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06πα oτερειioεωE.
Πλακ6τα οτερειiloεωs.
Kατακ6ρυΦη ρ&βδοE.
/, βiδεE οτερειiloεωg
Kιirνos
Ιι6ρos.
AoΦ&λεια π6ρoυ.
Biδα αoΦ6λειαζ π6.ρoυ.
Moτ6ρ.
Biδα και ρoδ6λα.
B&oειs πτερυγiων
Πτερ6για.
ε{δεs oυνδ6,οεωE uoτ6ρ με 86oη.ττερυγ{ων.
Διακ6πτη9 J ταxυτflτων.
Διακ6ττη5 αντioτρoΦηs κiνησηE.
ΙΙακ6τo Φωτιouo6.
Διακ6πτηs Φωτιομo6.
Φωτιoτικ6.



trlΙtrE.NtEllll o.E.
ANEMΙΣTΙ{ΡAΣ ΟΡοΦ}ΙΣ

ΓEΝΙκEΣ οΔ}ΙΓΙEΣ ToπoΘETi{ΣΙiΣ KAΙ AΣΦAΛEΙAΣ

l) πρtν ξεκινfiοετε τ1ν εγκατ6σταση τoυ ανεμιαrriρα, να α.rτoσυνδ6oετε τo ρε6μα Θ6-
τoνiαζ oτη θEη gΚτ$q τοιlE διακ6πτεs.

z) Να εiοτε.προαεffii" Mελετfioτε τρoσεκτικ6 τα oι.ινoδευτικd διαγρ6μματα συναρ.
μoλ6γηαrls

3) ΙΙ ατ6oτcση των ττερυγiων r,,α εiwι τoυλ6χtoτoν 22oCl4 απ6 το €δαΦoE.
/*) Aν πρ6κειται rrα τoπoΘετfioετε,ioν ανεμιoτηρα oε γ6ντ4o fi δοκ6, θεβαιωΘεiτε o*
τι uπoρεi r,,α κρατfioει βdρog τo'.lλ6xιoτoν 15 κιλiν"

5) l'fr1 χρησιμοrσx ε{τε νεp6 για τoν καθαριoμ6 τoυ"
6) ,Oταν πρ6κειται ..π αλλ6ξετd τη Φoρ6 περιατρoΦiζ τoυ ανFμιoτipα, ι,α εiναι oτα-

ματnμ6';αg ε"'ιτε,}ι,,'ζ.

0Δ.}iΓΙEΣ
Aνoiξτε τo π6ιrο μ6ροζ του 1αρτoκιftιτioυ με πρoooχfi'. }rι χρησιμoπolεiτε αιxμηρ6
αντικεtμενα"

BεβαιωΘε{τi 6τι ε{ι,,αι μ6αα 6λα
l " Eξ&ρτημα oτερ&,πηs
2. Rlκτρo και ντigα
3' ilτiζα
4. K6λυuuα
5. |iloτt'ρ
6. Ξ6λινα πτερ,3για
7. Στηρiτ.lατα πτερυγiων

0Δ }i Γ Ι E Σ T 0 Ιτ 0 θ ET.1Ι Σ ilΣ
Eλ6ξτε τoι5 κoxλiεs,τα μπo66νια και τα παξιμ6δια

να εirπι καλ6 oΦιγμ6να"
10ΙΙ0ΘΕΙ1ΙΣΙΙ TΙΙΣ πΛAxAΣ ΣTtrEΩΣIlΣ
ΙιA MΙ ΛΙΙtrωl{ΙrEΓE 'υα θ€oετε εκτ6ζ το ρε6μα.
Στiδιo 1. Στερειirνετε τη πλ&κα oτfiριξηs oτην oρoΦi oαs. E6ν εtναι ξ6λινη με διio

τα εξαρτiματα" (Bλ€πε οxεδι&γραμμα).
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πoυ περ.ι β6I6δΓi6ΤTiiδΤfiδδ

ξυλ6βιδεE " (περι λαμβdνoνται ) .
niν εiwi απ6 τoιμ6ντo' χρησιμoπoιεioτε κρoυoτικ6. τμ;π6νι και τoτoθετεioτε 2
o6τα 8 γιλιoατιilν. r.iν δπ6ρxει.γιjψινo διακoομητικ6 δεν τo αΦιρεtτε, αλλ6 τρυ.
τ6τε Eαiiι6 3 6 ι εκατooτ6- jiαι χρηoιμoπoιεiτε με1αλ6τερα oτρυΦιi:νια απ6 αυτ6 τηζ
αrο<ειrαofαζ. πp0ε0π κατ6 τo τij('τημα 1η πρoκαλ6oετε βλι&8η ατα καkilδια.

ΣΙΙ{AΞtΦΛ 0ΓEΣΙΙ-ToΙΙοΘEΙτΙΣΙΙ
Περ6ατε την κατακ6ρυΦ9.ρ68δo (ντi9α) 

!τ ) u6oα ατ6 τo κ6λυμtlα (2), ε\χi παρ6λ-
ληλα θα τερν6τε τακαλiδια τoυ μoτtρ μ€oα
απ6 το κ&λυμμα και μ6οα απ6 τη ρ6Bεο.
Bγ&λτε τoν τεtρo (z*) και περdoτε την
ραβεo μ6oα oτo o6νδεη.lo (3). Birτε π6-
iι τoν τεiρo και την αoΦdλεια και Φiξ-
τε τιs πλαTν6s Biδεs τoυ α:νδ6αμoυ.
Kρεμ6αrε πρoα.lρινd oτo 6γκιoτρo σrερε.
ιi.lοηs απ6 μια τρ6πα τoυ καλiμματos για
rlα δουλ6ψετε ε6κoλα την .κα)'ι,siωcrη.

ΙΙPΑΓΙ.{,AToIΙoΙtΙΣE ΙΙΛrrΙ?ΙfiΩι{ ΣπΔEΣEΩΝ
o ανεμιoτ6ραE Φ6ρνει αro επ6uυ iι6ρos
τ6{α καλisια..Aorrρo.φυδ6τερos

ιΦρo-.Φ6oη κινητfiρα
. ,!{πλε. α,τιστικo
1.. ,Oταν ,πρ6κειται '.lα τoπoΘετfioετε τoν
cνεμιoτr1ρα,oε xΦo πoυ 6xει μoν6,δια.
κ6πτη τδτε τo μα6ρo και τo μπλε καλιiμ
διo εν&υovται μαζl (γ€ωρα) και,τo
λευκ6 πdντα ξεxιυριoτ6.
2. ,oταν o x.ilo& οαE 61ει διπλ6 διακil



Y

πτη (κομιντατdρi η Tι,αρoxfi σαζ Φ6ρνει.τpiα καaliδια.,T6τε
τε πolπ απ6 τα τρiα καλ!δια EΧoυυ ρευμα χρησιιjoπoιωνταζ
βiδι και ωνδ6ατε to κ6θε καλiδιo }μlριoτ6"
iιporoπ. Eiν δεν τoπoΘετfoετε συτιδ.τικ6 αιoν ανεμιoτfiρα
καλiδιo.

3

πρθτrει w πρooδιoρiaε-
ξvα δοκιμαατικ6 κατσα-

μη Φνδ6οετε τo μπλε

gΞ.i';'";;"ξ6.Ιi,o-μΞδoi των ττερυγi;,. (πρoooxi τo μoντdρισμα.των
;;;;,;τ,;-"i,iiii ;a;,i.T6λos oυνδ€oυμε τα μoνταρtαμ6Υα πτερ6για
"iΞδuii,,-γi,'iii i8i,i.T6λos oυνδ€oυμε τα μoνταρtαu6γg πτερι3για

Μoτofi
SCRE\A'S

TolΙοΘET}ΙΣlΙ ΦΩTΙΣTΤKOYτ) lEα μn,ληoμeνfiοετε να θEoετε εκτ6ζ
τo ρευμα"

2) Bγξλτε τιζ τρiΞ1ζ βtδε6 πoυ συΥιζB(s-
ToUVr τo κατ6κι στo κdτω u6ρog του
ανεμ-ι oτ6ρα

3) Bρε[τε τα 2 καλ6δια με τηΨ Eτικ€τα
στην οπo{α αναγρ&Φεται η λ6ξη poR
tΙcΙlT (€vα μπλε και €.rα &οπρo) 

"To κgπ6κι 6yει 6υα ατεiρo-:tlα στο rdν.
τρο . Bι δι1oτε τo Φυτ ι οτ ι κ6 , ιiστε να
γiνει 6να ofiμα .και ουνδ6ατε uα{ρo
καλιilδιo Φωτιoτικo$ μθ ιιπλε και 6ο-
πρo με 6oτρo.

t') Σε oριομ6νoυs ανεμιoτiρεs δεν υπdρ-
1ει κατιiκι. T6τε τo Φωτιoτικ6 ενιi-

. νεται απ,ευθεtαE με τoν ανεμιοτfipα με
5) Toπoθετεioτε τo-γυgλi οΦ{γκoνταζ τιε 3

Xρησιμoποιfioετε κατααβi δι.
ΛEΣTοΙΡΓΙA KΑΙ .ΣΥ!ιTrΡΙΙΣΙl

3 βtδεs.
πλαΤν6s βiδεg χωρtE να
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χoιoεr

του
αλυοiδα 6λξεωg ελ6γiει rην ταi'5'η
υ αvEμιοτfiρα κατd τoν εξi< το6πo:

Ιr rδ^w.Jιaιl ξ^9t-ωs ε^εΥχEι.rην τα
τoυ αvEμιοτfiρα κατd τoν εξris τρ
.1 . YΨηλi.τα16τητα τoυ ανεμ], οτi|ρα, 2z
}16oη.τα11ιiτnτα, 3. Mικρri .ταx6τητα και
l+. Θ6αη εκτ6s.
Στo κ&τω uEoοEρog του ανεμ Ι ατιiρα βρ i oκε-Lτa 'κατω μερoE τoυ ανεμΙστηρα Eρισκε-ται δναζ διακ6πτηs μα6oοζ. Aυτ6g ελ6γxει

τη Φoρd.τοψ ανεμιoτfiρα. ,oταν o-διακ6iiτη5τη φoρα.τοψ ανεμιστηρα. -0ταν o διακ6πτηE
ε[ναι. κιiτω ο αυεuιοτiρqs γυρiζει αριgτε-
FQστpφφg-για ζεστo καιρ6. 0ταv o διακ6πτη5
ΞιvlJ{. Rgτω U (Ι\,,Εμιστηρgs Υυριζει αριgτε-
ρoστpΦΦα για gεατo καιρ6. 0ταv o διακ6πτη
ε{ναι επ&νω "γυρ{ζει αντ{oτρoΦα κατεβdζo,ios
τo Θερμ6 αEρα, 6ν Θερμαiνεται o Χιilρog oαg.
4P9Ξ9xΨl_}1c τπυ Ψ}λαγi τoυ διακ6trτη πρdπει
o ανεμιστηραg .lJα ειναι αταματημEνοg.
ΣyΙιITllΡΙlΣ}Ι: Mια Φopι{ το Xρ6νo κ6ντε μια Υeνικfl
oι3oΦιγξη σε 6λεd τιζ Bf δεE.
Δε χρει66εται να λαδιi\lετε τo\, rιvπτfiρα.

Μη :χρησιμoπoιfiτε νερ6. Kαθαρioτε τoν ανεμιoτfiρα
με μια uαλακf βo6p,τoα fi ι3Φαoμα'

ανεμ ι oτfi-ρa.
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ΘoρυβιilδηE λειτoυργiα: BΔυJTΗEμtΨ.BAtPnB^εs oι Biδε5 εiναι καλ6 oΦιγ-
u6νε9. BεBαιωΘεfτε 6τι τo μoτ6ρ δεν βρ{ακει στo ε€δτερικ6 τερiβrημα
6ταν Υυρiζει.
Aν €xει .Φωτ.ιoμ6 ελ€ξτq τιζ βiδεs ]τoυ συγκρατo6ν τo γυαλi. Π6ντoτε
με τη δ6ναμη των δακτ6λων.
AΦfi.oτε να τερ&oει μια τερioδogι1oτρωoiματo5l 2.ζ ωριilν, ιilοτε να κατε-
β6oει την λεiπανoη
0 ανquιατ6ραs κ6νει,υπερBoλικo6s κραδαoμo6s: Eλ6vξτε 6λα τα πτεριiΥια
να εiναι καλ6 βιδωμ6να.
Eλ6ξτε 6λεE τιg υπoδοx6s των πτερυγtων να εiναι καλd oΦιγμ6νεζ oτη
πλ6κα τoυ μoτ6ρ
Επειδ6 τα πτερ6για -εiν.αι E6λινα'; oυμβαiνει να ixoυν uεταξ6 τoυE δια*
Φgo6s στ9 β6ρoE, τ6τε,}l16ξτε τoυs Θ6oη,ιiloτε να,.oμαδoπoιηoo6ν.
T6λoE ελ6ξτε την ανιo6τητα των πτερυγiων με την oρoΦfi. iΙ'μ6τρηση γi*νεται με 6να μ6τρ.o.ts6λτε το μ6τρo κατακ6ρυΦα στο ταβdνι και Φ6ρτε.τo
oτo 6ψoζ τηs εξωτερiκfis μ6τf|s τgυ πτερυγioι,l. Σημειιiloτε την απ6αταoη
τoυ κ6θε πτερυγioυ απ6 τoν oρoΦi με μια περιoτρoΦfi τoυ θα κ6νετε μετo χ6ρι. Aγ 6ν9 πτερ6γιo'δεν.6xει την iδια απ6oτααη, μπoρεiτε να.τoλυγioετε ελαΦρ6 στη |jεταλλικi.β6on προg ταπ&νω. η τρos τα κατω για να
6ρΘει στην iδια ευθεiα με τα dλλα πτερr3για.
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ΣxEΔΙo Α
ToτoΘ6'τηoη 6ξτρα Φωτιοτικo6
.1 . 8.6oη ανεμιoτfiρα
2. Kαπ6κι . 

βrioηs ανεμιoτ6ρα.
3. 86oη Φωτιoτικo6
L. Φωτιoτικ6

ΣxEΔΙo B
1.06πα
2.Γ6ντζoζ σπιτιo6
3.Πλακ€τα oτερε6oεωE
/*.Biδεs αυνδ6oεωE τλακ6ταg

με κωνo
5 . t(ιilνos
6.Kατακ6ρυΦη ρdβδos

ΙΙΡ0Σ0x}Ι
lEffiτε ιiloτε η παρυΦfi τoυoΦαι-
ριδioυ Τηs κατακoρyΦoυ ρ6βδoυ να
εuπλαΚει στnν καστανια τoυ κατα-
κιoυ.


