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Model BFN5600

Cooling Power 80 Watt

Heating Power 2000 Watt

Water tank capacity 10 L

 Water tank removable

 Air volume 600 m3 / h

Cycle timer 0-12 hour (remote control)

Heating Anion 

Remote Control included Yes

Speed 9,5 m/s

Technical Data

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications with-
out prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts 
described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of 
the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. 
Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent 
purposes. 

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or re-
placement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the 
authorized service department of the manufacturer.

Μοντέλο BFN5600

Ψυκτική ισχύς 80 Watt

Θερμική ισχύς 2000 Watt 

Χωρ. δεξαμενής  νερού 10 L

Δεξαμενή μπορεί να αφαιρεθεί

'Ογκος αέρα 600 m3 / h

H/M χρονοδιακόπτης 0-12 hour (με τηλεχειρισμό) 

Θέρμανση με ιονιστή

Tηλεχειριστήριο Περιλαμβάνεται

Tαχύτητα 9,5 m/s

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό 
του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που 
περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν 
και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην 
περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές 
εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή 
βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι 
εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των 
ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του 
κατασκευαστή.

1. Control  panel / Πίνακας Eλέγχου

2. Louver/ Περσίδες 

3. Water tank inspection window/Παράθυρο          
επιθεώρηση δεξαμενής νερού.

4. Wheel/Τροχός

5. Change-over switch/Διακόπτης Επιλογής (επιλογέας)

6. Power switch/Διακόπτης ισχύος (ΟΝ/OFF)

7. Cable/Καλώδιο

8. Water tank lock/Κλειδαριά Δεξαμενής Νερού

9. Cable holder/Στήριξη καλωδίου

10. Screw/Βίδα

11. Filter/Φίλτρο

12. Cooling pad/Ψύκτρα

13. Water tank/Δεξαμενή νερού
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A. General Safety Instructions

When using this electrical appliance, basic safety precautions should always be 
observed, including the following:

1. The product is for household use only.   
2. Connect the appliance to single-phase AC supply of the voltage specified on 
the rating label.
3. Always turn the product to the OFF position and unplug it from the electrical 
outlet when not in use.
4. Extreme caution is necessary when the appliance is used by or near children, 
invalids or elderly person.
5. Do not run cord under carpeting and do not cover cord with throw rugs, run-
ners or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be 
tripped over.
6. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the unit 
malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner. 
7. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its 
service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
8. Use the appliance in a well-ventilated area. While using, distance of no less 
than 20cm should be kept away from wall or corner to ensure the air intakes 
or exhaust openings should not be blocked unexpectedly. The unit must not be 
located immediately below or besides a curtain or the likes.
9. Do not insert or allow fingers or any other objects into grill to avoid a me-
chanical danger when in use. Do not block air intakes or exhaust openings in any 
manner. 
10. Adequate clean water should be put into the tank within the water level limits 
as shown by the water level indicator. Make sure that you DO NOT add water 
whilst the power is on.
11. If you want to move the product whilst water is in the tank, unplug it and 
push it slowly and very lightly on the side of the unit to avoid water spillage. The 
best method would be to drain the unit using the valve at the bottom of the unit.
12. Please keep the ice crystals box provided away from children, as it is a chem-
ical based substance that is harmful if swallowed. Also make sure that the ice 
pack is not placed in direct sunshine. When scrapping the appliance, follow the 
regulations concerning the disposal of ice crystals.
13. Use the appliance on flat, dry floor only.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowl-
edge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance by a person responsible for their safety.
15. Children should be supervised to ensure that they do not play with the ap-
pliance.

B.Assembly of the Air Cooler

1.Remove the packaging carefully taking care not to damage the plastic body with 
the scissors or knife
2.Installation of Wheels: place 4 wheels to the holes located at the base of the air 
cooler. Insert the wheels tightly to the air cooler’s body.
3.Set the unit on a stable and horizontal base, keeping it away from radiating heat 
sources and naked flame.
4. Filling Water: Turn the water tank lock to horizontal position, taking out the 
water tank, put in the ice boxes and add clean tap water to the tank. Be sure that 
water level in the tank does not exceed the level “MAX” which is located at the 
back of the tank.
5. Push the water tank to its housing and turn the tank lock to the vertical posi-
tion.

6. Remote control: It is with CR2025 button cell. Before use, please pull out the 
card which is inserted at the button of the remote control.

Insert plug to the electrical outlet. Turn the unit on with the power switch. Then 
it will beep short, and the temperature display will show the current temperature 
and the air cooler switches to the stand by position. The functions of the unit can 
be controlled via board control panel or by remote control.

C. Operating the cooling function:

Turn the Change-over switch on cooling position.

1.ON/OFF: Press the “ON/OFF” button on the control panel or press the 
ON/OFF button on the remote control to turn the unit on. The unit will start 
at low speed and normal wind. To switch back to the standby position, sim-
ply press the ON/OFF button on control panel or press the ON/OFF button 
on the remote control.

2. Speed: Wind speed can be adjusted to 3 levels as low---mid—high by 
pressing the ‘Speed’ button. Each time the ‘Speed’ button is pressed, an 
icon will appear on the  screen indicating the current speed level.

3. Wind: Press the ‘Wind’ button to choose the wind type. Each time this 
button is pressed, an indicator will light on the screen to indicate the type 
of wind. There are 3 types of winds to choose: Normal—Natural—Sleep.

4. Timer: Press ‘Timer’ button to set the fan running time between 0-12 
hours, which switches the unit to standby after preset time. Each time the 
button is pressed, the hours will increase one by one and the time indicator 
will light on the screen.
To cancel the timer, simply press the button until the indicator shows”00”.

5. Swing: Press 'Swing' button to change the wind direction. The swing icon 
will appear on the screen when the function is activated. Press the button 
again to stop the oscillation. The vertical direction of air flow can be adjust-
ed manually by directing the outlet louvers up and down.

6. Cooler: To activate the air cooler function, please press the 'Cooler' but-
ton. Water pump will take the water from the tank and pour it onto the 
cooling pad. Cooling pad absorbs the heat of the water and the evaporated 
air is blown out by the help of fan. The cool breeze blown by the cooler 
drops the temperature and creates a relaxing cooling effect. 

Caution: If the water level is low or there is no water in the tank, do not 
activate the ‘Cooler’ function. Check the water level and add water if need-
ed. Replace the stale water with fresh water. It is recommended to replace 
water in the tank at least once in a week.

7.Ionizer: Press ‘Ion’ button to activate the ionizer function. Ion icon on the 
screen will light and the negative anion release will start. Anions attract to 
tiny particles in the air such as dust, pollen, mold spores etc. Which cause 
them to become too heavy to remain air borne. This feature let us to have 
dean air in the environment.

D. Operating the heating function:
Turn the Change-over switch on cooling position.

1.ON/OFF: Press the “ON/OFF” button on the control panel or press the 
ON/OFF button on the remote control to turn the unit on. The unit will 
start at normal wind and low heating stage(1000W).  After second press the 
button, heating will switch off, the fan will work 30 seconds more, then the 
device will back to the standby position.

2. Speed: this button is not available 

3. Wind/heat: Press the ‘Wind/heat’ button to choose the heating stage. 
Each time this button is pressed, an indicator will light on the screen to 
indicate the type of heating stage. There are 2 heating stages for choose:  
low (1000W)—high(2000W)

4. Timer: Press ‘Timer’ button to set the fan running time between 0-12 
hours, which switches the unit to standby after preset time. Each time the 
button is pressed, the hours will increase one by one and the time indicator 
will light on the screen.

To cancel the timer, simply press the button until the indicator shows”00”.
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5. Swing: Press 'Swing' button to change the wind direction. The swing icon will 
appear on the screen when the function is activated. Press the button again to 
stop the oscillation. The vertical direction of air flow can be adjusted manually by 
directing the outlet louvers up and down.is button is not available

6. Cooler: this buttom is not available. 

7.Ionizer: Press ‘Ion’ button to activate the ionizer function. Ion icon on the screen 
will light and the negative anion release will start. Anions attract to tiny particles 
in the air such as dust, pollen, mold spores etc. Which cause them to become too 
heavy to remain airborne. This feature let us to have dean air in the environment.

E. Operating the Water Tank

Check the level of water in the tank frequently. Be sure that water level is not 
below the ‘MIN’ marking which is located on the water tank. Activating the ‘Cool’ 
function with insufficient amount of water may cause malfunction of the water 
pump and the warranty of your product will be void.

Before refilling water, turn your unit to ‘Off’ position by pressing the switch locat-
ed on the back panel and unplug the power cord.

Using the Ice Boxes

In order to increase the cooling effect of your fan, you can use ice boxes which are 
supplied with the unit. Before using, place them in the freezing compartment of 
your refrigerator for a few hours. Then place them into the large section of the 
tank and add water to the ‘MAX’ level. Using the ice boxes will drop the tempera-
ture of the air flow which will create more effective cooling effect.

F. Cleaning and Maintenance

After operation for long time, the dust cumulated in the dust filter or cooling pad 
may influence the inflow of air. Therefore it is recommended to clean your fan 
regularly. Please follow the steps below to clean your device.
Turn off the unit and unplug the power cord before cleaning and maintenance.

1. Dust Filter
To remove the dust filter, first remove the screw, then simply press the locks with 
both hands and pull it out. Use neutral cleaning agent and brush to clean the dust 
and dirt on the filter. To attach the clean filter, place the bottom of the filter first 
and then push upper part until it is locked tightly.

2. Cooling Pad
After removing the dust filter you can see the cooling pad. Press the lock in the 
middle and gently pull out the pad. Use a clean or soft brush to remove dust and 
dirt from the pad. Rinse with water if needed and leave it to dry in open air. Never 
use any chemical cleaning solution that can harm pad.

3. Water Tank
Turn the water tank lock to horizontal position and pull the tank. Use soft cleaning 
agents for cleaning. Wash with water and rinse the place it to its housing by push-
ing gently. Turn the lock to vertical position.

4. Exterior Cleaning
Clean the exterior case of the fan with a soft damp cloth except control panel. 
Never use hard cleaning agent that can harm the case. Make sure the unit is dry 
before operating it.

Caution: Never let water contact with the control panel. Always clean it with a 
soft dry cloth. 
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A. Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας 

1. Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μονοφασική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος της 
τάσης που καθορίζεται στην ετικέτα ονομαστικών μεγεθών.
3. Πάντοτε να γυρίζετε το προϊόν στη θέση OFF και να το αποσυνδέετε από την 
πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
4. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, 
ανάπηρους ή ηλικιωμένους.
5. Μην βάζετε το καλώδιο κάτω από χαλιά και μην καλύπτετε τα καλώδια με  
πατάκια, ή οποιοδήποτε κάλυμμα. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακρυά από την 
περιοχή κυκλοφορίας και σε σημείο όπου κανείς δεν θα σκοντάψει σε αυτό.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αν η 
μονάδα παρουσιάσει βλάβη ή καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. 
7. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από πρόσωπο με παρόμοια 
προσόντα προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος. 
8. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο. Κατά τη χρήση,  θα 
πρέπει να τηρείται απόσταση της συσκευής όχι μικρότερη από 20 cm από 
τοίχους ή γωνίες προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εισαγωγές αέρα ή οι 
έξοδοι καυσαερίων δεν μπλοκάρονται με κανέναν τρόπο. Η συσκευή δεν πρέπει 
να βρίσκεται ακριβώς κάτω ή δίπλα από μια κουρτίνα ή παρόμοιες τοποθετήσεις 
με απολύτως κανέναν τρόπο. 
9. Μην βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στις  περσίδες για να αποφύγετε 
μηχανικό κίνδυνο κατά τη χρήση. Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα αέρα με 
οποιονδήποτε τρόπο. 
10. Πρέπει να βάζετε επαρκές καθαρό νερό στη δεξαμενή εντός των ορίων 
της στάθμης του νερού, όπως φαίνεται από τον δείκτη στάθμης του νερού. 
Βεβαιωθείτε ότι δεν προσθέτετε νερό ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία.
11. Εάν θέλετε να μετακινήσετε την συσκευή ενώ το νερό βρίσκεται στη 
δεξαμενή, αποσυνδέστε τη και σπρώξτε τη αργά και πολύ ελαφρά από την 
πλευρά της συσκευής για να αποφύγετε διαρροή νερού. Η καλύτερη μέθοδος 
θα ήταν να αδειάσετε την συσκευή από νερό χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα στο 
κάτω μέρος της μονάδας.
12. Φυλάσσετε το κουτί με τις παγοκύστες που παρέχεται, μακριά από τα παιδιά, 
καθώς εμπεριέχονται επιβλαβείς χημικές ουσίες (σε περίπτωση κατάποσης). 
Επίσης βεβαιωθείτε ότι οι παγοκύστες δεν τοποθετούνται  στον ήλιο. Κατά 
την απόρριψη της συσκευής, ακολουθήστε τους κανονισμούς σχετικά με την 
απόρριψη παγοκρυστάλλων.
13. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδο, στεγνό δάπεδο.
14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες 
ή επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους.
15. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

B. Συναρμολόγηση Αir Cooler

1.Αφαιρέστε την συσκευασία προσεκτικά με τρόπο ώστε να μην καταστρέψετε 
το πλαστικό σώμα με το ψαλίδι ή το μαχαίρι. 
2.Εγκατάσταση των τροχών : τοποθετήστε τους 4 τροχούς στις οπές που 
βρίσκονται στη βάση του air cooler.  Tοποθετήστε τους τροχούς σε σταθερή θέση 
ως προς το σώμα του air cooler.
3.Tοποθετήστε την μονάδα σε μια σταθερή και οριζόντια βάση και κρατήστε την 
μακριά από πηγές θερμότητας και γυμνή φλογα.
4.Πλήρωση με νερό: Στρίψτε το κομβίο κλειδώματος της δεξαμενής καυσίμου 
στην οριζόντια θέση, βγάλτε την δεξαμενή νερού, εισάγετε τους κύβους πάγου 
και προσθέστε καθαρό νερό βρύσης στην δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο 
νερού στην δεξαμενή  δεν υπερβαίνει την ένδειξη επιπέδου νερού "ΜΑΧ" 
(Μέγιστο Επιτρεπτό) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της δεξαμενής.

5. Σπρώξτε την δεξαμενή νερού στο κέλυφός της και στρίψτε το κομβίο 
κλειδώματος πίσω στην κάθετη θέση. 
6. Απομακρυσμένος έλεγχος: Πραγματοποιείται με το κομβίο CR2025. Πριν 
την χρήση, παρακαλούμε τραβήξτε την κάρτα, η οποία είναι τοποθετημένη    
στο κομβίο του απομακρυσμένου ελέγχου.

C. Λειτουργία του Air Cooler  (Λειτουργία ψύξης) 

Γυρίστε τον Διακόπτη Επιλογής στην θέση Ψυχρής Λειτουργίας. 

1. ΟΝ/OFF: Πιέστε το κομβίο "ΟΝ/ΟFF" στον πίνακα ελέγχου ή πιέστε 
το κομβίο ΟΝ/ΟFF στον απομακρυσμένο έλεγχο (τηλεχειριστήριο)  
προκειμένου να ενεργοποιήσετε την μονάδα. Η μονάδα θα ξεκινήσει σε 
χαμηλή ταχύτητα και με κανονικό αερισμό.  Προκειμένου να επιστρέψει 
στην θέση αναμονής (standby), πιέστε απλώς το κομβίο ΟΝ/OFF στον 
πίνακα ελέγχου ή πιέστε το κομβίο ΟΝ/OFF στον απομακρυσμένο έλεγχο 
(τηλεχειριστήριο)

2. Ταχύτητα: Η ταχύτητα αέρα μπορεί να ρυθμίζεται σε 3 επίπεδα ως 
χαμηλή, μέση και υψηλή πατώντας το κομβίο  με την ένδειξη "Speed" 
(ταχύτητα). Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί με την ένδειξη "Speed" 
(ταχύτητα), εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο οποίο υποδεικνύεται το τρέχον 
επίπεδο ταχύτητας. 

3. Αέρας: Πιέστε το κομβίο με την ένδειξη "Wind" (αέρας) προκειμένου 
για την επιλογή του τύπου αέρα. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, 
εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη επί της οθόνης η οποία υποδεικνύει 
τον τύπο του αέρα. Υπάρχουν 3 τύποι αέρα προς επιλογή: Κανονικός - 
Φυσικός - Υπνου.   

4. Χρονομετρητής (Timer): Πατήστε το κομβίο με την ένδειξη "Τimer" 
προκειμένου να θέσετε την λειτουργία του ανεμιστήρα μεταξύ  0 - 12 
ωρών, το οποίο θέτει την μονάδα σε κατάσταση αναμονής (standby) μετά 
την ώρα προ-ρύθμισης (preset time). Kάθε φορά που πιέζεται το κουμπί, 
οι ώρες θα αυξάνονται ανά μια και ο δείκτης χρόνου θα ανάβει επί της 
οθόνης. Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τον χρονομετρητή, απλώς 
πατήστε το αντίστοιχο κομβίο (κουμπί) έως ότου ο δείκτης δείξει "00". 

5. Περιστροφή: Πατήστε το κομβίο με την ένδειξη "Swing" (περιστροφή) 
προκειμένου να μεταβάλετε την κατεύθυνση του αέρα. Το εικονίδιο 
περιστροφής θα εμφανιστεί επί της οθόνης όταν η λειτουργία 
ενεργοποιηθεί. Πιέστε το κομβίο (κουμπί) πάλι ώστε να σταματήσετε 
τυχόν περιστροφή. Η κάθετη κατεύθυνση της ροής του αέρα μπορεί να 
ρυθμίζεται δια χειρός κατευθύνοντας τις περσίδες εξόδου πάνω και 
κάτω.
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6.Air Cooler: προκειμένου να ενεργοποιήσετε την λειτουργία Air Cooler, πατήστε 
το κομβίο με ένδειξη "Cooler".  Mια αντλία νερού θα παραλάβει νερό από την 
δεξαμενή  και θα το οδηγήσει στην ψύκτρα. Η ψύκτρα απορροφά την θερμότητα 
του νερού και ο εξατμιζόμενος αέρας διοχετεύεται προς τα έξω με την συνδρομή 
ενός ανεμιστήρα. Το ψυχρό ρεύμα που δημιουργείται από το Air Cooler μειώνει 
την περιβάλλουσα θερμοκρασία και δημιουργεί μια αναζωογονητική αίσθηση 
δροσισμού/ψύξης. 

Προσοχή: Εάν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή ή δεν υπάρχει νερό στη 
δεξαμενή, μην ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 'Cooler'. Ελέγξτε τη στάθμη του 
νερού και προσθέστε νερό  αν χρειάζεται. Αντικαταστήστε το πολυκαιρισμένο 
νερό με φρέσκο νερό. Συνιστάται να αντικαθιστάτε το νερό στη δεξαμενή 
τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

7.Ιονιστής: Πατήστε το κομβίο με την ένδειξη "Ιοn" ώστε να ενεργοποιήσετε 
την λειτουργία ιονιστή. 'Ενα εικονίδιο στην οθόνη θα ανάψει και θα εκκινήσει 
η απελευθέρωση αρνητικών ανιόντων. Τα ανιόντα προσελκύουν μικροσκοπικά 
σωματίδια στον αέρα όπως σκόνη, γύρη, ίχνη μούχλας κ.λπ. που τα κάνει να 
γίνονται πολύ βαριά για να παραμένουν αιωρούμενα. Αυτό το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα επιτρέπει καθαρό αέρα στο περιβάλλον. 

D. Λειτουργία θέρμανσης 

Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στην θέση ψύξης 

1.ΟΝ/ΟFF: Πιέστε το κομβίο "ΟΝ/OFF" στον πίνακα ελέγχου ή πιέστε το κομβίο 
ΟΝ/ΟFF στο τηλεχειριστήριο ώστε να ενεργοποιήσετε την μονάδα. Η μονάδα 
θα εκκινήσει με κανονικό αέρα και χαμηλή βαθμίδα θέρμανσης (1000 W).   
Mετά από ένα δευτερόλεπτο πατήστε το κομβίο, η θέρμανση θα σταματήσει, 
ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για ακόμη 30 δευτερόλεπτα, και ακολούθως η 
συσκευή θα επιστρέψει σε θέση αναμονής 

2.Ταχύτητα: το κομβίο αυτό δεν διατίθεται. 

3.Αέρας/θέρμανση: Πιέστε το κομβίο "Wind/heat" (Aέρας/θέρμανση) 
προκειμένου να επιλέξετε το στάδιο θέρμανσης. Κάθε φορά που πιέζετε το 
κομβίο, εμφανίζεται μια φωτεινή ένδειξη στην οθόνη ώστε να καταδείξει τον 
τύπο του σταδίου θέρμανσης. Υπάρχουν 2 στάδια θέρμανσης για να επιλέξετε: 
χαμηλό (1000 Watts) - υψηλό (2000 Watts)

4.Xρονομετρήτης: Πιέστε το κομβίο "Timer" (χρονομετρητής) ώστε να θέσετε 
τον ανεμιστήρα σε λειτουργία για τις ώρες μεταξύ 0-12, ο οποίος ρυθμίζει 
την μονάδα στην θέση stand-by (θέση αναμονής) μετά τον προκαθορισμένο 
χρόνο. Κάθε φορά που πιέζεται το κομβίο, οι ώρες θα αυξάνονται ανά μια και 
ο χρονομετρητής θα ανάβει στην οθόνη. Προκειμένου να απενεργοποιήσετε τον 
χρονομετρητή, απλώς πιέστε το κομβίο έως ότου η ένδειξη δείξει "00".     

5.Περιστροφή: Πατήστε το κομβίο με την ένδειξη "swing" (περιστροφή) 
προκειμένου να μεταβάλλετε την κατεύθυνση του αέρα. Η ένδειξη του εικονιδίου 
περιστροφής θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία. Πιέστε 
το κομβίο ξανά ώστε να σταματήσετε την περιστροφή. Η κάθετη κατεύθυνση 
της ροής του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί δια χειρός κατευθύνοντας τις περσίδες 
εξόδου πάνω και κάτω.  

6. Cooler (ψύξη): Το κομβίο αυτό δεν διατίθεται.  

7. Ιονιστής: Πατήστε το κομβίο με την ένδειξη "Ιοn" ώστε να ενεργοποιήσετε 
την λειτουργία ιονιστή. 'Ενα εικονίδιο στην οθόνη θα ανάψει και θα εκκινήσει 
η απελευθέρωση αρνητικών ανιόντων. Τα ανιόντα προσελκύουν μικροσκοπικά 
σωματίδια στον αέρα όπως σκόνη, γύρη, ίχνη μούχλας κ.λπ. που τα κάνει να 
γίνονται πολύ βαριά για να παραμένουν αιωρούμενα. Αυτό το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα επιτρέπει καθαρό αέρα στο περιβάλλον. 

E. Λειτουργία δεξαμενής καυσίμου

Eλέγχετε το επίπεδο του νερού στην δεξαμενή συχνά.  Βεβαιωθείτε ότι το 
επίπεδο νερού δεν βρίσκεται κάτω από την ένδειξη "ΜΙΝ" που βρίσκεται 
στην δεξαμενή νερού. Ενεργοποιώντας την λειτουργία "Cool" (Ψύξη) με 
ανεπαρκή ποσότητα νερού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της 
αντλίας νερού και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη. 

Πριν την επαναπλήρωση νερού, θέστε την μονάδα σας στην θέση "OFF" 
πιέζοντας τον διακόπτη που βρίσκεται στoν πίσω πίνακα και αποσυνδέστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας. 

Χρήση κύβων πάγου (παγοκύστες)

Προκειμένου να αυξήσετε την επίδραση ψύξης του ανεμιστήρα, μπορεί να 
χρησιμοποιήσετε παγοκύστες που παρέχονται μαζί με την μονάδα. Πριν 
την χρήση, τοποθετήστε τις στην κατάψυξη του ψυγείου σας για μερικές 
ώρες. Ακολούθως τοποθετήστε τις στο μεγάλο τμήμα της δεξαμενής 
και προσθέστε νερό στο μέγιστο επίπεδο ('ΜΑΧ'). Χρησιμοποιώντας 
παγοκύστες  η θερμοκρασία της ροής αέρα θα μειωθεί το οποίο θα 
προκαλέσει μεγαλύτερη ψύξη (cooling effect). 

F. Kαθαρισμός και Συντήρηση

Μετά από λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η σκόνη που 
συσσωρεύεται στο φίλτρο σκόνης ή στην ψύκτρα μπορεί να επηρεάσει 
την εισροή αέρα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τον 
ανεμιστήρα σας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τη 
συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση. 

1. Φίλτρο σκόνης

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο σκόνης, αφαιρέστε πρώτα τη βίδα και, στη 
συνέχεια, απλά πιέστε τις κλειδαριές και με τα δύο χέρια και τραβήξτε 
το έξω. Χρησιμοποιήστε ουδέτερο καθαριστικό και βουρτσίστε για να 
καθαρίσετε τη σκόνη και τη βρωμιά στο φίλτρο. Για να συνδέσετε το 
καθαρό φίλτρο, τοποθετήστε πρώτα το κάτω μέρος του φίλτρου και, στη 
συνέχεια, πιέστε το επάνω μέρος μέχρι να κλειδωθεί σφιχτά.

2. Ψήκτρα

Μετά την αφαίρεση του φίλτρου σκόνης μπορείτε να δείτε τη ψήκτρα. 
Πιέστε την κλειδαριά στη μέση και τραβήξτε απαλά την ψήκτρα. 
Χρησιμοποιήστε μια καθαρή ή μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη 
σκόνη και τη βρωμιά από την ψήκτρα. Ξεπλύνετε με νερό αν χρειαστεί 
και αφήστε το να στεγνώσει σε ανοιχτό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ 
οποιοδήποτε χημικό διάλυμα καθαρισμού που μπορεί να βλάψει την 
ψήκτρα. Γυρίστε την κλειδαριά σε κατακόρυφη θέση.

3. Δεξαμενή Δοχείου

Γυρίστε τη κλειδαριά της δεξαμενής νερού σε οριζόντια θέση και τραβήξτε 
τη δεξαμενή. Χρησιμοποιήστε μαλακά καθαριστικά για τον καθαρισμό. 
Πλύνετε με νερό και ξεπλύνετε τη, τοποθετήστε τη στο περίβλημά της 
πιέζοντας απαλά. Γυρίστε την κλειδαριά σε κατακόρυφη θέση. 

4. Εξωτερικός Καθαρισμός 

Καθαρίστε τo εξωτερικό περίβλημα του ανεμιστήρα με ένα μαλακό υγρό 
πανί, εκτός από τον πίνακα ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρό 
καθαριστικό που μπορεί να βλάψει το περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι η 
μονάδα είναι στεγνή πριν τη λειτουργία της.

Προσοχή: Μην αφήνετε ποτέ το νερό να έρθει σε επαφή με τον πίνακα 
ελέγχου. Πάντα να τον καθαρίζετε με ένα μαλακό στεγνό πανί. 






