
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
 

Μοντέλα: OUIF-500R, WF-650A3 R, FS-650A1, WF-750R 
 

220-240V~ 50/60Hz 
 
 
 
 
 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής . 
Σημαντικές οδηγίες περιέχονται στο βιβλίο οδηγιών που αφορούν την ασφάλεια σας και τη σωστή 
χρήση της συσκευής . Όταν είναι σε χρήση η συσκευή θα πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται οι οδηγίες 
ασφαλείας . 

• Διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις σε ασφαλές σημείο για μελλοντική 
χρήση. 

• Η συσκευή απευθύνεται για χρήση  μόνο σε οικιακούς χώρους. 
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη χρήση. 
• Πριν τη σύνδεση της συσκευής με το ρεύμα , πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η τάση που 

υποδεικνύεται για τη συσκευή είναι σύμφωνα με την τάση της κεντρικής παροχής του σπιτιού 
σας. 

• Πρέπει πάντα να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα που διαθέτει γείωση. Η μη τήρηση της 
παραπάνω οδηγίας μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σε ενδεχόμενο σοβαρό 
τραυματισμό .Πρέπει για λόγους ασφαλείας ,η πρίζα να πληρεί τις προδιαγραφές που ισχύουν 
στη εκάστοτε χώρα κατοικία σας .Πριν τοποθετήσετε το φις στην πρίζα θα πρέπει να γνωρίζετε 
εάν η ηλεκτρική σας εγκατάσταση διαθέτει γείωση , εάν όχι θα πρέπει να απευθυνθείτε σε 
έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που 
απαιτούνται ουτοσώστε η ηλεκτρική σας εγκατάσταση να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της χώρας σας. 

• Η εγγύηση ακυρώνεται για οποιοδήποτε λάθος στη σύνδεση . 
• Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις , ακυρώνει την εγγύηση . 
• Πρέπει πάντα η συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας  να είναι κάτω από τη επίβλεψη 

σας .  
• Μη τοποθετείτε η συσκευή ποτέ σε νερά ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
• Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να βραχεί ή να 

έρθει σε επαφή με νερό .Μην συνδέετε ποτέ το καλώδιο του ρεύματος στην πρίζα όταν η 
επιφάνεια της συσκευής είναι βρεγμένη ή έστω νωπή . 

• Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν φθορές κατά τακτά χρονικά διαστήματα . 
• Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα είναι κατεστραμμένα ή παρουσιάζουν 

βλάβη για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο 
επισκευών για έλεγχο και αντικατάσταση. 

• Μη τοποθετείτε το καλώδιο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες τραπεζίων όπου μπορεί να 
έχουν πρόσβαση παιδιά ή να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.  

• Πάντοτε να έχετε το καλώδιο της συσκευής τελείως ξεδιπλωμένο κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της συσκευής . 

• Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και βρίσκονται στο χώρο παιδιά , άτομα με μειωμένες 
σωματικές ή πνευματικές ικανότητες είναι απαραίτητη η επίβλεψη της  από άτομο που είναι 
υπεύθυνο για την ασφάλεια τους . 

• Τα παιδιά ή τα άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες πρέπει να 
επιβλέπονται από ενήλικα για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή . 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιηθεί από άτομα ( περιλαμβάνονται και τα 
παιδιά) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης , εκτός και εάν είναι κάτω από επίβλεψη  ή κατόπιν εντολής σχετικά με την 
λειτουργιά της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους . 

• Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα  πριν συναρμολογήσετε  ή 
αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. 

• Αποσυνδέστε τη πρίζα από το ρεύμα προτού προβείτε σε οποιαδήποτε διαδικασία 
καθαρισμού ή συντήρησης της συσκευής . 

• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Να αποσυνδέετε τραβώντας 
την από το το φις , όχι απ το καλώδιο . 

• Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νερό π.χ. πισίνα ή σε 
οποιοδήποτε σημείο όπου υπάρχει περίπτωση να βραχεί . 

• Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα , πρέπει πάντα να γυρίζετε τον 
περιστρεφόμενο διακοπή ταχύτητας στη θέση OFF. 

• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείτε πρέπει πάντοτε να τη αποσυνδέετε από την πρίζα του 
ρεύματος . 

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή μετά από πτώση της ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε 
βλάβη και πρέπει να απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

• Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα , αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και απευθυνθείτε 
στο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. 

• Ελέγξτε κατά τη χρήση , το καλώδιο του ρεύματος να μην  είναι σφηνωμένο από 
οποιοδήποτε αντικείμενο όπως π.χ. κάποιο έπιπλο. Επίσης μην πατάτε ποτέ το καλώδιο του 
ρεύματος και μη το τοποθετείτε ποτέ κάτω από χαλιά ή πατάκια όπου υπάρχει κίνδυνος να το 
πατήσετε .Τοποθετείτε το καλώδιο του ρεύματος σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος  για 
να σκοντάψετε ή να πέσετε . 



• Από τη χρήση καλωδίων επέκτασης που δεν είναι εγκεκριμένα  από τον κατασκευαστή 
μπορεί να προκληθούν βλάβες , τραυματισμοί ή ατυχήματα. 

• Να μη τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε υφάσματα όπως π.χ. κουρτίνες που κρέμονται κλπ. 
Να μη τοποθετείτε υφάσματα , ρούχα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν ή για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

• Πρέπει να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή , τουλάχιστον 20εκ., 
ουτοσώστε να μην μπλοκάρετε τους αεραγωγούς της συσκευής και η συσκευή να αερίζεται 
καλά . 

• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο περίεργο θόρυβο ,μυρωδιά ή καπνό μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Βγάλτε αμέσως  τη συσκευή από το ρεύμα και επικοινωνήστε με 
το εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών . 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!: Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία  για 

την αποφυγή τυχόν κινδύνου , μην βάζετε ξένα αντικείμενα π.χ. μολύβια , κτλ.  μέσα στις γρίλιες τις 
συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: ‘Όταν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα και όταν βρίσκεται σε λειτουργία μη 
βάζετε πότε τα δάχτυλα σας ανάμεσα στις γρίλιες της συσκευής. Μην ακουμπάτε ποτέ τα μέρη της 

συσκευής που βρίσκονται σε κίνηση. 
 

• Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πάντα πριν τον καθαρισμό της. Διατηρείτε τη συσκευή 
πάντα καθαρή. 

• Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη και να λειτούργει μόνο επάνω σε επίπεδη , σταθερή 
και στεγνή επιφάνεια. 

• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό μέρος . 
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύετε σε σημείο που να μην έχουν πρόσβαση παιδιά . 
• Η συσκευή αυτή , για τη ασφάλεια σας συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα ,τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες  (περί χαμηλής τάσης , ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας , προστασίας του περιβάλλοντος κλπ). 

 
 

 
Σημείωση: το σχέδιο του ανεμιστήρα ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με την έκδοση. 

 
 

Εμπρός κάλυμμα Φτερωτή 
Βίδα 

στήριξης Βίδες Πίσω κάλυμμα Μοτέρ 

Διακόπτης 

Βίδα 

Υποδοχή 

Εσωτερικός 
σωλήνας 

Πλαστικός 
σφικτήρας 

Εξωτερικός 
σωλήνα 

Κάλυμμα 

Βίδες 

Παξιμάδι 

Βάση 



1. Συνδέστε τον εξωτερικό σωλήνα με τη βάση και ασφαλίστε με τις βίδες. Τοποθετείστε επάνω 
το κάλυμμα. 

2. Τοποθετείστε τον εσωτερικό σωλήνα 
3. Προσαρμόστε το μοτέρ στην υποδοχή και ασφαλίστε με τη βίδα. 
4. Προσαρμόστε το πίσω κάλυμμα στο μοτέρ και ασφαλίστε με 4 βίδες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

ευθυγραμμίσει σωστά, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος για θορύβους και κραδασμούς. 
5. Τοποθετείτε τη φτερωτή στον άξονα και ασφαλίστε με τη βίδα. 
6. Ασφαλίστε το εμπρός κάλυμμα με το πίσω χρησιμοποιώντας τα κλιπς.  
7. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο καλώδιο ρεύματος, έτσι ώστε να μην τσακίζει κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας του ανεμιστήρα. 
 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ 

 
 

1. Εδράστε την βάση τοίχου στον τοίχο 
2. Εισάγετε το σωλήνα μέσα στη βάση τοίχου 
3. Εισάγετε το μοτέρ στην αντίστοιχη υποδοχή του σωλήνα 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην τοποθετείτε το μοτέρ στην υποδοχή πριν τοποθετήσετε το σωλήνα στη βάση τοίχου. 
 
 
ΧΡΗΣΗ 
Ο ανεµιστήρας διαθέτει ένα διακόπτη ταχύτητας 4 θέσεων: 
0-Απενεργοποιηµένο 
1-Χαµηλή ταχύτητα 
2-Μεσαία ταχύτητα 
3-Υψηλή ταχύτητα 

 
 
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 
Για έκδοση με Τηλεχειριστήριο 
Εάν ο ανεμιστήρας σας έχει έκδοση με τηλεχειριστήριο, τότε η περιστροφή ενεργοποιείται και 
απενεργοποιείται από το τηλεχειριστήριο. Βλέπετε παρακάτω.  
 
Για έκδοση χωρίς Τηλεχειριστήριο 
Το εάν ο ανεμιστήρας περιστρέφεται κατά τη λειτουργία του, εξαρτάται από το ποια βίδα έχετε 
συνδέσει. Για να σταματήσετε την περιστροφή, απενεργοποιείστε τον ανεμιστήρα, ξεβιδώστε το 
βραχίονα και βιδώστε τον στη διπλανή θέση. 
 

 
 

 

Σωλήνας 
Τσιμέντο 

Τοιχος 

Ροδέλα 

Παξυμάδι 

Βάση τοίχου Βίδα 

Υποδοχή 

Μοτέρ 



 
 

 
 

 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (στα μοντέλα με τηλεχειρισμό) 
Χρήση σταθερού Πληκτρολογίου 

1. Με το πλήκτρο «ON/ SPEED» ενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα και με διαδοχικά πατήματα 
επιλέγουμε ταχύτητα. 

2. Με το πλήκτρο TIME ενεργοποιούμε τον χρονοδιακόπτη. Επιλογές από 30 λεπτά μέχρι 4 
ώρες. 

3. Με το πλήκτρο OFF απενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ταλάντωση δεξιά-αριστερά, ενεργοποιείται μόνο από το τηλεχειριστήριο. 
 
Χρήση Τηλεχειριστηρίου 

1. Με το πλήκτρο «ON/ SPEED» ενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα και με διαδοχικά πατήματα 
επιλέγουμε ταχύτητα. 

2. Με το πλήκτρο «MODE» επιλέγουμε το στυλ περιστροφής. Υπάρχουν 3 προγράμματα, 
«NORMAL», «NATURAL» και «SLEEP» ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

3. Με το πλήκτρο «SWING» ενεργοποιούμε την ταλάντωση δεξιά-αριστερά. 
4. Με το πλήκτρο TIME ενεργοποιούμε τον χρονοδιακόπτη. 
5. Με το πλήκτρο OFF απενεργοποιούμε τον ανεμιστήρα. 

 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

 Πριν  να  λειτουργήσετε  τη  συσκευή  βεβαιωθείτε  πως  η  τάση  της  αντιστοιχεί  
µε αυτή της πρίζας ρεύµατος. 

 Πριν  να  µμετακινήσετε  ή  να  καθαρίσετε  τη  συσκευή  και  όταν  τη  
συναρµολογείτε βγάλτε την από την πρίζα ρεύµατος. 

 Μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή οποιοδήποτε αντικείµενα ανάµεσα στα 
προστατευτικά καλύµµατα του ανεµιστήρα. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε µια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. 
 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 Πριν να καθαρίσετε τη συσκευή βγάλτε την από την πρίζα ρεύµατος. 
 Μη   χρησιμοποιείτε   δυνατά   ή   χηµικά   καθαριστικά.  Χρησιµοποιείστε   ένα   

ήπιο καθαριστικό µε ένα απαλό πανί. 
 Μη ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό επάνω στη συσκευή. 
 Προσέχετε τη σωστή συναρμολόγηση της συσκευής. 

 
 
 

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 (επισκευθείτε 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/

