
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε προσεχτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. 

Ανεμιστήρας στήλη 40” 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

Μοντέλο: MTF-16219 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεχτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. 

2. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες. 

3. Προς αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην φέρετε το καλώδιο παροχής, τη πρίζα, ή τη 

συσκευή, σε επαφή με νερό ή λοιπά υγρά. 

4. Απαιτείται στενή επιτήρηση όταν γίνεται χρήση της συσκευής κοντά σε παιδιά ή 

απευθείας από αυτά. 

5. Αποσυνδέετε από την παροχή ρεύματος όταν δεν γίνεται χρήση της συσκευής ή πριν τον 

καθαρισμό της. 

6. Μην γίνεται χρήση της συσκευής αν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει φθαρεί, ή σε 

περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή βλάβης της συσκευής. Επιστρέψτε τη 

συσκευή σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό κέντρο για έλεγχο. 

7. Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος να κρέμεται από την άκρη τραπεζιών ή 

πάγκων ή να έρθει σε επαφή με θερμές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη 

στερεή ή καλυμμένη με ύφασμα επιφάνεια. 

8. Παρακαλείστε να ελέγχετε οπτικά το καλώδιο παροχής ρεύματος για σημάδια φθοράς 

καθώς και το σώμα της συσκευής για τυχόν ραγίσματα ή βλάβες. Σε περίπτωση που 

παρατηρήσετε κάτι αφύσικο, καλέστε το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα για περαιτέρω 

βοήθεια. 

9. Όταν σκοπεύετε να μετακινήσετε τη συσκευή ή να μην τη χρησιμοποιήσετε, 

απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος. 

10. Μην γίνεται χρήση της συσκευής σε μέρη με πολύ υψηλή υγρασία, αυξημένη σκόνη, ή 

θερμοκρασία άνω των 40℃. 

11. Μην εισάγετε δάχτυλα ή λοιπά αντικείμενα στις οπές της συσκευής κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε παιδιά. 

12. Μην αφήνετε να γίνεται παρατεταμένη έκθεση ηλικιωμένων ή παιδιών, ή ασθενών στη 

ροή του αέρα που δημιουργείται από τη συσκευή. 

13. Μην ψεκάζετε καθαριστικά ή χημικά όπως εντομοκτόνα στον ανεμιστήρα καθώς υπάρχει 

κίνδυνος καταστροφής των πλαστικών του μερών. 

14. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση. Μην τη 

χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για επαγγελματικούς σκοπούς. 

15. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απο άτομα ή παιδιά με μειωμένη νοητική, φυσική 

ή αισθησιακή κατάσταση, ή με έλλειψη πείρας ή γνώσης, εκτός και αν επιβλέπονται ή 

έχουν λάβει οδηγίες από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους. 

16. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

17. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε απο την παροχή ρεύματος όταν δεν 
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χρησιμοποιείται, κατά τη μετακίνηση της, ή πριν τον καθαρισμό της. 

18. Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου ρεύματος πρέπει άμεσα να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό προς αποφυγή κινδύνου. 

19. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν 

αφαιρέσετε το κάλυμμα της. 

20. Να γίνεται χρήση μόνο σε παροχές ρεύματος 220-240VAC, 50/60Hz. 

21. Μην γίνεται χρήση κοντά σε εκρηκτικές ύλες ή λοιπά εύφλεκτα υλικά ή και αέρια. 

22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της κοντά σε εστίες φλόγας, συσκευές μαγειρέματος 

ή θερμαντικά. 

23. Μην κρεμάτε τη συσκευή σε τοίχους ή ταβάνια. 

24. Μην γίνεται χρήση αν το σώμα της συσκευής φέρει φθορές.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ 

 

① Καθρέφτης 

② Εξαγωγή αέρα 

③ Εμπρόσθιο κάλυμμα 

④ Εμπρόσθια στήλη 

⑤ Εμπρόσθια βάση 

⑥ Κάλυμμα 

⑦ Οπίσθιο κάλυμμα 

⑧ Οπίσθια στήλη 

⑨ Οπίσθια βάση 
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Πίνακας ελέγχου 

1 On/Off 

2 Περιστροφή  

3 Ταχύτητα 

4 Χρονοδιακόπτης 

 

 

Οθόνη LED 

① Ενεργοποίηση 

② Ένδειξη περιστροφής 

③ Ένδειξη ταχύτητας 

④ Ένδειξη χρονοδιακόπτη (1/2/4 ώρες) 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Μην συνδέετε στην παροχή ρεύματος πριν την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης. 

Συναρμολόγηση της βάσης όπως παρακάτω: 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

 

Συνδέστε σε παροχή ρεύματοςAC220V, 50HZ, οι ενδείξεις LED θα ανάψουν, και ο πίνακας 

ελέγχου αλλά και το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμα για χρήση. 

 

Πίνακας ελέγχου 

1．On/Off πλήκτρο (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) 

Πιέστε το πληκτρο ON/OFF για έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Η προκαθορισμένη 

ρύθμιση είναι στη χαμηλή ταχύτητα και κανονική λειτουργία. Πιέστε ξανά για 

απενεργοποίηση της συσκευής 

Κυρίως σώμα 

Παξιμάδι πεταλούδα 
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2．Λειτουργία περιστροφής (oscillation) 

Πιέστε το πλήκτρο oscillation για έναρξη της λειτουργίας περιστροφής. Πιέστε ξανά για 

διακοπή της λειτουργίας. 

3．Πλήκτρο ταχύτητας (speed) 

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα: πιέστε για εναλλαγή μεταξύ χαμηλής, μέση και υψηλής ταχύτητας. 

4．Πλήκτρο χρονοδιακόπτη (timer) 

Πιέστε για επιλογή από 1 ως και 7 ώρες, αλλάζοντας κατά 1 ώρα κάθε φορά. Οι σχετιζόμενες 

λυχνίες LED θα ανάψουν αντίστοιχα. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο 

χρονοδιακόπτης θα φτάσει στο 0.  

 

Τηλεχειριστήριο 

1．ON/OFF πλήκτρο (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) 

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF για έναρξη λειτουργίας με προκαθορισμένη ρύθμιση σε χαμηλή 

ταχύτητα. Πιέστε ξανά για μετάβαση σε μέση ταχύτητα. Πιέστε ξανά για μετάβαση σε υψηλή 

ταχύτητα. Πιέστε ξανά για απενεργοποίηση. 

Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες είναι αντίστοιχες με αυτές του πίνακα ελέγχου (βλ. παραπάνω) 

  

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

Αποσυνδέστε από την παροχή πριν τον καθαρισμό. 

 

Μην εισάγετε τη συσκευή σε νερό. 

 

Με μαλακό πανί και απορρυπαντικό καθαρίσετε  

προσεχτικά τη φτερωτή και τα καλύμματα. Σκουπίστε  

τα όποια νερά μετά τον καθαρισμό 

 

Προς αποφυγή καταστροφής των πλαστικών αποφύγετε 

τη χρήση σκληρών καθαριστικών ή χημικών  

(βενζίνη, διαβρωτικά, κλπ). 

 

Για αποθήκευση, συσκευάστε και τοποθετείστε 

σε ξηρό και δροσερό χώρο 

Εξαγωγή αέρα 

Κυρίως σώμα 

Αυτασφαλιζόμενη βίδα 
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.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

● Τάση λειτουργίας：220-240V/50Hz  

● Ισχύς：45W 

● Βάρος：4.2kg 

● Διαστάσεις：320(Β)x320(Π)x1015(Υ)χιλ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       
             

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά 

υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν 

και να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της 

ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 

ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας 

δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για 

τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 

συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των 

παρακάτω οδηγιών: 

EMC-Directive: 14 / 30 / EU 

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 

CE Marking: 93 / 68 / EEC 

RoHS Directive: 11 / 65 / EU 

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr 

 

http://www.morris.gr/
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 

17ης Νοεμβρίου 87Α – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη  

Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940 

www.amiridis-savvidis.gr 

www.morris.gr 

 

 

http://www.amiridis-savvidis.gr/
http://www.morris.gr/

