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Livington InstaChill 
 
Περιεχόμενα 
1 x Livington InstaChill, 1 x Τηλεχειριστήριο 
 
Περιγραφή εξαρτημάτων 
A. Πίνακας ελέγχου 
B. Έξοδος αέρα 
C. Περιστρεφόμενη σχάρα 
D. Συρτάρι παροχής νερού 
Ε. Ένδειξη στάθμης νερού 
F. Φως LED 
G. Λαβή 
H. Χειροκίνητα ρυθμιζόμενη γρίλια 
I. Είσοδος αέρα 
J. Πίσω κάλυμμα 
Κ. Καπάκι αποστράγγισης νερού 
 
Οδηγίες χρήσης 
 
Σημαντικές πληροφορίες για το τηλεχειριστήριο  InstaChill. 
Ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται πίσω από τα πηχάκια του InstaChill σας. 
Για να μπορείτε να ελέγχετε σωστά το InstaChill χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, το 
τηλεχειριστήριο πρέπει να είναι στραμμένο προς την κατεύθυνση και το ύψος του 
αισθητήρα όσο το δυνατόν ακριβέστερα (βλ. εικόνα σελ.2). 
Διατηρείτε πάντα το τηλεχειριστήριο στραμμένο ευθεία στις ράγες (Υ: περίπου 80-100 εκ.) 
από μέγιστη απόσταση 5 μέτρων. 
Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε! ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ! 
Εάν πιστεύετε ότι το τηλεχειριστήριό σας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε ή εάν έχετε 
ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του κ.λπ., επικοινωνήστε μαζί μας. 
 
Λειτουργίες οθόνης 
1. ON/OFF 
2. SWING (Αριστερά-Δεξιά) 
3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
(Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή) 
4. ΑΝΙΟΝ 
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (1Ω / 2Ω / 4Ω) 
6. Cool (ΨΥΞΗ) 
 
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου  
1. ON/OFF 
2. Cool (ΨΥΞΗ) 
3. ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
4. SWING 
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
6. ΑΝΙΟΝ 
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ΠΡΟΪΟΝ. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
1. Προσέξτε να μην χυθεί νερό όταν μετακινείτε τη μονάδα. 
2. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τον ψύκτη  αέρα και μην εμποδίζετε την είσοδο και 
την έξοδο αέρα. 
3. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στην οπή εξαερισμού, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία. 
4. Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. 
5. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, για παράδειγμα, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
κατεστραμμένο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών μας. Δεν συνιστάται ο χρήστης να επιχειρήσει να 
αποσυναρμολογήσει ή να επισκευάσει το μηχάνημα. 
6. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό. Σε περιοχές με πολύ ασβεστοποιημένο νερό, 
χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό. 
7. Το προϊόν λειτουργεί καλύτερα σε καθαρούς χώρους. Τα μεγάλα σωματίδια 
σκόνης/βρωμιάς μπορούν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής. 
8. Συνιστούμε τη χρήση μόνο σε ξηρές περιοχές. Όταν χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον, 
βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργείται συγκέντρωση  νερού στο εξωτερικό περίβλημα του 
προϊόντος. 
9. Εάν πέσει νερό στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και αφήστε το να 
στεγνώσει για 24 ώρες. Έπειτα συνεχίστε τη χρήση ως συνήθως. 
10. Μην εκτίθετε στο άμεσο ηλιακό φως για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. 
11. Μην αγγίζετε ποτέ τη σύνδεση ρεύματος ή το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. 
12. Μην τοποθετείτε τη μονάδα δίπλα σε οποιαδήποτε συσκευή θέρμανσης. 
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο να 
σκοντάψετε ή να αναποδογυρίσει. 
14. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. 
15. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτή φλόγα ή πηγή θερμότητας. 
16. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά ηλικίας από 8 ετών ή από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας 
ή/και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτό. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει ποτέ να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι 
άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, πρέπει να 
κρατούνται μακριά από το μηχάνημα και το καλώδιο σύνδεσης. Συνιστάται μεγάλη 
προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά και όταν την αφήνετε χωρίς 
επίβλεψη. 
17. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη μη 
συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 
1. Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, γεμίστε τη δεξαμενή με νερό τουλάχιστον μέχρι το 
ελάχιστο όριο (περίπου 2,5 λίτρα). Εάν δεν το κάνετε, η συσκευή δεν θα λειτουργήσει! 
Σημείωση: Όσο πιο κρύο είναι το νερό, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα της ψύξης. 
Επομένως, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε παγωμένο νερό ή νερό με παγάκια. 
2. Τραβήξτε το συρτάρι παροχής νερού στο μπροστινό μέρος του συσκευής και γεμίστε με 
κρύο νερό μέχρι τη γραμμή MAX (ένδειξη στάθμης νερού "E"). 
Σημείωση: Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη γραμμή MAX, προκειμένου να 
αποφευχθεί η υπερχείλιση του νερού κατά τη μετακίνηση του ψύκτη. 
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3. Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση με τη βοήθεια του πώματος 
αποστράγγισης νερού (K) και καθαρίζετε τακτικά τα μαξιλαράκια ψύξης και τη δεξαμενή 
νερού. 
4. Χρησιμοποιείτε φρέσκο νερό σε κάθε χρήση. 
5. Γεμίστε τη δεξαμενή μόνο με καθαρό νερό και μην τοποθετείτε ποτέ οποιοδήποτε άλλο 
υγρό στη δεξαμενή. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
 
COOL 
Πατήστε το σύμβολο "Cool" στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε 
τη λειτουργία ψύξης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cool (Ψύξη), πατήστε ξανά το 
σύμβολο. 
Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η λειτουργία ψύξης (το νερό αντλείται στα 
φίλτρα) δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Το σύμβολο ψύξης πρέπει να το πιέζεται κάθε 
φορά μετά την ενεργοποίηση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το κουμπί "Cool" αναβοσβήνει, δεν υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή! 
Γεμίστε το τουλάχιστον μέχρι την ελάχιστη ένδειξη (περίπου 2,5 λίτρα). 
 
POWER 
Πατήστε το σύμβολο On/Off στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να 
ενεργοποιήσετε τον ψύκτη αέρα. Το φως του ανάβει. Πατήστε ξανά αυτό το σύμβολο για 
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το φως θα σβήσει . 
 
SWING 
Πατήστε το σύμβολο SWING στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να 
μετακινήσετε αυτόματα την κατακόρυφη μπροστινή γρίλια και η αντίστοιχη λυχνία θα 
ανάψει. Πατήστε ξανά αυτό το σύμβολο για να σταματήσετε τη λειτουργία και το φως θα 
σβήσει. Οι πίσω γρίλιες μπορούν να ρυθμιστούν χειροκίνητα για να κατευθύνουν τη ροή 
του αέρα από πάνω προς τα κάτω, όπως απαιτείται. 
 
SPEED 
Πατήστε το σύμβολο ταχύτητας, ώστε να ξεκινήσει ο ανεμιστήρας με τη χαμηλότερη 
ταχύτητα (1). Πατήστε ξανά το σύμβολο στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για να 
αλλάξετε την ταχύτητα μεταξύ χαμηλής (1), μεσαίας (2) και υψηλής (3). 
 
ΑΝΙΟΝ 
Πατήστε το σύμβολο ανιόντων στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Για να 
σταματήσετε τη λειτουργία ανιόντων, πατήστε ξανά το σύμβολο. Το ANION είναι ένα 
σύστημα εξόντωσης των βακτηρίων στη δεξαμενή νερού. Η λειτουργία ανιόντων προσθέτει 
ένα αρνητικό φορτίο στο νερό, το οποίο αναστέλλει την ανάπτυξη βακτηρίων και άλλων 
παθογόνων μικροοργανισμών και προσελκύει τη σκόνη. Η λειτουργία αντιστοιχεί σε αυτή 
του φίλτρου αέρα. 
 
Timer (χρονοδιακόπτης) 
Πατήστε το σύμβολο του χρονοδιακόπτη στον πίνακα ελέγχου ή το τηλεχειριστήριο για να 
ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Η ρύθμιση αλλάζει με κάθε πάτημα του συμβόλου. 
Από 1 έως 7 ώρες, με αύξουσα σειρά. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε ξανά. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 
• Η λειτουργία ψύξης λειτουργεί καλύτερα σε χαμηλή υγρασία. Εάν υπάρχει πολύ υψηλό 
επίπεδο υγρασίας, η θερμοκρασία δεν μπορεί να μειωθεί σημαντικά. 
• Χρησιμοποιείτε δροσερό, φρέσκο νερό σε κάθε χρήση. Όσο πιο κρύο είναι το νερό, τόσο 
μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα της ψύξης. Μικρά παγάκια μπορούν επίσης να 
προστεθούν στο νερό για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα. 
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύξης ("Cool") 20 έως 30 λεπτά πριν  απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή και αφήστε τη μονάδα να συνεχίσει να λειτουργεί, ώστε τα μαξιλάρια ψύξης να 
στεγνώσουν. Αυτό βοηθά στην αποφυγή κακών οσμών, υπολειμμάτων  και μούχλας. 
• Σημείωση: Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η λειτουργία ψύξης (άντληση νερού στα 
φίλτρα) δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Το σύμβολο ψύξης πρέπει να πατιέται κάθε φορά 
μετά την ενεργοποίηση. 
 
Καθαρισμός & Συντήρηση (ειδικό φίλτρο 3 τεμαχίων) 
Καθαρισμός & Συντήρηση (ειδικό φίλτρο 3 τεμαχίων) 
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα (J) από την πίσω πλευρά - αφαιρέστε τη βίδα ασφαλείας με ένα 
κατσαβίδι (θυμηθείτε να τη ξαναβιδώσετε μετά). 
2. Τραβήξτε έξω το ειδικό φίλτρο προς την κατεύθυνση του βέλους (1). 
3. Αφαίρεση του ειδικού φίλτρου από το μπροστινό άνοιγμα: Κρατήστε το περίβλημα με το 
ένα χέρι. Τραβήξτε το απαλά με το άλλο χέρι στη μία πλευρά και προς τα πάνω έξω από το 
πλαίσιο (2). 
4. Καθαρίζετε τακτικά το ειδικό φίλτρο με συνηθισμένο νερό και σκουπίζετε τυχόν βρομιές 
με μια μαλακή βούρτσα ή πανί (3). 
5. Προσοχή στις διαστάσεις κατά την εισαγωγή του φίλτρου. Τα φίλτρα είναι διαφορετικών 
μεγεθών και πρέπει να τοποθετηθούν αντίστοιχα. Θα δείτε ότι τα φίλτρα έχουν 
ακανόνιστο σχήμα στην επάνω πλευρά. Αυτό πρέπει πάντα να δείχνει προς τα πάνω 
κατά την εισαγωγή. Εάν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, θα πρέπει να αντικατασταθούν: με 
τακτική χρήση αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. 
Σημείωση: Εάν απαιτείται αφαίρεση αλάτων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα φίλτρα εκ 
των προτέρων. 
ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
Για να αφαιρέσετε το νερό από τη μονάδα, τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το καπάκι 
αποστράγγισης νερού (K) στο κάτω μέρος του πίσω μέρους της μονάδας ή τοποθετήστε το 
στο ντους/μπανιέρα. Στη συνέχεια ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι αποστράγγισης νερού (K), 
διασφαλίζοντας ότι δεν χυθεί νερό για να μην καταστρέψετε το δάπεδο. 
 
Κατασκευάζεται στην Κίνα 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων: 
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Κίνηση επιδιόρθωσης Σημειώσεις  

Ο ψύκτης  αέρα δεν 
λειτουργεί και δεν 
ανταποκρίνεται στο 
πάτημα των κουμπιών. 

Διακοπή ρεύματος ή 
ελαττωματική 
σύνδεση ρεύματος. 
 

Μετρήστε την τάση 
εισόδου και συνδέστε τη 
συσκευή σε μια κατάλληλη  
πηγή ρεύματος . 

Συνιστάται η 
χρήση 
βολτόμετρου για 
τον 
προσδιορισμό 
της ακριβούς 
τάσης. 

Οι μπαταρίες του 
τηλεχειριστηρίου 
είναι άδειες. 
 

Αλλάξτε τις μπαταρίες. 
  

Το τηλεχειριστήριο ή 
ο πίνακας ελέγχου 
είναι κατεστραμμένα. 

Επικοινωνήστε με την 
εξυπηρέτηση πελατών. 
 

 

Το τηλεχειριστήριο. 
 

Το τηλεχειριστήριο πρέπει 
να είναι στραμμένο 
απευθείας στη συσκευή. 

 

Δεν υπάρχει ροή αέρα 
από τη μονάδα, 
παρόλο που το 
μηχάνημα βρίσκεται 
σε λειτουργία. 

Ο κινητήρας είναι 
κατεστραμμένος. 
 

Επικοινωνήστε με την 
εξυπηρέτηση πελατών.  

Η θερμική προστασία 
στον κινητήρα έχει 
ενεργοποιηθεί. 

Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή μέχρι να κρυώσει 
ο κινητήρας. 

 

Η αντλία λειτουργεί, 
αλλά η 
η συσκευή δεν 
κρυώνει. 

Η λειτουργία ψύξης 
(άντληση νερού στα 
φίλτρα) δεν είναι 
ενεργοποιημένη. 

Το σύμβολο ψύξης πρέπει 
να πατηθεί ξανά κάθε 
φορά μετά την 
ενεργοποίηση. 

 

Το ειδικό φίλτρο είναι 
φραγμένο ή έχει 
λερωθεί. 
 
 

Καθαρίστε ή 
αντικαταστήστε το ειδικό 
φίλτρο. 

 

Το ειδικό φίλτρο είναι 
στεγνό ή δεν περιέχει 
αρκετό νερό. 
 
 
 

Ελέγξτε τον επάνω δίσκο 
διανομής νερού και 
διαπιστώστε αν υπάρχει 
απόφραξη. 
 
Η λειτουργία ψύξης είναι 
απενεργοποιημένη - 
ενεργοποιήστε την. 
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Η σχετική υγρασία 
είναι υπερβολικά 
υψηλή. 
 

Όταν ο ψύκτης αέρα  
χρησιμοποιείται για 
παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, η υγρασία στο 
δωμάτιο μπορεί να γίνει 
πολύ υψηλή, οπότε η 
θερμοκρασία δεν μπορεί 
να μειωθεί σε τόσο μεγάλο 
βαθμό. Γυρίστε τη 
λειτουργία ψύξης σε 
χαμηλότερο επίπεδο ή 
απενεργοποιήστε τη μέχρι 
να μειωθεί η υγρασία. 

 

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στη δεξαμενή. 

Γεμίστε τη δεξαμενή 
τουλάχιστον μέχρι το 
ελάχιστο όριο (περίπου 2,5 
λίτρα). 

Σημείωση: Όσο 
πιο κρύο είναι το 
νερό, τόσο 
καλύτερο είναι 
το αποτέλεσμα 
της ψύξης 

Το κουμπί "Cool" 
αναβοσβήνει  
 
 

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στη δεξαμενή. 

Γεμίστε τη δεξαμενή 
τουλάχιστον μέχρι το 
ελάχιστο όριο (περίπου 2,5 
λίτρα). 

Σημείωση: Όσο 
πιο κρύο είναι το 
νερό, τόσο 
καλύτερο είναι 
το αποτέλεσμα 
της ψύξης. 

Η αντλία λειτουργεί, 
αλλά δεν κυκλοφορεί 
νερό ή τα ειδικά 
φίλτρα περιέχουν 
πολύ λίγο νερό. 
 

Ο επάνω δίσκος 
διανομής νερού έχει 
φράξει. 

Καθαρίστε τον επάνω 
δίσκο διανομής νερού.  

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στη δεξαμενή. 
 

Γεμίστε τη δεξαμενή 
τουλάχιστον μέχρι την 
ελάχιστη ένδειξη (περίπου 
2,5 λίτρα). 
 

Σημείωση: Όσο 
πιο κρύο είναι το 
νερό, τόσο 
καλύτερο είναι 
το αποτέλεσμα 
της ψύξης. 

Το νερό εκτοξεύεται 
από τη συσκευή. 
 

Το ειδικό φίλτρο ή το 
πίσω κάλυμμα (J) δεν 
είναι στη σωστή θέση. 

Τοποθετήστε σωστά το 
ειδικό φίλτρο ή το πίσω 
κάλυμμα (J). 

 

Ο επάνω δίσκος 
διανομής νερού έχει 
φράξει.  

Καθαρίστε τον επάνω 
δίσκο διανομής νερού.  

Υπάρχει μια 
δυσάρεστη οσμή. 
 

Το δοχείο νερού ή το 
ειδικό φίλτρο είναι 
βρώμικα. 
 

Καθαρίστε τη δεξαμενή 
νερού και το ειδικό φίλτρο.  

Στη δεξαμενή νερού 
είναι ορατά λευκά 
ιζήματα.  

Το νερό είναι πολύ 
σκληρό. 

Αδειάστε τη δεξαμενή 
νερού και καθαρίστε ή 
απομακρύνεται τα άλατα 
από τα ειδικά φίλτρα και 
τη δεξαμενή πιο συχνά. 
 

Σε περιοχές με 
σκληρό νερό, 
χρησιμοποιήστε 
αποσταγμένο 
νερό στο μέλλον. 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Μοντέλο : ICHILL_09EX 
Όγκος αέρα 900 m3/ώρα 
Κάλυψη περιοχής : 15m2 
Ισχύς : 85W 
Τάση εισόδου: 220-240V ~ 50/60 Hz 
Κατηγορία προστασίας: 2  
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 8,5 λίτρα 
Συνεχής χρήση νερού: 12 ώρες  
Ρυθμός εξάτμισης νερού: 0,52-0,65 λίτρα / ώρα 
Ταχύτητα: 3 επίπεδα  
Μέγεθος εξαερισμού: 18 x 30 cm 
Συνολικές διαστάσεις: 281 x 281 x 913 χιλ. 
Καθαρό βάρος: 6,4κιλα 
Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου: CR2025 
 
Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στο τέλος της ζωής του, όπως τα κανονικά οικιακά 
απορρίμματα. 
Πρέπει να απορριφθεί μέσω μιας υπηρεσίας συλλογής που ανακυκλώνει ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό επισημαίνεται από το σύμβολο στο προϊόν, στο εγχειρίδιο 
οδηγιών και στη συσκευασία. 
Ρωτήστε σχετικά με τοπικά γραφεία συλλογής που μπορεί να διαχειρίζονται ο διανομέας 
σας ή η δημοτική σας διοίκηση. Με την ανακύκλωση, τη χρήση των υλικών ή άλλες μορφές 
ανακύκλωσης παλαιών μονάδων συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του 
περιβάλλοντος μας. 
 
Οι μπαταρίες δεν αποτελούν μέρος των οικιακών απορριμμάτων σας και πρέπει να 
μεταφέρονται σε εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής. 
 
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. 
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. 
Βαθμός προστασίας II 


