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πγραξεηήξηα γηα ηελ αγνξά ελόο θαηλνύξγηνπ αλεκηζηήξα νξνθήο ARTEMIS από ηελ Minka Aire.. Έλα
πξντόλ αλώηεξεο πνηόηεηαο εμαζθαιίδνληαο ηελ αγνξά ζαο.

ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ
1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο νξζήο ηνπνζέηεζεο, παξαθαιείζηε λα δηαβάζεηε ηεο νδεγίεο θαη ηα δηαγξάκκαηα.
2. Γηα ηελ αζθάιεηα ζαο, παξαθαιείζηε όιεο νη ειεθηξηθέο εξγαζίεο λα γίλνπλ από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν.
3. Σν ζεκείν ηνπνζέηεζεο ηνπ αλεκηζηήξα ζα πξέπεη λα αληέρεη ηνπιάρηζηνλ ην βάξνο ησλ 40 θηιώλ.
4. Ο αλεκηζηήξαο πξέπεη λα είλαη γεησκέλνο.
5. Μελ ζπλδέεηε ην κνηέξ ηνπ αλεκηζηήξα κε ξννζηάηε. Υξεζηκνπνηείηαη κόλν ηελ ζπζθεπή ρεηξηζκνύ πνπ ζαο
παξέρεηαη.
6. Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπ αλεκηζηήξα ζε ρώξνπο κε ζπζθεπέο πγξαεξίνπ..
7. Πξνο απνθπγή δεκηάο, ν αλεκηζηήξαο πξέπεη λα είλαη θιεηζηόο θαη αθηλεηνπνηεκέλνο πξνθεηκέλνπ λα αξρίζεη
ηελ αληίζηξνθε πεξηζηξνθή ηνπ.
8.

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αλεκηζηήξα βεβαησζείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο (βίδεο) είλαη ζσζηά ζθηγκέλεο γηα ηελ
απνθπγή κειινληηθώλ πξνβιεκάησλ.

9. Λόγν ηεο πεξηζηξνθήο (θπζηθήο ηαιάληεπζεο) ηνπ αλεκηζηήξα θάπνηεο ζπλδέζεηο (βίδεο) κπνξεί λα
ραιαξώζνπλ. Δ ι έ γ μ η ε η α ζ ε κ ε ί α π π ν ζ η ή ξ η μ ε ο , β ξ α ρ ί ν λ α θ α η η η ο β ά ζ ε η ο η σ λ
πηεξπγίσλ ηνπιάρηζηνλ δπν θνξέο ηνλ ρξόλν.
ημείωζη: Οη νδεγίεο θαη νη δηθιίδεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην δελ ζεκαίλεη πσο κπνξνύλ
θαιύςνπλ όινπο ηνπο παξάγνληεο θαη δηάθνξεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ. Πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηό
όηη ε θνηλή ινγηθή, πξνθύιαμε θαη πεξηπνίεζε είλαη παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ από απηό ην
εγρεηξίδην.

1

ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
ΤΚΔΤΖ ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
ε πεξίπησζε ρξήζεο ηνπ αλεκηζηήξα κε ξννζηάηε ή ζπζθεπή ρεηξηζκνύ άιιεο επσλπκίαο, ε εγγύεζε ζα
ΑΚΤΡΧΘΔΗ. Υξεζηκνπνηείηαη ΜΟΝΟ ηελ ζπζθεπή ρεηξηζκνύ πνπ ζαο παξέρεηαη

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
Τπό ηνπο όξνπο ηεο εγγύεζεο ν αλεκηζηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ΜΟΝΟ από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν. Ο
αλεκηζηήξαο ελδείθλπηαη ΜΟΝΟ γηα εζσηεξηθή ρξήζε, ηνπνζεηώληαο ηνλ ζε κέξε κε πγξαζία θαη πηζαλή
έθζεζε ζε λεξό κπνξεί λα γίλεη επηθίλδπλν, αιιά θαη λα αθπξώζεη ηελ εγγύεζε.

ΔΤΡΔΖ ΦΑΛΜΑΣΧΝ
Πάληα λα ειέγρεηε ηελ ‘Λίζηα Διέγρνπ Αληηκεηώπηζεο Πξνβιεκάησλ’ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηνλ εγρεηξίδην.
ΓΗΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΖΥΟΤ ΠΟΤ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΣΖΡΖΘΟΤΝ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ,
ΠΑΡΑΚΑΛΔΗΣΔ ΝΑ ΑΦΖΔΣΔ ΜΗΑ ΠΔΡΗΟΓΟ ΟΥΣΧ (8) ΧΡΧΝ ΠΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ.
ΚΑΠΟΗΟΗ ΑΝΔΜΗΣΖΡΔ ΣΑΛΑΝΣΔΤΟΝΣΑΗ ΠΔΡΗΟΣΔΡΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ-ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΑΝ ΔΗΝΑΗ ΗΓΗΟΤ
ΣΤΠΟΤ, ΓΔΝ ΖΜΑΗΝΔΗ ΠΧ Ο ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ ΔΗΝΑΗ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΗΚΟ.
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΚΔΤΑΗΑ
Ανοίξηε ηην ζςζκεςαζία και ελέγξηε ηα πεπιεσόμενα ηηρ. Θα ππέπει να εμπεπιέσει ηα παπακάηω:
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LI G H T

1.

Πηεξύγηα αλεκηζηήξα x 3

14. #10 x 38 mm Ξπιόβηδεο x 2

2.

Βξαρίνλαο ηνπνζέηεζεο x 1

15. #8 x 19 mm Βίδεο x 2

3.

Κάιπκκα x 1

16. Ρνδέιεο αζθαιείαο x 2

4.

Καπάθη θαιύκκαηνο x 1

17. 4mm Ρνδέιεο αζθαιείαο (αζηέξη) x 2

5a. Ράβδν θαλνληθνύ κήθνπο x 1

18. Ρνδέιεο x 2
19. 4.8 mm x 17mm Βίδεο x10
20. Δπίπεδεο Ρνδέιεο x 10

5b. Ράβδν κεζαίνπ κήθνπο (γηα ηνπνζέηεζε
θνληά ζηε νξνθή) x 1
6.

Κάιπκκα ζπλδέζκνπ x 1

7.

Κέιπθνο κνηέξ θαη κνηέξ x 1

8.

Βάζε ηεο πιάθαο θσηηζκνύ x 1

9.

Πιάθα θσηηζκνύ x 1

10. Κξύζηαιιν θσηηζκνύ x 1
11. Δλαιιαθηηθό κεηαιιηθό θαπάθη έλαληη ηνπ
γπαιηνύ θσηηζκνύ x 1
12. 80W R7S Λάκπα αινγόλνπ x 1
13. πζθεπή ρεηξηζκνύ ηνίρνπ (καδί κε δπν βίδεο) x 1
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ
-

Phillips / ΗΗΟ/ΔΠΗΠΔΓΟ θαηζαβίδη
Πέλζα
Γαιιηθό θιεηδί (ξπζκηδόκελν)
θάια
Κόπηε θαισδίσλ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΒΡΑΥΗΟΝΑ
Ο αλεκηζηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε κέξνο έηζη ώζηε ηα πηεξύγηα λα έρνπλ απόζηαζε άλσ από 2.3
κέηξσλ(m) από ην πάησκα θαη 30 εθαηνζηά(cm) από νηηδήπνηε ηξηγύξσ ηνπ.
Αζθαιίζηε ηνλ βξαρίνλα ζηήξημεο ζηελ δνθό (ζθειεηό) ηεο νξνθήο, ηθαλή λα ππνζηήξημε ην βάξνο ησλ 40
θηιώλ(kg) κε ηηο καθξηέο βίδεο πνπ ζαο παξέρνληαη. Βεβαησζείηε όηη ηνπιάρηζηνλ 30 ρηιηνζηά (mm) ηνπ
κήθνπο ηεο βίδαο έρεη πηάζεη ζηελ νξνθή.

Γνθόο ηθαλή λα ππνζηεξίμεη
ην βάξνο ησλ 48 θηιώλ.

Δικόνα. 1
ημείωζη: Ζ εηθόλα είλαη κόλν γηα αλαπαξάζηαζε θαη δελ
απεηθνλίδεη ηνλ αθξηβέο βξαρίνλα.

ημείωζη: Οη βίδεο ηνπ βξαρίνλα πνπ παξέρνληαη ζηελ ζπζθεπαζία είλαη κόλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζε
νξνθή μύινπ. Γηα ηνπνζέηεζε ζε νξνθή άιινπ πιηθνύ , δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ βίδεο ΠΡΔΠΔΗ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ.
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ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
Υαιαξώζηε ηελ βίδα θαη αθαηξέζηε ηνλ ηεξκαηηθό θνξκό ησλ θαισδίσλ. Αζθαιίζηε ηνλ βξαρίνλα ζηήξημεο
ζηελ νξνθή κε ηηο βίδεο πνπ ζαο παξέρνληαη. Δπαλαηνπνζεηήζηε ηνλ ηεξκαηηθό θνξκό θαισδίσλ πάιη ζηνλ
βξαρίνλα.
ΟΡΟΦΖ

ΣΔΡΜΑΣΗΚΟ
ΚΟΡΜΟ
ΚΑΛΧΓΗΧΝ

ΒΗΓΔ
ΒΡΑΥΗΟΝΑ ΣΖΡΗΞΖ

Δικόνα. 2

ΒΗΓΑ ΠΡΟ ΓΟΚΟ
ΞΤΛΟΤ

Υαλαπώζηε ηο ‘ζεη’ βιδών και αθαιπέζηε ηο έλαζμα αζθαλείαρ ηος πείπος και ηον πείπο από ηον
ζύνδεζμο ηος μοηέπ .
ΔΣ ΒΗΓΧΝ
ΔΛΑΜΑ
ΑΦΑΛΔΗΑ
ΠΔΗΡΟ
ΑΦΑΛΔΗΑ

Δικόνα. 3

Αθαιπέζηε ηην ζθαιπική άπθπωζη από ηην πάβδο σαλαπώνονηαρ ηο ‘ζεη’ βιδών, αθαιπώνηαρ ηον
πείπο, και ολιζθαίνονηαρ ηην ζθαιπική άπθπωζη από ηην πάβδο.
ΠΔΗΡΟ

ΦΑΗΡΗΚΖ
ΑΡΘΡΧΖ
΄ΔΣ΄ ΒΗΓΧΝ

ΡΑΒΓΟ

Δικόνα. 4

5

Πξνζεθηηθά πεξαζηέ ηα θαιώδηα κέζα από ηελ ξάβδν θαη ύζηεξα βηδώζηε ηελ ξάβδν κε ηνλ ζύλδεζκν ηνπ
κνηέξ. Δπζπγξακκίζηε ηηο νπέο θαη ηνπνζεηήζηε ηνλ πείξν αζθαιείαο κε ην έιαζκα ηνπ. Ύζηεξα ζθίμηε ην ‘ζεη’
βηδώλ.

ΡΑΒΓΟ

ΚΑΛΧΓΗΑ
ΠΑΡΟΥΖ

Δικόνα. 5

‘ΔΣ’ ΒΗΓΧΝ

ΠΔΗΡΟ

ΔΛΑΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

Οιηζζήζεηε ην θάιπκκα ηνπ ζπλδέζκνπ, ην θαπάθη ηνπ θαιύκκαηνο θαη ην θάιπκκα ζηελ ξάβδν. Σνπνζεηήζηε
ηηο βίδεο ζην θάιπκκα ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ζθίμηε ηηο. Πξνζεθηηθά επαλαηνπνζεηήζηε ηελ ζθαηξηθή άξζξσζε
ζηελ ξάβδν θαη βεβαησζείηε όηη νη πείξνη είλαη ζηελ ζσζηή ζέζε, νη βίδεο είλαη ζθηγκέλεο θαη όηη ηα θαιώδηα
δελ έρνπλ ζηξεβιώζεη κέζα ζηελ ξάβδν.

ΡΑΒΓΟ

ΚΑΛΤΜΜΑ
ΚΑΛΤΜΜΑ ΤΝΓΔΜΟΤ
ΚΑΠΑΚΗ ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ

ΒΗΓΔ

ΒΗΓΔ

Δικόνα. 6

6

Σώξα ζεθώζηε ηελ ‘ζπλαξκνιόγεζε’ ηνπ κνηέξ θαη ηνπνζεηήζηε ηελ ζθαηξηθή άξζξσζε ζηνλ βξαρίνλα
ζηήξημεο. Πεξηζηξέςηε ηελ ζπλαξκνιόγεζε κέρξη ν νδεγόο λα επζπγξακκηζηεί κε ηελ «ζρηζκή» ηνπ βξαρίνλα
θαη λα ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Ζ ξάβδνο δελ πξέπεη λα πεξηζηξέθεηαη αλ ε ζθαηξηθή άξζξσζε έρεη ηνπνζεηεζεί
ζσζηά κέζα ηνλ βξαρίνλα.

ΟΓΖΓΟ

Δικόνα. 7

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΧΓΗΧΖ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Α ΟΛΔ ΟΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΝΑ ΓΗΝΟΤΝ ΑΠΟ
ΑΓΔΗΟΤΥΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ.
ΖΜΔΗΧΖ: ΈΝΑ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΠΟΛΛΧΝ ΠΟΛΧΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΘΔΗ
ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ.
Σνπνζέηεζε δηαθόπηε ηνίρνπ:
1. Αθαηξέζηε ηνλ δηαθόπηε ηνίρνπ από ην εληνηρηζκέλν θνπηί ζπλδεζκνινγίαο.
2. Αθαηξέζηε ηελ πεξηζηξνθηθή ιαβή θαη ηελ πξόζνςε ηνπ δηαθόπηε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ίζην/επίπεδν
θαηζαβίδη.
3. Δπηβεβαηώζηε όηη πξηλ ηελ αθαίξεζε όια δείρλνπλ ζην OFF.

Δικόνα. 8

Δικόνα. 9
7

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ
πλδέζηε ηα θαιώδηα όπσο παξαθάησ:

SUPPLY CIRCUIT
‘ΦΑΖ’ ΠΑΡΟΥΖ

‘ΟΤΓΔΣΔΡΟ’
ΠΑΡΟΥΖ
‘ΦΑΖ’
ΦΧΣΗΜΟΤ
(πξνο δηαθόπηε)
‘ΓΔΗΧΖ’
ΠΑΡΟΥΖ
ΣΔΡΜΑΣΗΟ
 ΚΟΡΜΟ
ΚΑΛΧΓΗΧΝ

ΚΗΣΡΗΝΟ/
ΠΡΑΗΝΟ
ΜΠΛΔ
ΜΑΤΡΟ
ΚΑΦΔ

Θειπθό βύζκα
Αξζεληθό βύζκα
(από αλεκηζηήξα)

ΚΤΚΛΧΜΑ
ΠΑΡΟΥΖ

Δικόνα. 10

ΚΑΦΔ
ΜΠΛΔ

ΜΠΛΔ

ΓΔΗΧΖ

ΠΡΑΗΝΟ

Γιακόπηηρ
θωηιζμού
ΚΑΦΔ

ΜΧΒ

ΛΔΤΚΟ

ΚΟΚΚΗΝΟ

ΜΠΛΔ

ΜΑΤΡΟ

Πεπιζηποθικόρ
διακόπηηρ

Γιακόπηηρ Σοίσος

Δικόνα. 11

ΖΜΔΗΧΖ: Σν δηάγξακκα ηνπ δηαθόπηε θσηηζκνύ λα παξαιεηθηεί ζε κνληέια πνπ δελ έρνπλ
θσηηζκό.
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‘ΦΑΖ’
ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ

F Σαρύηεηα 1
Σαρύηεηα
2

A

Σαρύηεηα
3
‘ΦΑΖ’ ΠΑΡΟΥΖ
(ΠΑΡΟΥΖ 240VAC)

C1>C2
C1 ζπλήζεο ηηκή
κεγαιύηεξε από ηνπ
C2

ΠΤΚΝΧΣΖ

C1
C2

Δικόνα. 12

Πξνζεθηηθά ζπκκαδέςηε ηα θαιώδηα κέζα ζην θνπηί ηνπ δηαθόπηε ή ζηελ θνηιόηεηα ηνπ ηνίρνπ
Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξερόκελεο βίδεο γηα λα αζθαιίζεηε ηελ πξόζνςε θαη ηνλ δηαθόπηε ζην θνπηί ηνπ.

ΚΟΤΣΗ ΓΗΑΚΟΠΣΖ

ΓΗΑΚΟΠΣΖ

ΠΡΟΟΦΖ
ΒΗΓΔ
ΠΔΡΗΣΡΟΦΗΚΖ ΛΑΒΖ

O
F
F

Δικόνα. 13

ΖΜΔΗΧΖ: Σν θνπηί ηνπ δηαθόπηε δελ εκπεξηέρεηαη ζηελ ζπζθεπαζία θαη πξέπεη λα πξνκεζεπηεί από ηνλ
ειεθηξνιόγν.
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ΣΔΛΗΧΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ
1. Αθαηξέζηε ηελ κηα από ηηο δπν βίδεο ζηνλ πάην ηνπ βξαρίνλα ζηήξημεο θαη ραιαξώζηε ηελ άιιε (κε κηζή
πεξηζηξνθή)
2. Οιηζζήζηε ην θάιπκκα πξνο ηνλ βξαρίνλα ζηήξημεο θαη πεξηζηξέςηε ην κέρξη λα θνπκπώζεη .
3. Δπζπγξακκίζηε ηελ θπθιηθή νπή ηνπ θαιύκκαηνο κε ηελ ππάξρνπζα νπή ηνπ βξαρίνλα θαη αζθαιίζηε κε
ηηο βίδεο
ΖΜΔΗΧΖ: Πξνζαξκόζηε ηηο βίδεο ηνπ θαιύκκαηνο σο απαξαίηεην κέρξη ην θάιπκκα θαη ην θαπάθη ηνπ λα
πξνζαξκνζηνύλ ζσζηά.
ΞΤΛΗΝΖ ΓΟΚΟ
ΒΡΑΥΗΟΝΑ

ΦΑΗΡΗΚΖ
ΑΡΘΡΧΖ
ΚΑΛΤΜΜΑ

ΚΑΠΑΚΗ
ΚΑΛΤΜΜΑΣΟ

Δικόνα. 14

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΠΣΔΡΤΓΗΧΝ
1. Δπζπγξακκίζηε θαη πξνζαξκόζηε ηηο άλσ νπέο ηνπ ελόο πηεξύγηνπ κε ηνπο άλσ νδεγνύο ζπγθξάηεζεο
ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηνπο (Δηθόλα. 15) . Πξνζεθηηθά επζπγξακκίζηε ηηο θάησ νπέο ηνπ πηεξύγηνπ κε
ηηο θάησ νπέο ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηνπο. Αζθαιίζηε ην πηεξύγην κε ηηο ηξεηο (3) βίδεο, ηηο ξνδέιεο θαη
ηηο ξνδέιεο αζθαιείαο πνπ παξέρνληαη. Αθνινπζείζζε ηελ ηδία εθαξκνγή θαη γηα ηα αιιά δπν πηεξύγηα.
2. Όια ηα πηεξύγηα έρνπλ επηιερηεί κε ην βάξνο ηνπο. Παξόια απηά ε ππθλόηεηα ηνπ πιαζηηθνύ θαηαζθεπήο
ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη θαη λα πξνθαιεί ηαιάλησζε.

ΑΝΧ ΟΓΖΓΟΗ
ΤΓΚΡΑΣΖΖ

ΚΑΣΧ ΟΓΖΓΟΗ
ΤΓΚΡΑΣΖΖ

ΠΣΔΡΤΓΗΟ

ΡΟΓΔΛΔ

Δικόνα. 15

ΒΗΓΔ

ΡΟΓΔΛΔ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΖΜΔΗΧΖ: Πξέπεη λα πξνζαξκόζεηε ηα πηεξύγηα ζην θέιπθνο ηνπ κνηέξ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ
βξαρίνλα ππνζηήξημεο ζηελ νξνθή. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο άλσ ηνπ ελόο αλεκηζηήξα πξνζέμηε ΜΖΝ
αλαθαηέςεηε ηα ‘ζεη’ ησλ πηεξπγίσλ ηνπο.
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ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΒΑΖ ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ
1. Αθαηξέζηε ηηο ηξεηο (3) βίδεο από ην δαρηπιίδη ζπγθξάηεζεο .
2. Σνπνζεηήζηε ηελ βάζε ζπγθξάηεζεο κε ην δαρηπιίδη ζπγθξάηεζεο θαη αζθαιίζηε κε ηηο ηξεηο βίδεο
πνπ είραηε αθαηξέζεη.

Δικόνα. 16

ΒΑΖ
ΤΓΚΡΑΣΖΖ

ΒΗΓΔ

ΓΑΥΣΤΛΗΓΗ ΤΓΚΡΑΣΖΖ

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ
ΖΜΔΗΧΖ: Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε απνζπλδέζηε ην ξεύκα θιείλνληαο ηνλ δηαθόπηε ή αθαηξώληαο ηελ
αζθάιεηα από ηνλ ειεθηξηθό πίλαθα.
1. Αθαηξέζηε ηηο ηξεηο (3) βίδεο από ηελ βάζε ζπγθξάηεζεο.
2. Αλπςώζηε θαη θξαηήζηε ηνλ δίζθν θσηηζκνύ θνληά ζηελ βάζε ζπγθξάηεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζηε ηηο
απαξαίηεηεο ειεθηξηθέο ζπλδεζκνινγίεο. πλδέζηε ηηο ιεύθεο ππνδνρέο (βύζκαηα) θαισδίσλ από ηνλ
αλεκηζηήξα θαη ύζηεξα θαη ηηο καύξεο.
3. Σνπνζεηήζηε θαη αζθαιίζηε ηνλ δίζθν θσηηζκνύ κε ηηο ηξεηο βίδεο πνπ είραηε αθαηξέζεη.

ΤΠΟΓΟΥΔ

ΒΑΖ

ΓΗΚΟ

ΤΓΚΡΑΣΖΖ
ΒΗΓΔ

Δικόνα. 17
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ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΖ ΛΑΜΠΑ ΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΚΡΤΣΑΛΛΟΤ ΣΖ
ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Κιείζηε ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο πξηλ ηνπνζεηήζεηε ή αληηθαηαζηήζεηε ηελ ιάκπα. Να
ζπγθξαηείηε ηελ ιάκπα αινγόλνπ κε πξνζνρή θαζώο δελ πξέπεη λα ηελ αγγίδεηε κε γπκλά ρέξηα. Λίπνο θαη
θαηάινηπα από ηπρόλ επαθή κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο. ε ηπρόλ επαθή ζθνππίζηε κε
βακβαθεξό ύθαζκα ρσξίο ρλνύδη. Αθήζηε ηελ ιάκπα γηα 10 ιεπηά λα θξπώζεη πξηλ ηελ αιιαγή ηεο. Να
ρξεζηκνπνηείηε ιάκπεο ζπκθώλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλεκηζηήξα. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΤΓΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ
ΜΖΝ ΤΠΔΡΒΑΗΝΔΣΔ ΣΖΝ ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΗΥΤ WATT.
Σνπνζεηήζηε κηα ιάκπα αινγόλνπ 80W R7S (εκπεξηέρεηαη). (Μελ ιάβαηε ππόςε ζαο ην βήκα απηό αλ
ρξεζηκνπνηείηε ην ελαιιαθηηθό κεηαιιηθό θάιπκκα έλαληη ηνπ θξπζηάιινπ) Σνπνζεηήζηε ην θξύζηαιιν ή ην
κεηαιιηθό θάιπκκα ζην θέιπθνο ηνπ αλεκηζηήξα θαη πεξηζηξέςηε ην κε ηελ θνξά ηνπ ξνινγηνύ κέρξη λα
θνπκπώζεη. ΜΖΝ ΠΔΡΗΣΡΔΦΔΣΔ ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΑ
ΖΜΔΗΧΖ: Δάλ ηνπνζεηήζεηε ην κεηαιιηθό θάιπκκα βεβαησζείηε όηη έρεη θνπκπώζεη
ζθηρηά.

ΛΑΜΠΑ
ΓΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟΤ
ΚΡΤΣΑΛΛΟ ή
ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ
ΚΑΛΤΜΜΑ

Δικόνα. 21

ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΧΝΣΑ ΣΟΝ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ ΣΟΗΥΟΤ
Ανοίξηε ηον διακόπηη και δείηε ηην λειηοςπγιά ηος ανεμιζηήπα.
• OFF Θέζη – Απενεπγοποιημένορ
• 3η Θέζη – Υαμηλή ηασύηηηα
• 2η Θέζη – Μεζαία ηασύηηηα
• 1η Θέζη – Μέγιζηη ηασύηηηα

2

OFF

Γιακόπηηρ Φωηιζμού
• Ανοιγοκλείζηε – on/off

LIGHT

Δικόνα. 22
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ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΝΣΗΣΡΟΦΖ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ
Ο αλεκηζηήξαο ζαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαλνληθά ή αληίζηξνθα.
ΖΜΔΗΧΖ: Γηα ηελ αιιαγή θόξαο ηνπ αλεκηζηήξα ηα πηεξύγηα πξέπεη λα είλαη ζηαζκεπκέλα.
Ο δηαθόπηεο αληηζηξνθήο πεξηζηξνθήο βξίζθεηαη ζηελ πάλσ κεξηά ηνπ θειύθνπο ηνπ κνηέξ. Κνπληζηέ ηνλ
δηαθόπηε πξνο ηα αξηζηεξά γηα ηελ θαινθαηξηλή ιεηηνπξγία. Κνπληζηέ ηνλ δηαθόπηε πξνο ηα δεμηά γηα ηελ
ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία.
Καινθαηξηλή Λεηηνπξγία (Καλνληθή πεξηζηξνθή)
Έλα θαζνδηθό ξεύκα αέξα δεκηνπξγεί δξνζηά όπσο ζηελ Δηθόλα 23. Απηό ζαο επηηξέπεη λα
ξπζκίδεηε ην θιηκαηηζηηθό ζαο ζε πην πςειή ζεξκνθξαζία ρσξίο λα επεξεάδεη ηελ άλεζε ζαο.
Υεηκεξηλή Λεηηνπξγία (Αληίζηξνθε)
Έλα αλνδηθό ξεύκα πξνο ηελ νξνθή κεηαθηλεί ην ζεξκό ζηξώκα αέξα ηεο νξνθήο κέζα ηνλ ρώξν όπσο ζηελ
Δηθόλα 24. Απηό ζαο επηηξέπεη λα ξπζκίδεηε ην θιηκαηηζηηθό ζαο ζε πην ρακειή ζεξκνθξαζία ρσξίο λα
επεξεάδεη ηελ άλεζε ζαο.

Υειμεπινή Λειηοςπγία

Καλοκαιπινή Λειηοςπγία

Δικόνα. 23

Δικόνα. 24
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ΕΤΓΟΣΑΘΜΗΖ/ΣΑΛΑΝΣΧΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ
Παξαθαιείζηε λα ιάβεηε ππόςε όηη όινη νη αλεκηζηήξεο νξνθήο δελ είλαη ίδηνη θαη δελ ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην
αθόκα θαη αλ είλαη ηδίνπ ηύπνπ, κεξηθνί κπνξεί λα ηαιαληεύνληαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν από άιινπο.
Σαιάλησζε κεξηθώλ εθαηνζηώλ(cm) είλαη απνδεθηή θαη δελ ζεκαίλεη όηη ν αλεκηζηήξαο πξόθεηηαη λα θύγεη
από ηελ ζέζε ηνπ.
Παξόιε ηελ δπγνζηάζκηζε θαη επηινγή βάξνπο ησλ πηεξπγίσλ είλαη αδύλαηνλ λα κελ ππάξρεη ηαιάλησζε θαη
δελ πξέπεη λα ην ζεσξείηαη ζαλ πξόβιεκα. Οη αλεκηζηήξεο νξνθήο ηείλνπλ λα ηαιαληεύνληαη ιόγν ηνπ
ηξόπνπ ζπγθξάηεζεο ηνπο (θξεκαζηνί).
Μποπείηε να ακολοςθήζαηε ηα παπακάηω για αποθςγή ηαλάνηεςζηρ:
1) Διέγμηε όηη όιεο νη βίδεο ησλ πηεξπγίσλ είλαη θαιά ζθηγκέλεο.
2) Πξνβιήκαηα ηαιάλησζεο κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ιόγν ηεο δηαθνξάο κεξηθώλ θπξηώλ
πηεξπγίσλ ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα. Γηα λα ειέγμεηε ηελ απόθιηζε πνπ κπνξεί λα έρεη ην έλα
πηεξύγην από ην άιιν, κεηξήζηε ζην θαζέλα ηελ απόζηαζε ηνπ από ηελ νξνθή όπσο ζηελ
Δηθόλα 25.
ΖΜΔΗΧΖ: Αν η μεηρήζεις δεν είναι
ίδιες: επιβεβαιώζηε όηι οι βίδες ηων
πηερσγίων δεν είναι σπερβολικά ζθιτηές
ή ταλαρές.
3) Γηα ηελ κέηξεζε απηήλ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλαλ απιό ράξαθα όπσο ζηελ Δηθόλα. 25.
Σνπνζεηήζηε ηνλ ράξαθα θάζεηα ζηελ νξνθή. Δπζπγξακκίζηε ηελ άθξε ηνπ πηεξύγηνπ κε ηνλ ράξαθα
θαη θαηαγξάςηε ηελ κέηξεζε ζαο. Δπαλαιάβεηε θαη γηα ηα αιιά πηεξύγηα. Αλ ζε θάπνην από ηα πηεξύγηα ε
κέηξεζε δελ είλαη όκνηα κε ηα ππόινηπα, ζεκαίλεη όηη νη βίδεο ζην ζεκείν ππνζηήξημεο ηνπ είλαη
ππεξβνιηθά ζθηγκέλεο ή ραιαξέο ζε ζρέζε κε ηα άιια.

ράξαθαο

εκείν
κέηξεζεο

Δικόνα. 25

ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑNΔΜΗΣΖΡΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΔΓΓΤΖΔΧ
ΦΡΟΝΣΗΓΑ & ΤΝΣΖΡΖΖ
Έλαο πεξηνδηθόο θαζαξηζκόο ηνπ αλεκηζηήξα είλαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη. Υξεζηκνπνηήζηε κηα βνύξηζα
κε καιαθή ηξίρα ε έλα ύθαζκα ρσξίο ρλνύδη γηα ηελ απνθπγή εθδνξώλ. Μελ ζπληεξείηε ηνλ αλεκηζηήξα
ελ ώξα ιεηηνπξγίαο.
Μελ ρξεζηκνπνηείηαη λεξό γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αλεκηζηήξα ζαο. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ζην
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κνηέξ θαη ζηα πηεξύγηα, θαζώο θαη θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο.
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ΔΓΓΤΖΖ
Ζ εγγύεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαιύπηεη ηπρόλ ειαηηώκαηα παξνπζηαζηνύλ, άιια ΓΔΝ θαιύπηεη παξάπνλα
π.ρ. ζόξπβν ηνπ κνηέξ — ΟΛΟΗ ΟΗ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΖΡΔ ΚΑΝΟΤΝ ΘΟΡΤΒΟ Δ ΔΝΑΝ ΒΑΘΜΟ.

ΣΑΛΑΝΣΧΖ
Όινη νη αλεκηζηήξεο νξνθήο ηείλνπλ λα ηαιαληεύνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ιόγνπ ηνπ ηξόπνπ
ζηήξημεο ηνπο (θξεκαζηνί). Αλ ήηαλ ζηαζεξά ηνπνζεηεκέλνη ζα δεκηνπξγνύζαλ θξαδαζκνύο ζηελ νξνθή
θαη πξόσξε θζνξά ζηνπο ζπλδέζκνπο ηνπο.
Σαιάλησζε κεξηθώλ εθαηνζηώλ (cm) είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ ζεκαίλεη όηη ν αλεκηζηήξαο ζα πέζεη.
Οη αλεκηζηήξεο νξνθήο είλαη αζθαισο ζηεξηγκέλνη κε κεηαιιηθνύο βξαρίνλεο θαη αληη-θξαδαζκηθέο
κεζόδνπο ή κε ζθαηξηθή άξζξσζε γηα ηελ ειεπζεξία θίλεζεο ηνπο .
Παξαθαιείζηε λα ιάβεηε ππόςε όηη όινη νη αλεκηζηήξεο δελ είλαη ίδηνη θαη δελ ζπκπεξηθέξνληαη ην ίδην,
αθόκα θαη ηδίνπ ηύπνπ, άιινη κπνξεί λα ηαιαληεύνληαη πεξηζζόηεξν ε ιηγόηεξν από άιινπο.

ΦΤΗΚΖ ΦΘΟΡΑ
Δμαξηήκαηα πνπ δελ είλαη θαιά βηδσκέλα ή πηεξύγηα πνπ έρνπλ ιπγίζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνύ
ηνπο, κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηπιένλ ηαιάλησζε. ΑΤΣΟ ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ- Μηα
ζρεηηθή θξνληίδα θαη ζπληήξεζε κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ παξνπζία ηέηνησλ πξνβιεκάησλ.

ΖΥΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΝΤΥΣΑ
ΔΚΣΟ ΔΓΓΤΖΖ. Αλ έλαο αλεκηζηήξαο ζεσξείηαη ειαηησκαηηθόο, ηόηε ην ειάηησκα ζα παξνπζηάδεηε
ζπλερεία. Δίλαη θπζηθό θαηά δηάξθεηα ηεο λύρηαο ήρνη λα γίλνληαη πην εύθνια αληηιεπηνί ζε ζρέζε κε άιιεο
ώξεο. Σπρόλ δηαθπκάλζεηο ξεύκαηνο ή ζπρλόηεηαο από ηνλ παξνρέα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο π.ρ. ΓΔΖ, κπνξεί
λα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθό ήρν ιεηηνπξγίαο ηνπ κνηέξ, θάηη πνπ ζεσξείηε θπζηνινγηθό.

ΦΧΣΗΜΟ ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ
Πέξα ηνλ πξαγκαηηθώλ ειαηησκάησλ ηνπ θαηαζθεπαζηή πνπ είλαη ζπάληα, Ο ΦΧΣΗΜΟ ΚΑΗ ΟΗ ΛΑΜΠΔ ΓΔΝ
ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΓΤΖΖ. Ήρνη, θξαδαζκνί, θηι. επηηείλνληαη ζε αλεκηζηήξεο νξνθήο κε θσηηζκό.
Γηα παξάδεηγκα ζε αλεκηζηήξεο κε θσηηζκό, αλ ην θξύζηαιιν έρεη ραιαξώζεη ή δελ έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά
κπνξεί λα θξνηαιίδεη. Με κηα ζρεηηθή ζπληήξεζε απηό κπνξεί λα απνθεπρζεί.

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ
Σα πηεξύγηα ηνπ αλεκηζηήξα λα έρνπλ απόζηαζε άλσ ησλ 2.3κεηξσλ από ην πάησκα.
Όιεο νη ειεθηξηθέο εξγαζίεο λα γίλνπλ ΜΟΝΟ από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν.

ΖΜΔΗΧΖ ΠΡΟ ΣΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΔ
Όινη νη ειεθηξνθηλεηήξεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζεξκαίλνληαη θαη θάλνπλ ζρεηηθό ζόξπβν.
Ο θσηηζκόο ζε αλεκηζηήξεο νξνθήο κπνξεί λα θξνηαιίδεη θαη ΓΔΝ θαιύπηεηαη από ηελ ΔΓΓΤΖΖ.
Δληνηρηζκέλνη δηαθόπηεο αλεκηζηήξα θάλνπλ έλαλ ειαθξύ ήρν θαη δεζηαίλνληαη εηδηθά ζηελ ρακειή ηαρύηεηα.
Όια απηά ηα πεξηζηαηηθά ΓΔΝ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή.
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ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ
ΠΡΟΒΛΖΜΑ

ΠΗΘΑΝΟ ΑΗΣΗΟ

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΛΤΖ

1.
Ο
ανεμιζηήπαρ
δεν
λειηοςπγεί: Πποειδοποίηζη

A. Έσει καεί η αζθάλεια ζηον
ηλεκηπικό πίνακα.

( ν δηαθόπηεο ηνπ αλεκηζηήξα
λα κείλεη θιεηζηόο θαη ηπρόλ λα
ρξεηαζηεί
ε
παξνπζία
ειεθηξνιόγνπ)

B. Γεν κάνοςν καλή επαθή οι
ςποδοσέρ ηος ανεμιζηήπα
(βύζμαηα).

2. Σαλάνηωζη ανεμιζηήπα
(παξαπεκθζείηε ζηνλ ηνκέα
‘Αληηκεηώπηζεο Σαιάλησζεο’
ηνπ εγρεηξίδηνπ.)

4. Μησανικοί Θόπςβοι/Ήσοι

C. Σο σειπιζηήπιο ηασύηηηαρ δεν
είναι ζηην ζωζηή θέζη.

A. Σα πηεπύγια δεν είναι
παπάλληλα ππορ ηην οποθή
αλλά και μεηαξύ ηοςρ.

Δλέγξηε ηιρ αζθάλειερ ζηον
ηλεκηπικό πίνακα. Γείηε αν
ςπάπσει ηάζη ζηην παποσή.
Δλέγξηε ηιρ ςποδοσέρ.

Δλέγξηε ηην θέζη ηος σειπιζηηπίος.
Παπαπεμθθείηε ζηον ηομέα
‘Ανηιμεηώπιζηρ Σαλάνηωζηρ’.
- Οι βίδερ ηων πηεπύγιων
θέλοςν πύθμιζη.
- Κάποιο πηεπύγιο μποπεί να
έσει λςγίζει και να θέλοςν όλα
ανηικαηάζηαζη.
Δπικοινωνήζηε με ηο
καηάζηημα αγοπάρ ηος.

B. Οι βίδερ ηων πηεπςγίων έσοςν
σαλαπώζει.

Δλέγξηε όηι όλερ οι βίδερ είναι
αζθαλή βιδωμένερ.

A. Σο άνω κάλςμμα ακοςμπάει
ζηην οποθή.

Δπιβεβαιώζηε όηι ςπάπσει
απόζηαζη 3 σιλιοζηών(mm)
μεηαξύ ηοςρ.

B. Οι βίδερ ηων πηεπςγίων έσοςν
σαλαπώζει.
C. Ο βπασίοναρ δεν είναι
καλά βιδωμένορ ζηην
οποθή.
D. Λανθαζμένο ενηοισιζμένο
σειπιζηήπιο.

3. Ο ανεμιζηήπαρ κάνει ήσοςρ

A. Σα ποςλεμάν είναι
καινούπγια και ππέπει
να λειηοςπγήζοςν.

5. Ο θωηιζμόρ δεν
λειηοςπγεί.
(πποαιπεηικό)

Ζ λάμπα είναι ελαηηωμαηική ή έσει
καεί.

Ξαναζθίξηε ηιρ βίδερ, άλλα όσι
ςπεπβολικά.
Ξαναζθίξηε ηιρ βίδερ ηος
βπασίονα.
Ανηικαηαζηήζηε με αςηό πος
εμπεπιέσεηαι.

Αθήζηε μια πεπίοδο 8 ωπών ππο ηηρ
αναθοπάρ ηος πποβλήμαηορ.
Ανηικαηαζηήζηε ηην λάμπα.

ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ: Ο ΑΝΔΜΗΣΖΡΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΛΔΗΣΟ ΠΡΟ ΣΖ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ.

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Μονηέλο

Artemis F803

Σάζη

220 - 240 VAC

Ηζσύρ
Μοηέπ.

Ηζσύρ λάμπαρ
(για ηα μονηέλα με θωηιζμό)

70W

MAX. 80W
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Σύπορ
λάμπαρ

R7S

ΟΡΟΗ ΔΓΓΤΖΔΧ
Σν παξόλ πξντόλ εγγπάηαη ελαληία ζε ειαηηώκαηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ή θησρήο θαηαζθεπήο θαη γηα
ζθάικαηα ππό θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο νηθηαθήο ρξήζεο γηα 24 ΜΖΝΔ από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ .
1. Ζ ηνπνζέηεζε λα έρεη γίλεη από αδεηνύρν ειεθηξνιόγν.
Ζ εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηπρόλ παξνπζίαζε πξνβιεκάησλ εγθαηάζηαζεο αλεκηζηήξα νξνθήο από κε
εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα.
2. Βακκέλα θαη θηληξηζκέλα εμαξηήκαηα θαη κέξε ηνπ αλεκηζηήξα θαιύπηνληαη κόλν γηα ηελ
πεξίνδν ησλ 6 ΜΖΝΧΝ.
3. Οη νξνί ηεο εγγύεζεο ΓΔΝ θαιύπηνπλ ηα παξαθάησ:
α. Δπηζθεπή από αηπρήκαηα, ππξθαγηάο, θαθήο ρξήζεο, ηξνπνπνίεζεο, ακέιεηαο, ιαλζαζκέλεο ή
εκηηεινύο ηνπνζέηεζεο/εγθαηάζηαζεο, θαη νπνηαδήπνηε απόπεηξα επηζθεπήο ηνπ αλεκηζηήξα νξνθήο
από κε εμνπζηνδνηεκέλν αηόκνπ θαη αλσηέξαο βίαο.
β. Γηεθδίθεζε δεκίαο ζε έπηπια, κνθέηεο, ράιηα, ηνίρν, ζεκέιηα νξνθήο ή νπνηαδήπνηε άιιε
επαθόινπζε ζπλέπεηα από άκεζε ε έκκεζε ζρέζε κε ειαηησκαηηθό αλεκηζηήξα νξνθήο.
4. ηνλ θσηηζκό ηνπ αλεκηζηήξα θαιύπηεηαη ΜΟΝΟ ηπρόλ ειαηησκαηηθό ειεθηξνινγηθό πιηθό. Θξαύζε
θξπζηάιινπ θσηηζκνύ ΓΔΝ θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε. Λάκπεο θσηηζκνύ δελ θαιύπηνληαη από ηελ
εγγύεζε. Σα εμαξηήκαηα θσηηζκνύ πξνθαινύλ θξαδαζκνύο θαη ζνξύβνπο, απνηέιεζκα ηνπ όηη κπνξεί ην
θξύζηαιιν θσηηζκνύ ή θάπνηα εμαξηήκαηα λα έρνπλ ραιαξώζεη θαη νη ιόγνη απηνί δελ θαιύπηνληαη από ηελ
εγγύεζε. Κνηλνπνίεζε εληόο 48 σξώλ ζην θαηάζηεκα αγνξάο ηνπ ζε πεξίπησζε εύξεζεο ειαηησκαηηθνύ ή
ζξαπζκέλνπ θξύζηαιινπ θαηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο.
5. Ζ εγγύεζε αξκόδεη ζε πξαγκαηηθά ζθάικαηα πνπ ηπρόλ παξνπζηαζηνύλ. Ήρνη κηθξήο έληαζεο δελ
θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε. Όινη νη ειεθηξνθηλεηήξεο θάλνπλ ζόξπβν ζε έλαλ ζρεηηθό βαζκό. Αθήζηε
ηνπιάρηζηνλ 8 ώξεο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηα ξνπιεκάλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά . Ο αλεκηζηήξαο, εηδηθά ζηελ
ρακειή ηαρύηεηα κπνξεί λα είλαη δεζηόο ζηελ αθή – απηό δελ ζεσξείηαη ζθάικα ή ειάηησκα. Ήρνη από ηνλ
αλεκηζηήξα κπνξεί λα δηαθέξνπλ ιόγν ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζπρλόηεηαο
ειεγρόκελσλ ζπζθεπώλ ζε ώξεο κε αηρκήο.
6. Δμαξηήκαηα ηνπ αλεκηζηήξα όπσο ηα παμηκάδηα ησλ βηδώλ ησλ πηεξπγίσλ ηνπ αλεκηζηήξα κπνξεί λα
ραιαξώζνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Απηά πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ απνθπγή ζνξύβσλ θαηά ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ αλεκηζηήξα.
7. Μηθξέο απνθιείζεηο ηαρύηεηαο κεηαμύ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αλεκηζηήξα άιια θαη ηδίνπ ηύπνπ, δελ
ζεσξνύληαη σο ειάηησκα θαη δελ θαιύπηεηαη από ηελ εγγύεζε
8. Σα πηεξύγηα δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε ζε πεξίπησζε ειαηηώκαηνο. Κνηλνπνίεζε εληόο 48 σξώλ
ζε πεξίπησζε εύξεζεο ζξαπζκέλσλ πηεξπγίσλ θαηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο, επηθνηλσλήζηε κε ην
θαηάζηεκα αγνξάο λα ζαο ηα αληηθαηαζηήζνπλ κε έλα λέν ‘ζεη’ πηεξπγίσλ. Κάζε ‘ζεη’ πηεξπγίσλ είλαη
δπγνζηαζκηζκέλν θαη ελδείθλπηαη ε αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ πηεξπγίσλ θαη όρη κεκνλσκέλσλ. Πηεξύγηα
θζαξκέλα από θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ή ηελ ζπληήξεζε δελ θαιύπηνληαη από ηελ εγγύεζε.

ε πεξίπησζε αλάγθεο επηζθεπήο, επηθνηλσλήζηε κε ην θαηάζηεκα αγνξάο ηνπ.

