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                                                            Air Cooler  

Ευχαριστούμε  που επιλέξατε  το Air Cooler. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή  
για  πρώτη φορά, διαβάστε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  και ακολουθήστε τες. 
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της συσκευής. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, 
επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης  πελατών.  

Επεξήγηση Συμβόλων 

Σύμβολα  κινδύνου: αυτά τα σύμβολα  υποδεικνύουν  τον  κίνδυνο 
τραυματισμού. Διαβάστε  προσεκτικά  τις  σχετικές  σημειώσεις  ασφαλείας  και 
ακολουθήστε τες. 

Συμπληρωματικές  πληροφορίες 

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν τη χρήση! 

Επίπεδο προστασίας ΙΙΙ 

Σύμβολο κυκλώματος  συνεχούς  ρεύματος  

Επεξήγηση των προειδοποιητικών λέξεων  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προειδοποιεί  για  πιθανούς  σοβαρούς τραυματισμούς  και  
κίνδυνο ζωής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί  για  ελαφρά  έως  μέτρια  τραύματα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προειδοποιεί  για  ζημιά  στην  περιουσία . 

Προβλεπόμενη χρήση 

 Η συσκευή χρησιμοποιείται  για να κρυώνει και να υγραίνει  τον αέρα. Είναι 
επιτραπέζιος  ψύκτης  αέρα  και είναι κατάλληλος  μόνο για  μικρές  
περιοχές. Η συσκευή  δεν είναι κατάλληλη  για σύστημα  air-condition. 

 Η συσκευή είναι σχεδιασμένη  για  προσωπική  χρήση  μόνο και  δεν 
προορίζεται  για διαφημιστικές  εφαρμογές. 

 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή  μόνο για  συγκεκριμένο σκοπό και όπως  
περιγράφεται στις οδηγίες.  Οποιαδήποτε άλλη  χρήση θεωρείται 
ακατάλληλη. 

 Τα  παρακάτω  αποκλείονται  από  την εγγύηση: Όλες οι βλάβες  που 
έχουν προκληθεί από λάθος  χειρισμό, καταστροφή  ή μη εξουσιοδοτημένες  
προσπάθειες  επιδιόρθωσης. Αυτό ισχύει επίσης και  για την φυσιολογική 
φθορά. 

Οδηγίες Ασφαλείας 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος Ασφυξίας! Κρατήστε  τα  υλικά  συσκευασίας  
μακριά  από παιδιά  και ζώα. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος  Φωτιάς  και Έκρηξης!  

 Η συσκευή δεν επιτρέπεται να  χρησιμοποιηθεί σε δυνητικά  εκρηκτικές  
περιοχές. 

 Μην  χρησιμοποιείτε  τη συσκευή μαζί με ή μέσα  σε περιοχή με 
αποσμητικά  χώρου ή παρόμοια  προϊόντα.   

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος Εγκαύματος από Οξύ Μπαταρίας!  

Οι μπαταρίες  μπορεί να είναι θανατηφόρες  σε περίπτωση κατάποσης. 
Κρατήστε τις μπαταρίες  και τη συσκευή μακριά  από παιδιά και ζώα. Σε 
περίπτωση κατάποσης  της μπαταρίας  αναζητήστε αμέσως  ιατρική  βοήθεια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος Τραυματισμού! Μην αφήνετε  μικρά  παιδιά ή ζώα  χωρίς 
επίβλεψη με τη συσκευή. Μπορεί να ανοίξουν τη συσκευή και να 
τραυματιστούν  περιστρέφοντας  την προπέλα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – Κίνδυνος Καταστροφής του Υλικού και  της Περιουσίας 

 Χρησιμοποιείστε μόνο τον τύπο της  μπαταρίας  που αναφέρεται  στα 
«Τεχνικά Χαρακτηριστικά». 

 Αφαιρέστε τις  μπαταρίες  από τη συσκευή όταν τελειώσουν ή εάν δεν θα 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή   για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό θα  
αποτρέψει οποιοδήποτε  ζημιά  προκληθεί  από την διαρροή  των υγρών 
της  μπαταρίας.  

 Μην  χρησιμοποιείτε  τη συσκευή αν υπάρχει διαρροή  υγρών  μπαταρίας. 
Καθαρίστε την θήκη αμέσως  με ένα  υγρό πανί και έπειτα  στεγνώστε  τη. Η 
συσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ξανά  μόνο όταν καθαριστεί.  

 Οι μπαταρίες  δεν πρέπει να  φορτίζονται  ή να ενεργοποιούνται  ξανά  με 
κανένα τρόπο, να απο- συναρμολογούνται, να τις  πετάξετε στη φωτιά, να 
βυθίζονται  σε υγρά ή να βραχυκυκλώσουν.  

 Δεν πρέπει να εισχωρήσει κανένα  υγρό στο κάτω  μέρος  της συσκευής. 
Μην βυθίζετε τη συσκευή  στο νερό ή μην την εκθέτετε  σε επίμονη 
υγρασία! Μόνο η δεξαμενή νερού και το ένθετο έλασμα  μπορεί να 
βραχούν.  

 Προστατέψτε τη συσκευή  από : συγκρούσεις,  φωτιά, υψηλή θερμοκρασία, 
απευθείας ηλιακό φως, θερμοκρασίες  υπό του μηδενός.  
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 Μην  χρησιμοποιείτε  οποιαδήποτε  επιπλέον  εξαρτήματα  που δεν 
συστήνονται  από τον  κατασκευαστή.  

 Μην αφήνετε  ή τοποθετείτε  βαριά  αντικείμενα   πάνω  στη συσκευή. 
 Σε περίπτωση  βλάβης / καταστροφής, απενεργοποιήστε  τη συσκευή  

αμέσως. Μην χρησιμοποιείτε  τη συσκευή  εάν είναι  χαλασμένη. 
 Μην κάνετε οποιαδήποτε  αλλαγή στη συσκευή και  μην προσπαθήσετε  να  

την επιδιορθώσετε.  Σε  περίπτωση  βλάβης  επικοινωνήστε  με το τμήμα  
επιδιορθώσεων. 

 Μερικά αντικείμενα  των επίπλων έχουν επικάλυψη  που μπορεί να βλάψει 
τα λαστιχένια  πόδια  της  συσκευής. Εάν είναι  απαραίτητο ένα  υπόστρωμα  
πρέπει να  τοποθετηθεί  κάτω  από τη συσκευή.  

 Μην  τοποθετείτε  τίποτα  στα  ανοίγματα  της  συσκευής  και  βεβαιωθείτε 
ότι αυτά δεν είναι  μπλοκαρισμένα. Η  συσκευή  δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείτε  με μπλοκαρισμένα ανοίγματα.  

 Μην  χρησιμοποιείτε  καυστικά  ή διαβρωτικά  απορρυπαντικά   για  να 
καθαρίσετε  τη συσκευή. Μπορεί να καταστρέψουν  την επιφάνεια. 

Αντικείμενα  που παρέχονται: 

1 Ψύκτης  αέρα 

1 Καλώδιο USB ( Συνδέεται  με Micro B σύνδεση) 

1 Οδηγίες Χρήσης 

Προεπισκόπηση Συσκευής 

1. Κάλυμμα    

2. Έξοδος αέρα      

3. Διακόπτης και οι θέσεις του 

0: Απενεργοποίηση,  

I: Ενεργοποίηση  ψύξης  στο επίπεδο 1  

II: Ενεργοποίηση  ψύξης  στο επίπεδο 2 

4. Λάμπα  λειτουργίας 

5. Κλείδωμα  καλύμματος 

6. Είσοδος αέρα 

7. Υποδοχή USB (Micro B) 

8. Θήκη Μπαταριών 

9. Θήκη Βαλβίδας 

10. Έλικας 

11. Ένθετο έλασμα 

12. Δεξαμενή νερού 

13. Βαλβίδα δεξαμενής  νερού 

Πριν την πρώτη χρήση 

1. Ελέγξτε τη συσκευή  για  τυχόν φθορές  από την μεταφορά. Εάν  βρείτε  
οποιαδήποτε βλάβη στη συσκευή, μην την χρησιμοποιήσετε (!), αλλά  
επικοινωνήστε  με το τμήμα σέρβις. Αφαιρέστε  οποιαδήποτε  προστατευτική 
συσκευασία. 

2. Η συσκευή είναι  σχεδιασμένη να  λειτουργεί  με  μπαταρία  και με ρεύμα. Για 
την λειτουργία  με  μπαταρία, 4 μπαταρίες  1.5V τύπου C, πρέπει να 
τοποθετηθούν στη θήκη μπαταριών (8) (δείτε την ενότητα Τοποθέτηση 
Μπαταριών). Αυτές δεν παρέχονται  με την συσκευασία. 

3. Τα εξαρτήματα  που  παρέχονται  με την συσκευασία  συμπεριλαμβάνουν ένα 
καλώδιο USB  για να συνδέσετε  τη συσκευή με ρεύμα. Αντίθετα, πρίζα  
ρεύματος  USB δεν συμπεριλαμβάνεται  στη συσκευή, και  πρέπει να ταιριάζει  
με τα τεχνικά  χαρακτηριστικά της  συσκευής. Δείτε  την σχετική  ετικέτα  ή την  
ενότητα «Τεχνικά Χαρακτηριστικά». 

Τοποθέτηση Μπαταριών 

Απαιτούνται 4 μπαταρίες  1.5V τύπου C για την λειτουργία  με μπαταρίες. 

1. Αφαιρέστε  το καπάκι  από την θήκη μπαταριών, που βρίσκεται  στο κάτω  
μέρος  της συσκευής: πιέστε το συνδετήρα  στη θήκη  μπαταριών  και  ανοίξτε  
το καπάκι. 

2. Πριν τοποθετήσετε τις  μπαταρίες, ελέγξτε τις  επαφές  που βρίσκονται  μέσα 
στη θήκη (8) και τις  μπαταρίες  εάν είναι  καθαρές  και καθαρίστε εάν είναι 
απαραίτητο. 
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3. Τοποθετείστε 4 μπαταρίες  1.5V τύπου C μέσα  στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι 
υπάρχει αντιστοιχία  των  πόλων (+/-). 

4. Τοποθετήστε  το καπάκι  της  θήκης, κλείστε το έως ότου ακουστεί ο ήχος 
κλειδώματος. 

Αντικαταστήστε τις  μπαταρίες  όταν η ισχύς  της  συσκευής  αρχίζει να 
μειώνεται. 

Παρακαλούμε   Σημειώστε!  Να  αντικαθιστάτε πάντα  όλες  τις  μπαταρίες  μαζί. 
Μην χρησιμοποιείτε  μπαταρίες  διαφορετικού  τύπου ή μάρκας, ή μπαταρίες  
διαφορετικής δυναμικής. 

Χρήση 

Παρακαλούμε σημειώστε 

 Μην συνδέετε τη συσκευή στον υπολογιστή επειδή η υψηλή τάση  μπορεί 
να καταστρέψει τον υπολογιστή σας. 

1. Τοποθετήστε τη συσκευή  πάνω σε ένα τραπέζι  ή σε άλλη στεγνή, σταθερή 
και  λεία επιφάνεια.  

2. Αφαιρέστε  το καπάκι (1) από τη συσκευή (τραβώντας προς τα πάνω). 

3. Βγάλτε την δεξαμενή νερού έξω  από τη συσκευή. 

4. Τραβήξτε το ένθετο έλασμα (11) έξω  από τη συσκευή, βυθίστε την σε κρύο 
νερό. Κινήστε το για  να φύγει  το επιπλέον νερό και έπειτα  ξαναβάλτε  το στη 
συσκευή, με τα  βέλη στραμμένα  προς  τη συσκευή. Το πλαίσιο του ελάσματος   
πρέπει  να  είναι  με την μπροστινή  όψη  προς  τις  εξόδους  του αέρα. 

5. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα (13) από την δεξαμενή νερού, γεμίστε με κρύο ή 
παγωμένο νερό και  βιδώστε ξανά  σφικτά. 

6. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού  μέσα  στη συσκευή. Βεβαιωθείτε όταν  το 
κάνετε αυτό ότι η βαλβίδα  εφαρμόζει  στη θήκη  της (9). 

7. Μόλις  τοποθετήσετε  τις  μπαταρίες  στη συσκευή, είναι  έτοιμη  για  
λειτουργία. Για την λειτουργία  ρεύματος, συνδέστε το καλώδιο USB  στην 
υποδοχή  USB  της  συσκευής (7).  Συνδέστε στην  πρίζα (ο μετασχηματιστής  δεν 
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία). Συνδέστε  τη συσκευή  σε μια  
προσβάσιμη  πρίζα). 

8. Για να ενεργοποιήσετε  τη συσκευή, γυρίστε το διακόπτη (3) στη θέση I για το 
επίπεδο ψύξης 1  ή στη θέση II για το υψηλότερο επίπεδο ψύξης 2. Όταν η 
συσκευή  ενεργοποιηθεί, η  λάμπα  λειτουργίας  ανάβει.  

Από το πίσω μέρος  της συσκευής  απορροφάτε ο ζεστός αέρας, ψύχεται  από το 
νερό που υπάρχει  μέσα  στη συσκευή  και εκπέμπεται  ξανά  από το μπροστινό 
μέρος (σαν κρύος αέρας).  

9. Για να απενεργοποιήστε τη συσκευή, τοποθετήστε  το διακόπτη στην μεσαία  
θέση 0. Η λάμπα  λειτουργίας  θα σβήσει. 

10. Εάν δεν χρησιμοποιείτε  τη συσκευή, βγάλτε  το καλώδιο από την πρίζα  και 
το καλώδιο USB  από τη συσκευή. 

Καθαρισμός και Αποθήκευση 

 Εάν είναι απαραίτητο, σκουπίστε τη συσκευή  με ένα  ελαφρώς  βρεγμένο 
πανί. 

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε την σε στεγνό μέρος  
στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί  σωστά, ελέγξτε αν μπορείτε να επιδιορθώσετε 
μόνοι  σας  το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα  δεν λυθεί ακολουθώντας  τα  
παρακάτω  βήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις. 

 Στην λειτουργία με ρεύμα: 
 Είναι η συσκευή, το καλώδιο USB και ο μετασχηματιστής  συνδεδεμένα  το 

ένα με το άλλο σωστά ; 
 Είναι ο μετασχηματιστής  συνδεδεμένος  σωστά στην πρίζα; 
 Ανταποκρίνονται  τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  του μετασχηματιστή  με τα  

τεχνικά χαρακτηριστικά  της  συσκευής ; 
 Είναι η πρίζα  χαλασμένη; Δοκιμάστε άλλη  πρίζα. 

 
 Σε λειτουργία  με μπαταρίες: υπάρχουν  τοποθετημένες  μπαταρίες; Έχουν 

τοποθετηθεί σωστά; Μήπως οι μπαταρίες  είναι  πολύ αδύναμες; 
 Υπάρχει νερό στη δεξαμενή (12) και  είναι  υγρό το ένθετο έλασμα(11) ;  
 Έχει μπλοκάρει  ο έλικας;  
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Αριθμός μονάδας: 04271 

Αριθμός μοντέλου: F5M-A1E 

Τάση: 6V DC (4x1.5V μπαταρίες, τύπου C) ή  5V DC (USB) 

Ισχύς:  2.5 watts 

Επίπεδο προστασίας: III 

Έξοδος αέρα: 6dm3  

Ένταση αέρα: <6730 m3  / h 

Ένταση εξάτμισης: <50ml/h ανάλογα  με το επίπεδο ψύξης 

Δεξαμενή νερού: 380ml 

Made in China 

 

 

Ανακύκλωση 

Τα υλικά  συσκευασίας  είναι  ανακυκλώσιμα. Πετάξτε τη συσκευασία  με φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο και δώστε τα  στην διάθεση της υπηρεσίας  

συγκομιδής  ανακυκλώσιμων υλικών. 

Πετάξτε  τη συσκευή  με φιλικό  προς  το περιβάλλον τρόπο. Δεν ανήκει στα 

οικιακά απορρίμματα. Διαθέστε  την σε ένα κέντρο ανακύκλωσης  παλιών 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών  συσκευών. Για  περισσότερες  πληροφορίες, 

επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία  της  περιοχής  σας.  

Οι μπαταρίες  και οι αποθηκευμένες  μπαταρίες  δεν πρέπει να πετάγονται  

όπως  τα οικιακά  απορρίμματα. Σαν τελευταίος  χρήστης  είστε νομικά  

υπεύθυνος  για να επιστρέψετε ή να  πάτε τις  μπαταρίες  στα  σημεία  

ανακύκλωσης. Μετά  την χρήση μπορείτε να επιστρέψετε  τις  μπαταρίες  στο 

κατάστημα  από όπου τις αγοράσατε  χωρίς επιβάρυνση. (πχ. στα κέντρα  

συγκομιδής  στα καταστήματα   ή σε εξουσιοδοτημένα τοπικά κέντρα). 

 
  


