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Οδηγίες ασφαλείας 
Για την ορθή χρήση του ανεμιστήρα, την μείωση των πιθανοτήτων εκδήλωσης πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλης μορφής 
κινδύνου και τραυματισμού θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης καθώς και τις οδηγίες ασφαλείας 
που αναγράφονται παρακάτω. 

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 
Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο τροφοδοτείται η συσκευή συμφωνούν με τα 
αντίστοιχα χαρακτηριστικά που απαιτεί η συσκευή για την σωστή λειτουργία της. 
Για την προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, ΜΗ βυθίσετε κάποιο από τα τμήματα σε νερό ή σε κάποιο άλλο υγρό. 
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας του ανεμιστήρα. 
Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος όταν δεν βρίσκεται 
σε λειτουργία η συσκευή. 
Πάντα αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού ή 
συντήρησης. 
Το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν θα πρέπει να επιδιορθώνεται. Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικαθίσταται 
με το γνήσιο ανταλλακτικό του κατασκευαστή. 
Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται από τις γωνίες των πλευρών των τραπεζιών ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές 
επιφάνειες. 
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν δοθεί οδηγίες ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής 
από άτομο που είναι υπεύθυνο. 
Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για 
παιχνίδι. 
Μην τοποθετείτε και μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να έρθει σε επαφή με νερό. Ποτέ 
μην συνδέετε το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα σε περίπτωση που η επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή. 
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο μπάνιο ή κοντά σε πισίνα ή σε οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει το ενδεχόμενο να 
βραχεί. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι η συσκευή έχει κάποια βλάβη μην επιχειρήσετε να την επιδιορθώσετε. Παραδώστε την 
συσκευή προς έλεγχο και επισκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο τμήμα Service. 

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και απόδοσης των προϊόντων, ο κατασκευαστής ενδέχεται να τροποποιήσει τα 
στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και στην συσκευασία του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Τάση / Συχνότητα 230V/50Hz 
Διάμετρος έλικα 40 cm 
Ισχύς 45W 



3 

www.BormannTools.com 

Οδηγίες συναρμολόγησης 
1. Τοποθετήστε το ελατήριο στο κάτω μέρος του στύλου και συνδέστε τον με την βάση χρησιμοποιώντας την βίδα Α. 
2. Ξεβιδώστε δεξιόστροφα την βίδα της βάσης από τον στύλο και τοποθετήστε την μέσα στις οπές της βάσης τύπου 

σταυρού. Σφίξτε τις βίδες αριστερόστροφα έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί ο στύλος στην βάση. 
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης στη βάση, τραβήξτε προς τα πάνω την προέκταση και σφίξτε στο επιθυμητό ύψος 

χρησιμοποιώντας τον εξωτερικό σύνδεσμο. 
4. Τοποθετήστε σωστά το κουτί ελέγχου στην κορυφή της προέκτασης και έπειτα σφίξτε την βίδα Β. 

 
Περιγραφή λειτουργίας τηλεχειριστηρίου (δεν διατίθεται σε όλα τα μοντέλα) 
1. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων ταχυτήτων (Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή). 
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. 

 
 
 
 

Εμπρόσθιο τμήμα προφυλακτήρα 

Έλικας 

Οπίσθιο τμήμα προφυλακτήρα 

Ηλ/κινητήρας 

Μοχλός ενεργοποίησης 
περιστροφικής λειτουργίας 

Κουτί ελέγχου  

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

Βίδα Β 

Διακόπτες ελέγχου 
λειτουργιών 

Προέκταση 

Εξωτερικός σύνδεσμος 

Κάλυμμα βάσης 

Βίδα Α 

Βάση 

Ελατήριο 

Κεντρικός 
άξονας Πλαστικό κάλυμμα Παξιμάδι 

Ελαστικό πέλμα 

Πλαστικό πέλμα 
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Ξεβιδώστε δεξιόστροφα το κάλυμμα του έλικα 
και το παξιμάδι συγκράτησης του οπίσθιου 
τμήματος του προφυλακτήρα αριστερόστροφα 

Τοποθετήστε το κάλυμμα του έλικα στον άξονα 
βιδώνοντάς το αριστερόστροφα. 

Κάλυμμα έλικα 

Παξιμάδι συγκράτησης 
προφυλακτήρα 

Κάλυμμα έλικα 

Τοποθετήστε τον έλικα στον κεντρικό άξονα του 
ηλεκτροκινητήρα. 

Συνδέστε τα δυο τμήματα του προφυλακτήρα 
με την βοήθεια των συνδετικών κλιπ ή της βίδας 
σύνδεσης 

Τοποθετήστε το οπίσθιο τμήμα του 
προφυλακτήρα στον κεντρικό άξονα και 
ασφαλίστε το χρησιμοποιώντας το παξιμάδι 

Εμπρόσθιο τμήμα προφυλακτήρα 

Κεντρικός 
άξονας 

Οπίσθιο τμήμα του προφυλακτήρα 

Έλικας 



5 

www.BormannTools.com 

  GB 



6 

www.BormannTools.com 

 
 
 
 
 
 

Technical Data 
Voltage / Frequency 230V/50Hz 

Diameter 40 cm 
Power 45W 




