2

1

4

3

6

5

F/R
SETOFF

Κλάση εξοπλισμού: 1
Υποκλάση: 21
2,4 GHz

AERODYNAMIX

Η υπηρεσία εγγύησης απαιτεί την ύπαρξη της απόδειξης αγοράς του καταστήματος
και εισπράττεται εντός της περιόδου εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η συσκευή
έχει υποστεί ζημιά, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σωστά ή έχει αλλοιωθεί. Η εγγύηση δεν
επεκτείνεται σε εύθραυστα μέρη: όπως, για παράδειγμα, γυαλί, ή φωτιστικό.

CE DECLARATION OF CONFORMITY
EVT/Casafan-Ventilatoren
D 63505 Langenselbold
0800-2272326 (0800-CASAFAN)

Declares on its own responsibility that the products stated below:

Compl y with the following rules and regulations:
Standards :

DIRECTIVE ON LOW VOLTAGE
EEC Directive 73/23 of the Council dated Februar y 19, 1973;
Impl ementation of the directi ve with D.L. dated October 18, 1977.
EEC Directive 93/68 of the Council dated Jul y 22, 1993.
Amendment to EEC 73/23

EN 60335-2-80 Safety of electrical appliances for domestic or similar use. II° Part: Particul ar
requirements for fans.
DIRECTIVE OF ELECTROMAGNET IC COMPATIBILITY
EEC Directive 89/336 of the Council dated May 23, 1989;
Impl ementation of the directi ve by D.L. of December 4, 1992
EEC Directive 92/31 of the Council dated April 28, 1992
Amendment to ECC 89/336
EN 55014-1
+A1+A2

- Electromagnetic compatibilityRequirement for houshold applianc es, el ectric tools and si milar appar atus –
Emissions

EN 55014-2

- Electromagnetic compatibility –
Requirement for houshold applianc es, el ectric tools and si milar appar atus –
Immuniti es

EN 61000-3-2
+A1+A2

- Part 3: Li mits. Section 2: Li mits for har monic current emission.
(Equipment input current < 16 A per phase)

EN 61000-3-3

- Part 3: Li mits. Section 3: Li mitati on of voltage fl uctuations and flicker in
low- voltage suppl y s ystems for equipment with rated current < 16 A.

Last two figures of the year of the mark: 03

Langenselbold, Januar y 1, 2009
(place and date)

_________________________







Σχετικά με τις οδηγίες λειτουργίας
Πριν χρησιμοποιήσετε το ν ανεμιστήρα CasaFan, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
λειτουργίας. Φυ λάξτε τις οδηγίες λειτουργίας. Ποτέ μην δώσετε τον ανεμιστήρα σε
άλλο άτομο χωρίς τις οδηγίες λειτουργίας.
Επεξήγηση συμβόλων :





Προσοχή Ηλεκτρικό Ρεύμα

Σημαντικό

Περιγραφ ή Ανεμιστήρα
Ο ανεμιστήρας είναι για κυκλοφορία αέρα δωματίου. ΔΕΝ επ ιτρέπ εται η χρήση του σε
εξωτερικές μηχανές και μη π ροστατευμένες, σε γκαράζ ή υγρούς χώρους ή χώρους π ου
κινδυνεύουν από πυρκαγιά ή έκρηξη.

Τεχνικά χαρακ τηριστικά:
Μοντέλο:

Aerodynamix

Παροχή Ρεύματος:

220 - 240 V, 50 Hz

Κατανάλωση:

Μέγιστο. 31 Watt

Κλάση προστασίας:

I / IP 20

Αρ. Ταχυτήτων:

6

Βάρος (kg):

10

Προσοχή! Χρησιμοποιείτε την συσκευή μόνο όταν εί ναι πλήρως συ ναρμολο γημένη
- Βγάλτε προσεκτικά τον ανεμιστήρα από τη συσκευασία και ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται ό λα τα εξαρτήματα.
Καπάκι μοτέρ (εγκ. χωρίς
1. Β άσ η στ ήριξ η ς
14. φως)
17.Λαστιχένια βάση
2. Βίδες Θόλου
Μο νάδα μοτέρ με τα
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13

11. εξαρτήματα

15. Μπράτσα πτερυγίων

18. Βίδ ες πτερ υγίων

16. Πτ ερύγια

19.Ασύρματο
Χειριστήριο

Απορρίψτε τη συσκευασία λαμβάνο ντας υπόψη το περιβάλλον και φυλάξτε τα
μακριά από παιδιά.
Συναρμολόγηση
Ξεκινήστε σύμφωνα με τα διαγράμματα 1–7 των σελίδων 4,5,6,7 και 8.
Όταν ασχολείστε με την ηλεκτρική ενέργεια, η συμμόρφωση με όλα τα
μέτρα ασφάλειας κ αι προφύλαξης δε ν μπορούν να περιγράψουν κάθε
επικίνδυνη κατάσταση. Δεν αντικαθιστούν λογικές διαδικασίες τις οποίες
πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την πρώτη εκκίνηση του ανεμιστήρα σας.
Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρ. συσκευές πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας
1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bραχίονας στήριξης
Βίδες και ροδέλες
Συρματόσχοινο
Καλώδιο σύ νδεσης
Σφιγκτήρες πολυέλαιων
Θόλος
Περίβλημα μοτέρ
Μπάρα οροφής
Βιδωτή Ράβδος οροφής
Μο νάδα λήψης τηλεχειριστηρίου
Μοτέρ
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Φίσα φωτιστικού
Κάλυμμα
Γυαλί φωτιστικού
Πτέρυγα
Πρίζες
Βίδες
Τηλεχειριστήριο
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Όταν ξεκινήσει ο ανεμιστήρας, ο εγκέφαλος θα "ψάξει" για τη θέση εκκίνησης του
μοτέρ. Ανάλο γα με τη θέση του, το μοτέρ θα κινηθεί μια προς τα εμπρός και στη
συνέχεια μια προς τα πίσω, κάτι το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό.
ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΟ
ΤΑΒΑΝΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΑ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ /
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ.

Επαναπρογραμματισμός / Σύνδεση

9

Γενικά
 Τα στοιχεία τάσ ης σ την π ινακίδα π ρέπ ει να είν αι σύμφωνα με την διαθέσιμη τάση
δικτύου.

 Η πρίζα του κτιρίου πρέπει να εί ναι γειωμένη !
 Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί μό νο όταν συναρμο λογηθεί πλήρως !
Προσοχή
- Συνιστάται να χρησιμοποιείται ειδικός τεχνικός / ηλεκτρολόγος για τη ν
πραγματοποίηση της ηλεκτρικής σύνδεσης στο ν ανεμιστήρα.
Οδηγίες Ασφάλειας
Πριν από την πρόσβαση στη σύνδεση, πρέπει να απομονωθούν ό λοι οι αγωγοί
μεταφοράς ρεύματος.
Η λειτουργία αυτού του ανεμιστήρα πρέπει να γίνεται με διπ ολικό διακόπ τη με άνοιγ μα
επ αφής 3mm ο καθένας.
Η πλάκα στήριξης θα π ρέπει να αντέχει το βάρος τουλάχιστον 15 κιλ ών. Επ ιλ έξτε μια ασφαλή
τοποθεσία. Κανένα απ ό τα π τερύγια του ανεμιστήρα δεν πρέπει να απέχει λιγότερο από
2,30 μ. απ ό το έδαφος. Ο ανεμιστήρας π ρέπ ει να είναι σωστά γειωμένος.

Ελέγξτε ό λες τις ηλεκτρικές συνδέσεις για να αποφύγετε πτώση, πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Εγκατάσταση του ανεμιστήρα σας
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας βραχίονας τοποθέτησης στο προβλεπόμενο σημείο
τοποθέτησης.
Σε αντίθετη περίπτωση, στερεώστε το βραχίονα τοποθέτησης απευθείας στην
οροφή χρησιμοποιώντας βίδες ξύλου με διάμετρο 6 mm και εάν εί ναι απαραίτητο,
ούπα διαμέτρου 8 mm ή ειδικά βύσματα κατάλλη λα για σανίδες σοβά.
Συνεχίστε σύμφωνα με τα Διαγράμματα 1 - 7
 Αφαιρέστε το ν ανεμιστήρα οροφής και ελέγξτε τα περιεχόμενα. Όλα τα μέρη που
φαίνονται στο σχέδιο πρέπει να εί ναι παρόντα.
 Ο βραχίονας τοποθέτησης είναι ξεχωριστός από το ν ανεμιστήρα.
Συναρμολο γήστε τη βάση στήριξης χρησιμοποιώντας τις βίδες και τις ροδέλες στην
έξοδο οροφή.
Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του ανεμιστήρα σας, βεβαιωθείτε ότι η
πλάκα στερέωσης εί ναι σταθερή και επίπεδη.
- Το συ νημμένο μέρος πρέπει να εί ναι κάθετο.
- Στερεώστε το γάντζο στήριξης στην οροφή.
- Αποσυνδέστε το η λεκτρικό ρεύμα πριν από την εργασία.
- Πραγματοποιήστε την η λεκτρ. σύνδεση στο ν ανεμιστήρα σας όπως στο σχήμα 3.
- Στερεώστε τα πτερύγια στο ν κινητήρα χρησιμοποιώντας τα παξιμάδια και τις
ροδέλες (δείτε τα Σχήματα 6-8).
- Εάν εγκαταστήσετε αρκετούς ανεμιστήρες, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπερδευτεί
τα πτερύγια.
- Τα πτερύ για ομαδοποιούνται ανάλο γα με το βάρος, προκειμένου να
αποφεύγονται οι κραδασμοί.
 Αφού ολοκληρώσετε τη συ ναρμολό γηση του ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι ό λες οι
συνδέσεις εί ναι σωστές και ότι όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια εί ναι σφι γμένα.

Λειτουργώντας τον ανεμιστήρα σας
Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολό γηση έχει τελειώσει πλήρως.
Χρησιμοποιήστε έναν μεταβλητό μετασχηματιστή για τον έλεγχο της ταχύτητας,
(προαιρετικό πρόσθετο). Μη χρησιμοποιείτε ποτέ έναν ροοστάτη για αυτήν τη
δουλειά.

Προσοχή
Το ύψος της εγκατάστασης, δηλαδή η
απόσταση ανάμεσα στα πτερύγια και το έδαφος
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3 μέτρα.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο
χώρο περιστροφής των πτερυγίων.

Συντηρώντας τον ανεμιστήρα σας
Μπ ορείτε ν α αυξήσετε τη ζ ωή του ανεμισ τήρα σ ας ακολουθώντας τις π αρακάτω
σημειώσεις :
1.

2.
3.
4.

Ελέγξτε τα διάφορα εξαρτήματα στερέωσης οροφής και το βραχίονα δύο
φορές το χρόνο. Μερικ ά απ ό τα εξαρτήματα των εξαρτημάτων του
ανεμισ τήρα μπ ορεί να "π αίζουν".
Ποτέ μην χρησ ιμοπ οιείτε νερό για τον καθαρισ μό του κινητήρα ή άλλων
ηλεκτρικ ών εξαρτημάτων. Αυτό θα οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα.
Χρησ ιμοπ οιήστε ένα μαλ ακό π ανί για τον καθαρισ μό των π τερυγίων και
του π εριβλήματος.
Η λίπ ανση των εδράνων (ρουλεμάν) δεν είναι απ αραίτητη, τα έδρανα
έχουν μόνιμη λ ίπ ανση.

Μην ξεχάσετε να ε λέγξετε ότι το καλώδιο σ ύνδεσης γείωσης έχει συνδε θεί σωστά
στην κλέ μα ακροδεκτώ ν εξόδου κ αι ανάμεσα σε όλα τα μεταλλικά μέρη.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣ ΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ελέγξτε τις ασφάλειες του κεντρικού και του κλάδου
κυκλώματος ή του ασφαλειοδιακόπτη.

Εάν ο
ανεμιστήρας δεν
ξεκινά.

Ελέγξτε τις συ νδέσεις του συ γκροτήματος τερματικών.
Βεβ αι ωθείτ ε ότι ο διακό πτ ης εμ π ρόσ θιας/ αντίστροφη ς κίνηση ς
είναι στ αθερ ά στ ην επ άν ω ή κάτ ω θέσ η.

Εάν ο
ανεμιστήρας
κάνει θόρυβο.

Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες.
Επιτρέψτε μια περίοδο στρωσίματος 24 ωρών. Οι περισσότεροι
θόρυβοι που σχετίζονται με καινούργιο ανεμιστήρα θα
εξαλειφθούν μετά από αυτήν την περίοδο

Εάν ο
ανεμιστήρας
ταλαντεύεται

Ελέγξτε ότι όλα τα πτερύγια είναι βιδωμένα στέρεα στα τμήματα
συγκράτησης των πτερυ γίων.
Ελέγξτε ότι όλα τα τμήματα συγκράτησης των πτερυγίων εί ναι
σφιχτά ασφαλισμένα στο ν κινητήρα.
Βεβαιωθείτε ότι ο θόλος και η βάση στήριξης είναι σφιχτά
ασφαλισμένες στο δοκάρι της οροφής.
Εάν η ταλάντευση των πτερυγίων εί ναι ακόμη εμφανής, η
ανταλλαγή δύο γειτονικών (δίπλα-δίπλα) πτ ερυγίων μπορεί να
ανακατανέμει σωστά το βάρος και πιθανώς να επιφέρει μια πιο
ομαλή λειτουργία

Σημαντικό:
Το άνοι γμα / επισκευή της μονάδας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από ειδικό !

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΔΙΑ ΘΕΣΗ

v 1.1

