεμιστήρα	όταν	χαλαρώνετε	το	μπουλόνι	κλειδώματος.	Κλείστε	το	ρεύμα	πριν	τη	ρύθμιση.		

7.	Ρύθμιση	του	όγκου	του	αέρα:	Γυρίστε	το	διακόπτη	στο	πίσω	μέρος	της	κεφαλής	του	ανεμιστήρα	για	να	
ελέγξετε	την	λειτουργία	του	ανεμιστήρα	και	να	ρυθμίσετε	τον	όγκο	του	αέρα.	Το	"0”	αντιστοιχεί	στο	“stop”,	
οι	ταχύτητες	“1-3”	αντιστοιχούν	σε	διαφορετικούς	όγκους	αέρα. 	

9.	Ασφαλής	μετακίνηση:	Μετακινήστε	τον	ανεμιστήρα	μόνο	όταν	το	ρεύμα	είναι	κλειστό.	Μην	εμποδίζετε	
την	ταλάντωση	του	ανεμιστήρα	για	να	αποφύγετε	τη	δημιουργία	προβλημάτων.		

10.Προσοχή	κατά	την	εγκατάσταση:	Για	εύκολη	μετακίνηση	ο	στυλοβάτης	στήριξης	του	μοντέλου	με	
ορθοστάτη	και	η	βάση	του	επιτοίχιου	μοντέλου	είναι	αποσυναρμολογημένη	στη	συσκευασία.	
Παρακαλείσθε	να	εγκαταστήσετε	τους	ανεμιστήρες	σύμφωνα	με	τα	σχέδια	σε	αυτό	το	εγχειρίδιο.	 	

	

	

Τηλεχειριστήριο	

• Ο	αισθητήρας	του	τηλεχειριστηρίου	θα	πρέπει	να	
σημαδεύει	προς	τον	ανεμιστήρα,	προκειμένου	να	
λειτουργεί	σωστά.	

• Η	απόσταση	μεταξύ	του	τηλεχειριστηρίου	και	του	δέκτη	
δεν	πρέπει	να	ξεπερνά	τα	6	μέτρα	και	η	μεταξύ	τους	
γωνία	τις	30	μοίρες.	

Προσοχή:	Ο	ανεμιστήρας	θα	πρέπει	να	είναι	πάντοτε	
σβηστός	όταν	κάνετε	αυτή	τη	ρύθμιση.	



ΚΥΡΙΑ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	 	

  

ΜΟΝΤΕΛΑ  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(mm)  

 

RPM  

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΘΟΡΥΒΟΥ (Db 
(A))  

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ 
ΙΣΧΥΣ (W)  

ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΕΡΑ 
(m3/min)  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 
(m2)  

 
FW-50R 500 

 

1350  

  

55  140W 130 25-30 

FW-65R 650 1350  68 200W 220 30-35  

FW-75R 

 

750  

  

 

1350  

  

73 240W  302 35-45  

***	Οι	ανωτέρω	ενδείξεις	ενδέχεται	να	διαφέρουν	+/-10%	ανάλογα	τις	συνθήκες	

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	

Για	να	διατηρήσετε	τον	ανεμιστήρα,	το	μοτέρ,	τα	φτερά	και	τους	προφυλακτήρες	καθαρά	με	ασφαλές	
τρόπο,	ακολουθήστε	τα	παρακάτω	βήματα: 	

Α)	Βγάλτε	τον	ανεμιστήρα	από	την	πρίζα	και	χαλαρώστε	τα	κλιπς	από	τους	προφυλακτήρες	πριν		

χρησιμοποιήσετε	ένα	στεγνό	πανί	για	να	τον	ξεσκονίσετε. 	

Β)	Σκουπίστε	απαλά	τα	φτερά	για	να	μην	τα	ξεφορμάρετε,	πράγμα	που	θα	προκαλέσει	δυσλειτουργία	του		

ανεμιστήρα. 	

Γ)	Μετά	την	επανασυρμολόγηση,	βεβαιωθείτε	ότι	όλα	τα	μέρη	έχουν	στερεωθεί	καλά. 	

Δ)	Κάντε	μια	δοκιμαστική	λειτουργία	του	ανεμιστήρα	για	5	λεπτά	για	να	βεβαιωθείτε	ότι	λειτουργεί	
κανονικά.		

Εάν	μετά	τον	καθαρισμό	βρεθεί	κάτι	μη	κανονικό	στον	ανεμιστήρα,	σταματήστε	τον	αμέσως	για	να	ελεγχθεί	
και	να	διορθωθεί	από	ηλεκτρονικούς.	Σε	αυτή	την	περίπτωση	η	αυτό-αποσυναρμολόγηση	είναι	επικίνδυνη	
και	απολύτως	απαγορευμένη.		

Ε)	Αλλαγή	γράσου:	Αφού	ο	ανεμιστήρας	λειτουργήσει	για	πάνω	από	2000	ώρες	(ή	τουλάχιστον	μία	φορά	το	
χρόνο),	το	γράσο	στο	κιβώτιο	ταχυτήτων	(εσωτερικά	του	μοτέρ)	πρέπει	να	αλλαχθεί	ή	να	βάλετε	καινούριο.		

l Πάντοτε	να	κλείνετε	και	να	αποσυνδέετε	τη	συσκευή	από	το	ρεύμα	πριν	την	αποσυναρμολόγηση	και	
τον	καθαρισμό	της.	

l Κρατήστε	τους	αεραγωγούς	στο	πίσω	μέρος	του	κύριου	σώματος	της	συσκευής	καθαρούς	από	σκόνη	
και	χνούδια.	Χρησιμοποιήστε	ηλεκτρική	σκούπα	για	να	τα	αφαιρέσετε	εάν	είναι	απαραίτητο.	Μην	
χρησιμοποιείτε	αιχμηρά	εργαλεία	για	τον	καθαρισμό	των	χνουδιών.	

l Τα	μέρη	του	ανεμιστήρα	πρέπει	να	καθαρίζονται	με	απαλό	σαπούνι	και	ένα	νωπό	πανί	ή	σπόγγο.	Μην	
αφήνετε	νερό	ή	άλλα	υγρά	να	ρέουν	στο	κάλυμμα	του	μοτέρ.	

l Καθαρίστε	προσεκτικά	το	σαπούνι	με	καθαρό	νερό.	
	



	
ΠΡΟΣΟΧΗ:	Μην	χρησιμοποιείτε	σκληρά	απορρυπαντικά,	χημικά	καθαριστικά	ή	διαλύματα,	καθώς	μπορεί	
να	καταστρέψετε	την	φινιρισμένη	επιφάνεια	του	ανεμιστήρα.	
 
 

Κατάλληλη	απόρριψη	του	προϊόντος	

Το	σήμα	αυτό	υποδεικνύει	ότι	το	προϊόν	δεν	πρέπει	να	απορρίπτεται	μαζί	με	τα	υπόλοιπα	οικιακά	
απορρίμματα,	εντός	της	ΕΕ.	Για	να	αποτρέψετε	πιθανή	βλάβη	του	περιβάλλοντος	ή	της	ανθρώπινης	
υγείας	από	ανεξέλεγκτη	ρύπανση,	ανακυκλώστε	υπεύθυνα	το	προϊόν,	ώστε	να	προάγετε	την	
αειφόρο	επαναχρησιμοποίηση	των	υλικών	του.	Για	να	επιστρέψετε	τη	χρησιμοποιημένη	συσκευή	

σας	παρακαλούμε	χρησιμοποιήστε	το	κατάλληλο	σύστημα	ανακύκλωσης	ή	απευθυνθείτε	στον	κατάστημα	
από	όπου	το	αγοράσατε.	
 
 
ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Ν. Χατζηπέτρου 31, Αχαρναί 
Τηλ 210 2773733 
Email: info@human.com.gr 
www.human.com.gr 
 


