ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ: ΜΟΝΤΕΛΟ UMF-685
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Συνδέστε το καλώδιο USB σε παροχή USB συσκευών.



Πιέσε το διακόπτη στη θέση “—” για ενεργοποίηση, και πιέστε σε “○” για απενεργοποίηση.



Μπορείτε να στρέψετε το σώμα του ανεμιστήρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την
προτίμηση σας.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Τοποθετείτε τη συσκευή μακριά από σημεία που προσεγγίζουν παιδιά.
 Σε περίπτωση που το προϊόν βγάλει φλόγα ή καπνό κατά τη λειτουργία του, απενεργοποιήστε το άμεσα και αποσυνδέστε από
τη παροχή ρεύματος. Άμεσα επικοινωνήστε με το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα για βοήθεια.
 Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας.
 Μην ακουμπάτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια κατά τη λειτουργία της.
 Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό. Μπορείτε να τη σκουπίσετε με νωπό πανί αλλά βεβαιωθείτε ότι θα είναι εντελώς στεγνή
πριν από τη χρήση.
 Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στη συσκευή, και μην τη φέρνετε σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
 Μην μπλοκάρετε τη περιστροφή της συσκευής για μεγάλο διάστημα κατά τη λειτουργία της.
 Μην πετάτε με δύναμη ή τραντάζετε απότομα τη συσκευή.
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή υγρασία, νερό, υπερβολική σκόνη, εύφλεκτα χημικά, ή σε χώρους με
θερμοκρασία άνω των 60ο.
 Μην τοποθετείτε βαριά πράγματα επάνω στη συσκευή ή το καλώδιο παροχής της, και μην τραβάτε το καλώδιο με δύναμη.
 Μην περνάτε τα δάχτυλα σας μέσα απο τις γρίλιες του ανεμιστήρα καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
Χρήση της συσκευής που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες αυτές, μπορεί να προκαλέσει, βλάβη στη συσκευή, φθορά της
περιουσίας σας, ακόμα και τραυματισμό.
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
RoHS Directive 11/65/EU
CE Marking: 93 / 68 / EEC
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.united-electronics.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.
ης

Α

17 Νοεμβρίου 87 – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 944944, Fax: 2310 944940
www.amiridis-savvidis.gr

INSTRUCTIONS MANUAL FOR MODEL UMF-685
Read these instructions carefully and keep them for future reference.

How To Use


Plug the USB plug into USB socket.



Press the “—” switch to turn on the fan, and “○” to turn off the fan.



You can rotate the fan body up and down to adjust the angle.

Cautions
o

Please put the product in places that cannot be reached by children.

o

If product sparks or emits smoke when it is running, turn off the power switch and unplug. Immediately contact the authorized
technical service center.

o

Do not disassemble or refit the product on your own.

o

Do not touch the products with wet hands while it is in operation.

o

Please do not use water to wash the product, you can clean it by damp cloth but make sure it is completely dry before using.

o

Do not insert metal objects in the product, and do not immerse in water or any other liquid.

o

Do not deadlock product for long time when it is in operation.

o

Do not shock or impact the product strongly.

o

Do not put the product in heavy moisture environment, water, dusty, volatile organic solvents environment or at ambient
temperature above 60 degrees.

o

Do not put heavy objects on top of the product or its power cord and do not pull power cord forcedly.

o

Do not insert your fingers in the fan grilles as the blades can cause serious injury
Any use not according to these instructions could damage the product, your property, even your personal safety
NOTICE ABOUT RECYCLING
Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and
reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of
separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.
Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY
Herewith, Amiridis-Savvidis S.A. states that this product, complies with the requirements of below directives:
EMC Directive 14/30/EU
RoHS Directive 11/65/EU
CE Marking: 93 / 68 / EEC
The detailed declaration of conformity can be found at www.united-electronics.gr
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