
 

 

 

 

 

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη 

AIR COOLER ZLF-2802RC 

220-240V~ 50-60H~180 Watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
 

 

Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για µελλοντική αναφορά 

 

 

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση 

 

Η συσκευή είναι σύννοµη µε τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας της ΕΕ 

 

 



Σας Ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα της εταιρίας μας! 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή από έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, όσο λιγότερο έχουν δοθεί η επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 

άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους .Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσουν ότι 

δεν παίζουν με τη συσκευή. 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του aircooler μας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από 

την πρώτη χρήση, για να διασφαλίσετε την σωστή χρήση της μονάδας. Επίσης, παρακαλούμε 

φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Ψύξη: Χρησιμοποιώντας το νερό και περνώντας το μέσα από ένα ειδικό φίλτρο, δροσίζει και 

ταυτόχρονα καθαρίζει τον αέρα. Μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και να 

σας προσφέρει ένα άνετο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

• Iονιστής: Απελευθερώνει αρνητικά ιόντα για να φρεσκάρει τον αέρα και την υγεία. 

• Ρυθμιζόμενη ταχύτητα και τύπος λειτουργίας: Υπάρχουν τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα: 

LOW-MID-HIGH και 3 τύπους λειτουργίας: Normal / Nature / Sleeping. 

• Ευρύ φάσμα εξαγωγής αέρα: Υπάρχει αυτόματη λειτουργία περιστροφής γριλιών δεξιά:-

αριστερά. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης, πάνω/ κάτω. 

• Τηλεχειριστήριο: για λειτουργία από απόσταση.  

• Έλεγχος αφής: υψηλής ποιότητας σύστημα ελέγχου αφής.   

• Χρονοδιακόπτης: ρύθμιση χρονοδιακόπτη από 1 έως 15 ώρες. 

        

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση 220-240V~50-60 Hz 

Ροή Αέρα 2000 m3/h 

Χωρητικότητα νερού 30 λίτρα 

Βάρος 14,5 Kgr 

Διαστάσεις  470x380x1230mm 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

                

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
1. Τραβήξτε τη μονάδα προς τα έξω από το χαρτοκιβώτιο και τοποθετήστε την σε μια στερεή 

οριζόντια επιφάνεια. 

2. Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα είναι πλήρεις, όπως και στη λίστα εξαρτημάτων. 

3. Προσθέστε νερό, η στάθμη νερού πρέπει να είναι μεταξύ της γραμμής MIN και MAX. 

4. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με σωστή πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. 

5. Τοποθετήστε το  φις  στην πρίζα και ενεργοποιήστε το προϊόν. 

 

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
1. Τηλεκοντρόλ 

2. Οδηγίες χρήσεις 

3. Εγγύηση 

 

 

 

Είσοδος νερού 

Στάθμη νερού 

ρόδες 

Εξαγωγή αέρα 

Πίνακας Έλενχου 

οθόνη 

Έξοδος νερού 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Τοποθετήστε το  φις στην πρίζα και το προϊόν είναι έτοιμο για λειτουργία. 

ON/OFF: πιέστε το πλήκτρο, ενεργοποιήστε τη συσκευή, πιέστε το δεύτερη φορά, κλείνετε τη 

συσκευή. 

SPEED: πιέστε αυτό το πλήκτρο, ξεκινήστε τη συσκευή, η αντίστοιχη λειτουργία αλλάζει ως εξής  όταν 

ακουμπάτε το πλήκτρο: LOW/ MEDIUM/ HIGH/ LOW. 

TYPE: πιέστε αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας του ανεμιστήρα. 

Μπορείτε να επιλέξετε κανονική λειτουργία (NORMAL), λειτουργία φυσικού ανέμου (NATURAL) και 

λειτουργία νυχτός (SLEEP). Κάτω από την κατάσταση κανονικής λειτουργίας ανέμου, δεν υπάρχει 

αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Οι άλλες λειτουργίες έχουν. 

SWING: πιέστε αυτό το πλήκτρο, για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή κατεύθυνσης του ανέμου 

δεξιά-αριστερά. Πατήστε ξανά για απενεργοποίηση.  

TIMER: πιέστε αυτό το πλήκτρο, το χρονόμετρο από 1 έως 15 ώρες. Θα τερματιστεί η λειτουργία, αν 

τελειώσει ο χρονομετρητής εκεί που έχουμε επιλέξει. 

IONIZER: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απελευθερώσετε αρνητικά ιόντα στον αέρα, για να 

φρεσκάρετε τον αέρα και να φροντίσετε την υγεία. Η λειτουργία αυτή ακυρώνεται όταν πιεστεί ξανά. 

COOL: πιέστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε το σύστημα ψύξης. Ακυρώνει αυτή τη λειτουργία 

όταν πιεστεί πάλι.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού πριν πιέστε το πλήκτρο της 

ψύξης COOL. 

     

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Χρησιμοποιήστε σύμφωνα με την ονομαστική τάση που αναγράφεται στο καρτελάκι της 

συσκευής. 

 Μην προσπαθείτε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, 

απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις 

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, για να αποφύγετε ζημιές. 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, ή εξουσιοδοτημένο σέρβις . 

 Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την. 

 Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές και στις εισόδους αέρα, για να αποφύγετε ζημιές. 



 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εκρηκτικό και εύφλεκτο αέριο. Αποφύγετε τη 

μακροπρόθεσμη άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. 

 Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικά σε περιβάλλοντα με υπερβολική υγρασία ή εκεί που υπάρχει 

κίνδυνος να βραχεί.. 

 Η στάθμη της δεξαμενής νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει την κλίμακα "MAX" οποιαδήποτε 

στιγμή, όταν υγρανθεί, η συνολική στάθμη της δεξαμενής νερού δεν πρέπει να είναι κάτω από 

την κλίμακα "MIN". 

 Αφού προσθέσετε νερό στη δεξαμενή νερού, Αν θέλετε να την  μετακινήσετε, σπρώξτε  αργά από 

την μια πλευρά, για να αποφύγετε τη διαρροή. 

 Μην ανάβετε τη συσκευή εάν ανατραπεί και υπάρχει νερό στο σώμα Θα πρέπει πρώτα να 

αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, στείλτε το στο τμήμα επισκευής ή την 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση και επισκευάστε τη συσκευή. 

 Μην καλύπτετε τον αεραγωγό. 

 Καθαρίστε την πρόσοψη  με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε καθόλου 

απορρυπαντικά ή διαλύματα. 

 Μην ξεπλύνετε τη συσκευή. 

 Μην τοποθετείτε πρίζες στις εισόδους αέρα κοντά στον τοίχο ή την κουρτίνα. 

 Μην χτυπάτε ή κουνάτε το σώμα όταν το χρησιμοποιείτε, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει 

αυτόματη διακοπή. 

 Το νερό στη δεξαμενή εάν μένει στάσιμο μπορεί να πάρει οσμή το καλοκαίρι, παρακαλούμε 

ανανεώστε το νερό συχνά. 

 Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένη σωματική, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν τους έχει δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίσουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 Για να αποφύγετε τον κίνδυνο που προκαλείται από αστάθεια της μονάδας, πρέπει να 

στερεώσετε τη μονάδα σταθερά σύμφωνα με το βιβλίο χειρισμού. 

 Ανεμιστήρας για εύκρατα κλίματα μόνο. 

 Εάν είναι απαραίτητο να μετακινήσετε τη μονάδα μετά την προσθήκη νερού, περιστρέψτε απαλά 

στην απαιτούμενη θέση και ενεργοποιήστε το βραχίονα των τροχών. 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι τύπου "Y" και πρέπει να αλλαχθεί από επαγγελματίες τεχνικούς. 

αν χρειαστεί. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας  απενεργοποιήθηκε από το ρεύμα από το φις 

της συσκευής πριν κάνετε οτιδήποτε. 

1 Αδειάστε το νερό από την δεξαμενή ανοίγουμε την τάπα από το πίσω μέρος. 

2 Ξεβιδώστε τις βίδες στο πίσω μέρος (2 τεμ) και στα πλάγια (1τεμ+1τεμ).βγαλτε το προ-φίλτρο 

έξω και καθαρίστε το με νερό (όχι ζεστό) και από τις δυο πλευρές. 

3 Στη συνέχεια ξεβιδώστε δυο βίδες στο πίσω μέρος και βγάζουμε το κάλυμμα του φίλτρου. το 

καθαρίζουμε και αυτό από τις δυο πλευρές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ήπιο 

καθαριστικό και χλιαρό νερό. 

4 Αφαιρέστε τα φίλτρα  (προσοχή πρέπει να είναι τελείως στεγνά.) Αν έχουν κάποια μυρωδιά 

πρέπει να αντικατασταθούν με καινούρια (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ). 



 

 

 

 

5 Καθαρίστε το εσωτερικό μέρος και την δεξαμενή νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  κάποιο 

ειδικό καθαριστικό κατά των βακτηριδίων ,αφήστε να δράση 10 λεπτά το καθαριστικό 

ξεπλύνετε προσεκτικά  .σκουπίστε και τοποθετήστε τα μέρη  τις συσκευής με  αντίστροφο 

τρόπο όπως τα αφαιρέσετε. 

Προσοχή: Μην ρίχνετε νερό στην επιφάνεια του πίνακα ελέγχου. 

 

 

 

 

 

 

 

Η   συσκευή   είναι   σύννοµη   µε   τις   οδηγίες   της   ΕΕ   για   την   ασφάλεια   και   την   

ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. Ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος που περιλαμβάνει τα 

πιστοποιητικά και τα τεστ δοκιμών, είναι διαθέσιμος σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.  Για     

περισσότερες     πληροφορίες     καθώς     και     για     τη     δήλωση     συμμόρφωσης, απευθυνθείτε 

στα γρφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.telemax. gr) 

 

 

 

 

 

Το σύµβολο αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα υπόλοιπα 

οικιακά απόβλητα.  Αναζητήστε  τους  ειδικούς  κάδους  ανακύκλωσης  ηλεκτρικών  και  

ηλεκτρονικών συσκευών.  Για  περισσότερες  πληροφορίες,  επικοινωνήστε  µε  τις  τοπικές  αρχές  ή  

µε  το κατάστηµα λιανικής πώλησης της συσκευής 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ: 1349  

. 

http://www.telemax.gr/

