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Οδηγίες ασφαλείας
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημίες που μπορεί να προκύψουν από μη ορθή χρήση της
συσκευής, παραβίαση κανόνων ασφαλείας, χρήση διαφορετική από την σχεδιασμένη κ.λπ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Προσοχή! Τάση 230V. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Δεν πρόκειται για παιχνίδι, μακριά από παιδιά!
Συνδέστε μόνο σε πιστοποιημένες πρίζες σούκο 230V 50-60Hz (16A).
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι έως +45 βαθμοί Κελσίου.
Αν χρειαστεί καθάρισμα, αυτό να γίνει χωρίς η συσκευή να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.
Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εάν αντιληφθείτε την παραμικρή ένδειξη βλάβης!
Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται.
Μην χρησιμοποιείτε κοντά στη συσκευή αντικείμενα που μπορεί να εισέλθουν μέσα της.
Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, να μη χρησιμοποιείται αν υπάρχει κίνδυνος να βραχεί
(π.χ. βροχόπτωση).

Συναρμολόγηση
Συναρμολογήστε τη συσκευή με τη σειρά που απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.

Οι λειτουργίες του ανεμιστήρα
Με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου και χαμηλή κατανάλωση, προσφέρει επιπλέον λειτουργίες
εκτός από τη λειτουργία ενός εξελιγμένου ισχυρού ανεμιστήρα:
•
•
•

αυξάνει την υγρασία του αέρα ψύχοντάς τον ταυτόχρονα με τον νεφελοποιητή κρύου
νερού που διαθέτει
καθαρίζει τον αέρα με τον ενσωματοποιημένο ιονιστή (προαιρετικά με το μοντέλο ΙΙ),
απομακρύνει κουνούπια και έντομα με την συσκευή απομάκρυνσης εντόμων
(προαιρετικά με το μοντέλο ΙΙ).

Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο.
Εκτός από τις τρεις ταχύτητες του αέρα (χαμηλή, μεσαία, υψηλή) μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανεμιστήρας: είτε ομοιόμορφα ή σε φυσικές ριπές ανέμου,
όπως δηλαδή και ο φυσικός άνεμος.
Στις ξηρές μέρες του καύσωνα μπορείτε αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήστε το
νεφελοποιητή, ο οποίος βελτιώνει την ξηρότητα της ατμόσφαιρας προσθέτοντας υγρασία, ενώ
ταυτόχρονα ρίχνει ελαφρώς και την προσλαμβανόμενη θερμοκρασία του αέρα, απομακρύνοντας
θερμότητα από αυτόν.
Μόνο στο Μοντέλο ΙΙ: Αναπνεύστε καλύτερα: Η λειτουργία ιονιστή καθαρίζει τον αέρα από
τις μυρωδιές και τη σκόνη. Γύρη, βακτήρια και μικρόβια απομακρύνονται κατά 90% από το
φίλτρο αέρα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την περιεκτικότητα του αέρα σε οξυγόνο. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε (προαιρετικά) πλακέτες αρωματικές ή κατά των κουνουπιών. Για
να απαλλαγείτε από τα ενοχλητικά κουνούπια και άλλα έντομα του καλοκαιριού!
Κατάσταση λειτουργίας "ύπνου": Οι ριπές αέρα γίνονται όλο και πιο αδύναμες μέχρι να
κοιμηθείτε. Με τον χρονοδιακόπτη ύπνου καθορίζετε και τον χρόνο μετά τον οποίο να
απενεργοποιηθεί εντελώς ο ανεμιστήρας.
Εξοικονομήστε πολλά χρήματα με αυτό τον οικονομικό ανεμιστήρα 4 σε 1, αφού θα
διαπιστώσετε ότι μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε πολλές φορές σε ημέρες που έως σήμερα
χρησιμοποιούσατε κλιματιστικό με πολλαπλάσια κατανάλωση.

Τα πλήκτρα χειρισμού
AUS

Σταματά τη λειτουργία

EIN / WINDSTÄRKE

Ξεκινά τη λειτουργία. Με επαναλαμβανόμενα πατήματα του πλήκτρου
αλλάζει η ταχύτητα του αέρα (τρεις σκάλες)

MODUS

Με επαναλαμβανόμενα πατήματα του πλήκτρου εναλάσσονται οι
λειτουργίες: Κανονικός αέρας, Φυσικός αέρας, Νυχτερινός αέρας

SCHWENKEN

Επιλογή οριζόντιας κίνησης

LUFTBEFEUCHTER

Ενεργοποίηση νεφελοποιητή / απενεργοποίηση

TIMER

Χρονοδιακόπτης (0,5 έως 7,5 ώρες σε βήματα 30 λεπτών)

Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση του τηλεχειριστήριου.

Γέμισμα δοχείου νερού
Γεμίζετε το δοχείο νερού που βρίσκεται στη βάση του ανεμιστήρα με νερό (και μόνο με νερό),
σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα.

•

Ανοίγετε το εμπρός καπάκι (1)

•

Βγάζετε το δοχείο ανα-σηκώνοντάς το ελαφρώς και τραβώντας προς τα έξω (2,3)

•

Γυρνάτε ανάποδα το δοχείο και αφαιρείτε το πώμα (4)

•

Γεμίζετε με νερό και επανατοποθετείτε το πώμα (5)

•

Γυρνάτε ξανά το δοχείο με το πώμα να βρίσκεται τώρα κάτω (6) και επανατοποθετείτε το
δοχείο στον ανεμιστήρα κλείνοντας και το εμπρός καπάκι του.

Καθάρισμα
Πριν το καθάρισμα να αφαιρείται η πρίζα του ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος! Μην
χρησιμοποιείτε υγρά καθαρισμού, μόνο νερό!
Αφαιρέστε πρώτα το δοχείο νερού (1), μετά το λάστιχο και στο τέλος το νεφλοποιητή που
βρίσκεται στη βάση κάτω από το δοχείο νερού (2).
Καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε 15-20 ημέρες χρήσης. Καθαρίζετε το λάστιχο κάθε 7-8 ημέρες
χρήσης. Ταυτόχρονα ελέγχετε και το νεφελοποιητή μήπως χρειάζεται και αυτός καθάρισμα. Για
στέγνωμα χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά καθαρά πανάκια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•

Ανεμιστήρας και νεφελοποιητής/υγραντήρας
Ιονιστής, απωθητικό κουνουπιών (Μοντέλο ΙΙ)
Όλες οι λειτουργίες είναι ανεξάρτητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα η
μία από την άλλη
3 ταχύτητες του αέρα και 3 κατηγορίες: Κανονική λειτουργία, λειτουργία φυσικού
άνεμου και λειτουργία ύπνου
Χρονοδιακόπτης κάθε 30 λεπτά, 30 λεπτά έως 7,5 ώρες
Ιονιστής που καθαρίζει τον αέρα και αφαιρεί τις δυσάρεστες οσμές εμπλουτίζοντάς τον με
ωφέλιμα αρνητικά ιόντα. Αποτελεσματικό κατά της σκόνης, της γύρης ενώ αφαιρεί και το
90% των μικροβίων από τον αέρα (Μοντέλο ΙΙ)
Τηλεχειριστήριο έως 6-7m
Πολύ ευέλικτο: Με 4 τροχούς και πλήρως ρυθμιζόμενο
Νεφελοποιητής με εξαιρετικά μικρό μέγεθος σταγόνας: Υδρονέφωση με σταγόνες 2 - 6
μικρομέτρων
Αφαιρούμενη για εύκολο γέμισμα δεξαμενή κρύου νερού 1,5 λίτρου (για έως 6 ώρες
υδρονέφωσης)
Διάμετρος ανεμιστήρα: περ. 40 εκατοστά που μπορεί να πάρει κλίση για στοχευμένη
απόδοση
Συνολικό Πλάτος: 45 cm, ρυθμιζόμενο ύψος: 105 - 115 εκατοστά
Περιλαμβάνει τηλεχειριστήριο με μπαταρίες και εγχειρίδιο οδηγιών στα ελληνικά και
γερμανικά
Κατανάλωση ανεμιστήρα 60W, κατανάλωση νεφελοποιητή 40W

•

Τάση 220-240 Volt – 50Hz

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

