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WARNING: It is important that you read these instructions before 
using your product and we strongly recommend that you keep 
them in a safe place for future reference.

Safety Instructions
1. Use as per the rating voltage.
2. Do not repair or remake the appliance by yourself, it should be repaired by the repairmen.
3. Do not operate the appliance with wet hands, in order to avoid damage.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a same cord from the manufacturer or its service agents.
5. When the appliance is not in use, switch it off and unplug it.
6. Do not insert things to air outlets and inlets, in order to avoid damage.
7. Do not use the appliance near explosive and combustible gas.
8. Use the appliance only on a flat surface.
9. Do not use outdoors.
10. Do no turnover the appliance. Unplug the power supply If it is toppled over and there have some water in the body. Dry the body before use.
11. Clean the appearance with a lightly damp cloth. It can clean with neutral detergents. Do not rinse with water.
12. Do not make air outlets and inlets near the wall or curtain.
13. Do not knock or shake the body when use, otherwise it may cause stop.
14. The appliance must not located immediately below a socket outlet.
The rating current of socket should exceed 10A.
15. Do not use the appliance in the immediate surrounding of a bath,a show or a swimming pool.
16. 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.
17. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CAUTION!
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- The appliance may be used only for its intended purpose. No responsibility can be taken for any possible damage caused through incorrect use or improper 
handling.
- Before connecting the appliance to the power source, check that the current and
- Do not put the appliance or the plug in water or any other liquid. If the appliance accidentally falls into water, make sure your hands are dry and unplug the 
appliance immediately. Discard the appliance once it is safe to do so.
- Never attempt to open the housing yourself.
- Do not place any kind of object into the housing.
- Do not use the appliance with wet hands, or on a damp floor or when the appliance itself is wet.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Check the power cable and the plug regularly for any possible damage. If the power cable or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a 
qualified person to avoid creating a hazardous situation.
- Do not use the appliance if it is dropped or otherwise damaged, or if the power cable or plug are damaged.
If the appliance is damaged, take it to the authorised service centre for
- Never attempt to repair the appliance yourself. This could cause an electric shock.
- Do not allow the power cable to hang over sharp edges. Also keep the power from the mains socket by holding the plug itself.
- Make sure there is no danger of the power cable or an extension cable being inadvertently pulled or causing anyone to trip when the appliance is in use.
- If an extension cable is used it must be suited to the consumption of the appliance, otherwise overheating of the extension cable and/or plug may occur.
- This appliance is not suitable for commercial use nor for use in the open air.
- Never leave the appliance unattended while it is in use.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
Attention:
- Children cannot recognise the dangers associated with incorrect use of electrical appliances. So, never allow children to use household appliances without 
supervision.
- Always remove the plug from the mains socket when the appliance is not in use and each time before it is cleaned.
- Danger! Nominal voltage is still present in the appliance as long as the appliance is connected to the mains socket.
- Switch the appliance off before disconnecting it from the mains.
- Never use the power cable to carry the appliance. Use handles to carry the appliance.
- Ensure that the mains socket where you plug your fan in corresponds to the voltage specified on the rating label on the base of the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical , sensory or mental capabilities or a lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.

Technical Data
Voltage/Frequency: 220-240V~50Hz
Power: 100W 
Additional features: Timer, 3 speeds settings 
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Assembly Instructions
1. Remove the screws from the tubes that form the fan base.
2. Attach the tubes using the screws aligning the holes (5 -13).
3. Finally screw the base to the fan body so that the electrical wires 
are located on the outside of the base.

Disposal of electrical and electronic equipment

To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable 
equipment to the public collection system for electrical and electronic. The symbol of the crossed indicates that this product must be returned 
to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.
By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused 
due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and 
natural resources.

Operating instructions

Care and storage

• Place the fan on a dry surface.
• Plug the power cord into the 230V AC outlet.
• Turn on the fan by pressing the "ON/SPEED" button on the control panel.
• Press ,"LOW" button again to set the fan into low speed. Press "MED" button again to set the fan into medium speed.
• Press "HI" button again to set the fan into high speed. Press "SWING" button, the fan will keep swing.
• Press "TIMER" ® button to set time as follows: 0.5H.1H, and up to max 7.5H.the unit will keep working if the timer light is off.
• Turn off the fan by pressing the "OFF" button on the control panel.

• Turn the control to OFF and unplug the fan before cleaning.
• Use only a soft, damp cloth to clean the fan.
• Do not place the fan in water and never allow water to drip into the Motor Housing.
• Do not use gasoline, paint thinner or other chemicals to clean the fan.
• To clean the fan Blade,Remove the Front grill and Wipe the Blade and Grills.
• Reassemble the fan by snapping the Front Grill into place.
• Store the fan in its original box or cover the fan to protect it from dust.
• Store it in a cool, dry place.

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without 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 replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by 
technicians of the authorized service department of the manufacturer.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτές τις οδη-
γίες πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Συνιστούμε να φυλάξετε 
το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας
1. Βεβαιωθείτε πως η παροχή ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος την απαιτούμενη τάση σύμφωνα με την ονομαστική τάση λειτουργίας της συσκευής.
2. Μην επισκευάζετε και μην πραγματοποιείτε μετατροπές στη συσκευή μόνοι σας, η συσκευή θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε τον τραυματισμό ή την ηλεκτροπληξία.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service του κατασκευαστή τοποθετώντας τα 
γνήσια ανταλλακτικά.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να την απενεργοποιείτε και να αποσυνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
6. Μην εισάγετε αντικείμενα στους αεραγωγούς και στα σημεία διέλευσης του αέρα για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό, ηλεκτροπληξία ή πρόκληση 
βλάβης.
7. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικά και εύφλεκτα αέρια.
8. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή τοποθετημένο μόνο σε επίπεδη επιφάνεια.
9. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
10. Μην αναποδογυρίζετε την συσκευή. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα σε περίπτωση πτώσης ή αν έχει βραχεί με κάποιο υγρό. Στεγνώ-
στε καλά την συσκευή πριν την σύνδεση και την ενεργοποίησή της.
11. Καθαρίστε την συσκευή χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί. Για τον καθαρισμό της συσκευής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εάν είναι απα-
ραίτητο, ήπιο απορρυπαντικό . Μην ξεπλύνετε την συσκευή με νερό.
12. Μην πλησιάζετε τις εξόδους και εισόδους αέρα της συσκευής κοντά στον τοίχο ή σε κουρτίνες.
13. Μην χτυπάτε και μην σπρώχνετε την συσκευή κατά τη διάρκεια λειτουργίας, διαφορετικά μπορεί να διακοπεί η λειτουργία της.
14. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ακριβώς κάτω από την πρίζα.
Το ονομαστικό φορτίο (ηλεκτρικό ρεύμα) της πρίζας πρέπει να υπερβαίνει τα 10Α.
15. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά στο λουτρό, στην μπανιέρα ή στην πισίνα.
16. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανό-
τητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους.
17. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή συναρμολόγηση, χρήση και συ-
ντήρηση. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας από μηχανική άποψη.
Ο κινητήρας, το πλέγμα καθώς και τα υπόλοιπα τμήματα δεν πρέπει να έχουν υποστεί βλάβη.
Το καλώδιο και το βύσμα τροφοδοσίας δεν πρέπει να έχουν υποστεί βλάβη. Σε αντίθετη περίπτωση, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και 
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για τον απαραίτητο έλεγχο.
• Για λόγους ασφαλείας, όλα τα τμήματα της αρχικής συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρώδη υλικά, καρφιά κλπ.) δεν πρέπει βρίσκονται σε προσβάσιμα 
σημεία από τα παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανό-
τητες, καθώς και άτομα χωρίς την απαραίτητη εμπειρία ή γνώση ΜΟΝΟ αν παρακολουθούνται από κάποιο άτομο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή αν « 
έχουν εκπαιδευτεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν επίγνωση των κινδύνων που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση.
Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται να καθαρίσουν ούτε να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή εκτός αν είναι του-
λάχιστον 8 ετών και επιτηρούνται από έναν ενήλικα.
Κρατήστε τα παιδιά κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην βρίσκεται σε προσβάσιμο σημείο.
• Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηρι-
στικών της συσκευής. Η ετικέτα βρίσκεται στο κέλυφος του κινητήρα.
• Πριν συνδέσετε το βύσμα στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση «O» (OFF).
• Για την ασφάλειά σας συνιστούμε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή μέσω μιας συσκευής (RCD) με ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA.
• Σε περίπτωση που οι πρίζες τοίχου και το φις του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, αντικαταστήστε την πρίζα τοίχου με μια κατάλ-
ληλη.
Ειδικότερα, η διατομή των καλωδίων θα πρέπει να αντιστοιχεί στην απορροφούμενη ισχύ της συσκευής.
Γενικά, οι αντάπτορες, τα πολύμπριζα και το ή τα καλώδια προέκτασης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, βεβαιωθείτε ότι 
συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, όπως επίσης και ότι έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές για την λειτουργία της 
συσκευής.
• Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστημα είναι εφοδιασμένο με αυτόματο διακόπτη (προστασίας).
• Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής συνδυάζεται με την συμμόρφωση με ορισμένους βασικούς κανόνες ασφαλείας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα: 220-240V~50Hz
Ισχύς: 100W 
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά: Χρονοδιακόπτης, 3 ρυθμίσεις ταχύτητας 
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Οδηγίες συναρμολόγησης
1. Αφαιρέστε τις βίδες από τους στύλους που σχηματίζουν τη βάση 
του ανεμιστήρα.
2. Συνδέστε τους στύλους χρησιμοποιώντας τις βίδες ευθυγραμμί-
ζοντας πρώτα τις οπές (5 -13).
3. Τέλος, βιδώστε τη βάση στο σώμα του ανεμιστήρα έτσι ώστε 
τα ηλεκτρικά καλώδια να βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της 
βάσης.

Οδηγίες λειτουργίας
• Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
• Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής σε μια πρίζα 230V AC.
• Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο  "ON/SPEED"στον πίνακα χειρισμού της συσκευής.
• Πιέστε το πλήκτρο ,"LOW" για να επιλέξετε την χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας. Πιέστε το πλήκτρο "MED" για να επιλέξετε την μεσαία ταχύτητα λειτουργίας. 
• Πιέστε το πλήκτρο "HI" για να επιλέξετε την υψηλή ταχύτητα λειτουργίας.  Πιέστε το πλήκτρο "SWING" για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία περιστροφής 
της κεφαλής.
• Πιέστε το πλήκτρο "TIMER" ® για να ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη επιλέγοντας μεταξύ των ρυθμίσεων: 0.5H, 1H, έως 7.5H. η συσκευή θα συνεχίσει 
την λειτουργία της όταν η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας του χρονοδιακόπτη σβήσει.
• Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα πιέζοντας το πλήκτρο "OFF" του πίνακα χειρισμού.

Καθαρισμός, φροντίδα και αποθήκευση

• Απενεργοποιήστε την συσκευή μέσω του διακόπτη και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα πριν τον καθαρισμό του.
• Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό, ελαφρώς νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.
• Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα στο νερό και αποτρέψτε την εισαγωγή νερού στο εσωτερικό του περιβλήματος του ηλεκτροκινητήρα.
• Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή άλλες χημικές ουσίες για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.
• Για να καθαρίσετε τον έλικα του ανεμιστήρα, αφαιρέστε το εμπρόσθιο πλέγμα και καθαρίστε τα πλέγματα και τις επιφάνειες του έλικα.
• Συναρμολογήστε ξανά τον ανεμιστήρα επανατοποθετώντας το εμπρόσθιο πλέγμα στη θέση του.
• Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα στο κιβώτιο της αρχικής συσκευασίας ή καλύψτε τον ανεμιστήρα για να τον προστατεύσετε από τη σκόνη.
• Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Απόρριψη και ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος θα πρέπει να πραγματοποιείται ανακύκλωση των πρώτων υλών όποτε είναι αυτό είναι εφικτό. 
Ο καταναλωτής καλείται να επιστρέψει μη επισκευάσιμο εξοπλισμό στα τοπικά σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών συσκευών. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμάτων υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο σημείο 
συλλογής για ηλεκτρονικά απόβλητα με σκοπό την ανακύκλωση των πρώτων υλών.
Με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 
οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν λόγω ακατάλληλης απόρριψης αυτού του προϊόντος. Με την ανακύκλωση των υλικών 
κατασκευής του προϊόντος, θα συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

*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.






