
 

 

Μίνι Ανεμιστήρας 6” USB & Ρεύματος 

ΜΟΝΤΕΛΑ: DC-1726 / DC-1727 

DC 5W 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Καηά ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη νη παξαθάησ νδεγίεο αζθαιείαο: 

1.   Διαβάςτε προςεχτικά τισ οδθγίεσ και φυλάξτε τισ για μελλοντικι χριςθ. 
2.   Η ςυςκευι δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα ι παιδιά με μειωμζνθ φυςικι, αιςκθτικι ι 

νοθτικι ικανότθτα, ι ζλλειψθ εμπειρίασ και γνϊςθσ, εκτόσ και αν επιτθροφνται ι ζχουν λαβει 

ςαφείσ οδθγίεσ από άτομο υπεφκυνο για τθν αςφάλεια τουσ. 
3.   Σα νεαρά παιδιά κα πρζπει να επιτθροφνται για να βεβαιωκεί ότι δεν παίηουν με τθ ςυςκευι. 
4.   Πάντα να αποςυνδζετε τθ ςυςκευι από τθν παροχι ρεφματοσ όταν δεν τθν χρθςιμοποιείτε. 
5.   Για να αποςυνδζςετε τθ ςυςκευι, κζςτε το διακόπτθ ςτθ κεςθ OFF και εν ςυνεχεία 

αποςυνδζςτε από τθν πρίηα USB. 
6.   Απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή ηξαβώληαο ιαβή ηνπ θαισδίνπ USB θαη όρη ηξαβόληαο ην θαιώδην ην 

ηδην. 
7.   ε περίπτωςθ φκοράσ του καλωδίου παροχισ ρεφματοσ κα πρζπει να επιςκευαςτεί από 

εξειδικευμζνο τεχνικό άμεςα προκειμζνου να αποφευχκεί κίνδυνοσ. 
8.   Μθν χρθςιμοποιείτε τθ ςυςκευι ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Η ςυςκευι προορίηεται για οικιακι 

χριςθ. 
9.   Τνπνζεηείηε ην θαιώδην ξεύκαηνο καθξηά από ζεκεία δηέιεπζεο ώζηε λα κελ απνηειέζεη 

εκπόδην πηζαλήο ηξηθινπνδηάο. 
10.  Πάληα θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζε επίπεδε θαη ζηαζεξή επηθάλεηα. 
11.  Πνηέ κελ θαζαξίδεηε ηε ζπζθεπή ελώ είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ παξνρή ξεύκαηνο. Μελ ηελ 

θέξλεηε ζε επαθή κε λεξό. Καζαξίδεηε ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα κε λσπό παλί ή καιαθή 

βνύξηζα θαη ζηεγλώζηε θαιά κε καιαθό θαη ζηεγλό παλί. 
12.  Πάληα ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο. Με ελδεδεηγκέλε ρξήζε 

αθπξώλεη ηελ εγγύεζε. 
13.  Απνθύγεηε ηελ επαθή κε θηλνύκελα κέξε θαη κελ εηζάγεηε αληηθείκελα ζηηο γξηιηεο θαηά ηεο 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο.  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Η ζπζθεπή είλαη έηνηκε ζπλαξκνινγεκέλε. 

2. Η ζπζθεπή ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ θαισδίνπ USB είηε κέζσ Η/Υ είηε κέζσ άιιεο ζπζθεπήο 

κε ζύξα USB 

3. Η ζπζθεπή επίζεο ιεηηνπξγεί απεπζείαο κέζσ ξεύκαηνο. Σπλδέεηε ην θαιώδην USB ζην 

παξερόκελν εμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό, θαη απηό ελ ζπλερεία ζηελ πξίδα παξνρήο ξεύκαηνο. 

4. “O”=OFF/Απενεργοποίθςθ, “1”=1 speed/ςκάλα, “2”=2 speed/ςκάλα 

5. Η γσλία ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα ξπζκηζηεί θηλώληαο απαιά ηελ θεθαιή πάλσ ή θάησ. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: 

Καθαπιζμόρ: Απνζπλδέζηε απν ηελ παξνρή ξεύκαηνο. Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή κε ειαθξώο πγξό 

παλί θαη ζθνππίζηε θαιά κε ζηεγλό θαη καιαθό παλί. Μελ θάλεηε ρξήζε ζθιεξώλ απνξξππαληηθώλ 

γηαηί ζα θζαξεί ε ζπζθεπή.  
 
ΠΡΟΟΧΗ: Βεβαηωζείηε όηη έτεηε αποζσλδέζεη ηε ζσζθεσή απο ηο ρεύκα πρηλ ηολ 

θαζαρηζκό ηες. Σε περίπηωζε αποζσλαρκοιόγεζες όια ηα κέρε αζθαιείας (όπως γρίιηες, 

θηερωηή) πρέπεη λα επαλαηοποζεηεζούλ αθρηβώς όπως ορίδεηαη ζηης οδεγίες. Μελ 

ζηραβώλεηε ηης ιεπηδες ηες θηερωηής!. 

 

Σε πεπίπηωζη θθοπάρ ηος καλωδίος παποσήρ πεύμαηορ USB ή ηος εξωηεπικού ηποθοδοηικού, θα 

ππέπει να επιζκεςαζηεί άμεζα απο εξειδικεςμένο ηεσνικό ώζηε να αποθεςσθει κίνδςνορ 

ηπαςμαηιζμού ή και θωηιάρ! 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

                                                                                                                             
Α.Μ.Π. 00510 

  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       
             

Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε πιηθά πςειώλ   
πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ θαη λα 
μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 
Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη νη ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο 
δσήο ηνπο, Uα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά 
από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. 

Παξαθαινύκε, ξσηήζηε ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη  
ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. 
Σηηο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ  
ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 
Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Τν πξνηόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγίσλ: 
EMC-Directive: 2004/108/EC 
Low Voltage Directive: 2006/95/EEC 

 

 

 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ 
Αμοιρίδθσ – αββίδθσ Α.Ε. 
•  Βας. Όλγασ 33 – T.K. 54641 – Θεςςαλονίκθ 
   Σθλ: 2310-850107, 2310-850108, Fax: 2310-867835 
•  Ποςειδϊνοσ 45 – Σ.Κ. 18344 – Μοςχάτο 
   Σθλ: 210 9402064, Fax: 210 9402137 
•  support@funai.gr 
 

mailto:support@funai.gr

