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ΕΞΑΤΜΙΣΤΙΚΌ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌ 
BXAC50E

Αξιότιμε πελάτη:
Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα 
προϊόν μάρκας BLACK+DECKER.
Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστη-
ρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν 
πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο οδηγιών πριν 
θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, και φυλάξτε το για να το 
συμβουλεύεστε στο μέλλον. Η μη τήρηση των παρακάτω 
οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

ΌΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΌΕΙΔΌΠΌΙΗ-
ΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 ♦ Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη 
χρησιμοποιούν παιδιά ηλικίας 8 
ετών και άνω καθώς επίσης και άτο-
μα με μειωμένες σωματικές, αισθη-
τηριακές ή διανοητικές ικανότητες 
ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, 
εφόσον τους παρέχεται η κατάλλη-
λη εποπτεία ή εκπαιδευτούν στην 
ασφαλή χρήση της συσκευής και 
εφόσον κατανοούν τους κινδύνους 
που εγκυμονεί.

 ♦ Η καθαριότητα και η συντήρηση 
που πρέπει να πραγματοποιεί ο 
χρήστης δεν πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται από παιδιά χωρίς 
επιτήρηση.

 ♦ Η παρούσα συσκευή δεν είναι 
παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να 
επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

 ♦ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα πριν 
ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία 
εγκατάστασης ή συναρμολόγησης.

 ♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το 
ρεύμα, πριν πραγματοποιείστε 
οποιαδήποτε διαδικασία καθαρι-
σμού. 

 ♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το 
ρεύμα, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε 
καθώς και πριν πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε διαδικασία καθαρι-
σμού.

 ♦ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το 
ρεύμα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή 
νερού.

 ♦ Εάν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο 
σύνδεσης στο ρεύμα, πρέπει να 
αντικατασταθεί και να μεταφέρετε 
τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο 
κατάστημα τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών. Προκειμένου να μην 
εκτεθείτε σε κίνδυνο, μην προσπα-
θήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή 
να επιδιορθώσετε τη συσκευή.

 ♦ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί 
μόνο για οικιακή χρήση, όχι για 
επαγγελματική ή βιομηχανική 
χρήση.

 ♦ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η 
τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπί-
πτει με την τάση του ρεύματος.
 ♦ Συνδέστε τη συσκευή σε βάση λήψης ρεύματος που 
αντέχει τουλάχιστον 10 αμπέρ.
 ♦ Το βύσμα της πρίζας της συσκευής πρέπει να συμπί-
πτει με την πρίζα λήψης ρεύματος. Μην αλλάζετε ποτέ 
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το βύσμα της πρίζας. Μην χρησιμοποιείται μετασχηματι-
στές στο βύσμα της πρίζας.
 ♦ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρεί-
ται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη 
με προγραμματιστές, χρονοδιακόπτες ή άλλη διάταξη 
που ενεργοποιεί τη συσκευή αυτομάτως.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το ηλεκτρικό καλώ-
διο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
 ♦ Αν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, 
αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα, για να 
αποφύγετε την πιθανότητα να πάθετε ηλεκτροσόκ.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπε-
δο, αν παρουσιάζει εμφανή φθορά ή διαρροή.
 ♦ Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό καλώδιο. Μη χρησιμο-
ποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώνετε, να 
μεταφέρετε ή να βγάλετε από την πρίζα τη συσκευή.
 ♦ Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης γύρω από 
τη συσκευή.
 ♦ Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν 
το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή έχει μπλεχτεί αυξάνε-
ται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
 ♦ Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για χρήση έξω στην 
ύπαιθρο.
 ♦ Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να εξετάζεται τακτικά 
ώστε να ανιχνεύονται σημάδια φθοράς, και αν υπάρχει 
φθορά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τη συσκευή σε 
εξωτερικούς χώρους.
 ♦ Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή 
υγρασία. Το νερό που εισέρχεται στη συσκευή αυξάνει 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 ♦ Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.
 ♦ Μην αγγίζετε τα κινητά τμήματα της συσκευής, όταν 
λειτουργεί.
 ♦ Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή νερού πριν την 
αποθηκεύσετε.
 ♦ Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή όταν δεν χρησιμο-
ποιείται η συσκευή. 
 ♦ Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή νερού πριν από την 
αποθήκευση. 

Χρήση και συντήρηση:
 ♦ Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα εξαρτήματά της 
δεν είναι σωστά συναρμολογημένα.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν τα εξαρτήματα που 
τη συνοδεύουν παρουσιάζουν ελαττώματα. Φροντίστε 
να τα αντικαταστήσετε αμέσως.

 ♦ Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή αν δεν λειτουργεί ο 
διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας.
 ♦ Μη μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κεκλιμένη ούτε να την 
αναποδογυρίζετε.
 ♦ Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται 
ή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
 ♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν τη 
χρησιμοποιείτε καθώς και πριν πραγματοποιήσετε 
οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
 ♦ Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα 
παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθη-
τηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπείς 
εμπειρίες ή γνώσεις.
 ♦ Διατηρείτε και φυλάξτε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, 
χωρίς σκόνη και απομακρυσμένο από το φως του ήλιου.
 ♦ Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα εξαερισμού της συσκευής δεν 
παρεμποδίζεται από σκόνη, βρωμιά ή άλλα αντικείμενα.
 ♦ Διατηρείτε τη συσκευή σε καλή κατάσταση. Βεβαιωθείτε 
ότι τα κινητά τμήματα παραμένουν ευθυγραμμισμένα ή 
δεν έχουν φρακάρει, ότι δεν υπάρχουν σπασμένα εξαρ-
τήματα ή άλλες συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν 
την ορθή λειτουργία της συσκευής.
 ♦ Μην αφήνετε ποτέ συνδεδεμένη τη συσκευή και χωρίς 
επιτήρηση. Έτσι θα εξοικονομήσετε επίσης ενέργεια και 
θα επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ζώα 
συντροφιάς ή ζώα γενικότερα.
 ♦ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε 
υφάσματα κανενός είδους.

Λειτουργία:
 ♦ Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη 
προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύ-
νους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του 
κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A Πίνακας ελέγχου 
B Δέκτης σήματος τηλεχειριστηρίου
C Οριζόντια πτερύγια
D Παράθυρο δεξαμενής
E Επάνω δεξαμενή
F Κάθετα πτερύγια
G Ρόδες
H Πίνακας εξάτμισης
I Φίλτρο κατά της σκόνης
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J Δεξαμενή νερού
K Κάδος πάγου
L Τηλεχειριστήριο

1/a On/Off
2/b Ταχύτητες
3/e Κλιματιστικό
4/d Χρονοδιακόπτης
5/f Ταλάντωση
6/c Τρόποι λειτουργίας ανεμιστήρα
7  Φωτεινές ενδείξεις

Σε περίπτωση που το μοντέλο της συσκευή σας δεν διαθέ-
τει τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω, αυτά τα 
εξαρτήματα μπορείτε να τα αποκτήσετε μεμονωμένα από 
τις υπηρεσίες τεχνικής συνδρομής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ♦ Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνατε κάθε υλικό συσκευασίας 
από τη συσκευή.
 ♦ Μην βγάζετε από την συσκευή την βάση στήριξης.
 ♦ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει κλίση σε σχέση με 
το πάτωμα.
 ♦ Μην καλύπτετε ούτε να παρεμποδίζετε κανένα από τα 
ανοίγματα της συσκευής.
 ♦ Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να 
μπορείτε να την αποσυνδέσετε σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης.
 ♦ Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με συναρμολογημένες 
τις ρόδες.

Τοποθέτηση της/των μπαταρίας/ων
 ♦ Προειδοποίηση: Κατά τη διάρκεια χειρισμού της μπατα-
ρίας, μην αγγίζετε ταυτόχρονα και τους δύο πόλους της, 
γιατί θα προκληθεί αποφόρτιση μέρους της αποθηκευ-
μένης ενέργειάς της, πράγμα που επηρεάζει άμεσα τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής της.
 ♦ Αφαιρέστε το καπάκι της θήκης της/των μπαταρίας/ων.
 ♦ Ελέγξτε ότι έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό φύλλο της/
των μπαταρίας/ων (υπάρχουν μπαταρίες που πωλού-
νται με προστατευτικό φύλλο)
 ♦ Συνδέστε την/τις μπαταρία/ες στη θέση τους, σεβόμενοι 
την ενδεδειγμένη πολικότητα.
 ♦ Κλείστε και πάλι το καπάκι της θήκης της/των μπατα-
ρίας/ων.
 ♦ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος έκρηξης, αν  η μπαταρία 
δεν τοποθετηθεί σωστά. 

 ♦ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΚΑΤΑΠΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑ-
ΤΑΡΙΑ, ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Αυτό 
το προϊόν περιλαμβάνει επίπεδη μπαταρία. Τυχόν 
κατάποση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εσωτε-
ρικά εγκαύματα μέσα σε μόλις δύο ώρες και μπορεί να 
προκαλέσει θάνατο.  
 ♦ Φυλάσσετε τις νέες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες 
μακριά από τα παιδιά. Αν η θήκη της μπαταρίας δεν 
κλείνει καλά, μη συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊ-
όν, και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. 
 ♦ Αν πιστεύετε ότι κάποιος κατάπιε ή εισήγαγε τις 
μπαταρίες σε κάποιο σημείο του σώματός του, ζητήστε 
αμέσως τη βοήθεια γιατρού. 
 ♦ Αν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με 
το δέρμα, πλύνετε αμέσως την περιοχή του σώματος 
με λίγο νερό και σαπούνι. Αν το υγρό της μπαταρίας 
εισέλθει στα μάτια, πλύνετέ τα με νερό και σαπούνι για 
15 λεπτά ή μέχρι να περάσει ο ερεθισμός. Σε περίπτω-
ση ιατρικής βοήθειας, ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας 
αποτελείται από έναν οργανικό διαλύτη και προέρχεται 
από το λίθιο. 
 ♦ Μην κάψετε ή απορρίψετε τις μπαταρίες ή τη συσκευή 
με τα οικιακά απόβλητα! Οι συσκευές που έχουν 
φτάσει στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται 
ξεχωριστά και πρέπει να επιστρέφονται στον αρμόδιο 
οργανισμό ανακύκλωσης. 

ΤΡΌΠΌΣ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις πριν τη χρήση:
 ♦ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευα-
σίας του προϊόντος.
 ♦ Προετοιμάστε τη συσκευή ανάλογα με τη λειτουργία που 
θέλετε να πραγματοποιήσετε:

Χρήση:
 ♦ Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν συνδέσετε τη 
συσκευή στο ρεύμα.
 ♦ Συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
 ♦ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το 
κουμπί έναρξη/παύση (1/a)
 ♦ Επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε να πραγματοποι-
ήσει η συσκευή.

Λειτουργία ανεμιστήρα:
 ♦ Επιλέξτε την ταχύτητα του ανεμιστήρα που επιθυμείτε, 
πιέζοντας το κουμπί επιλογής ταχύτητας (2/b).



ΕΛΛΗΝΙΚΆΜετάφραση από τις αρχικές οδηγίες

47

Λειτουργία ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΌΥ / Ύγρανσης:
 ♦ Χρησιμοποιήστε το κουμπί (3/e) για να ενεργοποιήσετε 
αυτήν τη λειτουργία.
 ♦ Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
κάντε το αντίθετο από αυτό που κάνατε για να τον 
ενεργοποιήσετε
 ♦ ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, αν 
δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή ή αν η στάθμη του νερού 
βρίσκεται κάτω από το ελάχιστο. 
 ♦ Σημείωση: Συνιστάται θερμά να χρησιμοποιείτε τους 
κάδους πάγου (K) (αφού πρώτα τους έχετε ψύξει) και 
κρύο νερό για να μεγιστοποιείτε την ικανότητα της 
συσκευής να δροσίζει. 

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:
 ♦ Μπορείτε να ελέγξετε τον χρόνο λειτουργίας της συσκευ-
ής (0,5-7,5h)
 ♦ Για να προγραμματίσετε τον χρόνο λειτουργίας απλώς 
επιλέξτε τον μέσω του διακόπτη (4/d).
 ♦ Ο προγραμματισμένος χρόνος ή ο εναπομείνας χρόνος 
θα εμφανιστεί στις φωτεινές ενδείξεις. 
 ♦ Μετά το πέρας του επιλεγμένου χρόνου η συσκευή θα 
σταματήσει αυτόματα.
 ♦ και στη συνέχεια ο διακόπτης απενεργοποίησης.

Λειτουργία περιστροφής:
 ♦ Η λειτουργία ταλάντωσης επιτρέπει να κατευθύνεται η 
ροή της συσκευής εκ περιτροπής και αυτόματα, στρίβο-
ντας τα κάθετα πτερύγια.
 ♦ Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το 
κουμπί ταλάντωσης (5/f).
 ♦ Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
κάντε το αντίθετο από αυτό που κάνατε για να τον 
ενεργοποιήσετε
 ♦ Μπορείτε επίσης να δώσετε χειροκίνητα κατεύθυνση 
στα οριζόντια πτερύγια .

ΤΡΌΠΌΙ ΛΕΙΤΌΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
 ♦ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τρεις τρόπους λειτουργίας του 
ανεμιστήρα:
 ♦ Κανονικό: Ο ανεμιστήρας λειτουργεί αδιάλειπτα στην 
ταχύτητα που έχετε επιλέξει.
 ♦ Αεράκι: Ο ανεμιστήρας εναλλάσσει περιόδους με 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ισχύ, προσομοιώνοντας την 
αίσθηση που δημιουργεί ένα ελαφρύ αεράκι. Το εύρος 
αυτών των διακυμάνσεων εξαρτάται από την ταχύτητα 
που έχετε επιλέξει. 
 ♦ Νυχτερινή λειτουργία: Στην ταχύτητα 3, ο ανεμιστήρας 
λειτουργεί το ίδιο όπως στον τρόπο λειτουργίας «αερά-

κι» σε ταχύτητα 3 για περίπου 30 λεπτά, μετά αλλάζει 
σε τρόπο λειτουργίας «αεράκι» σε ταχύτητα 2 για άλλα 
30 λεπτά, και τέλος αλλάζει σε τρόπο λειτουργίας «αε-
ράκι» σε ταχύτητα 1 μέχρι να απενεργοποιηθεί, ή μέχρι 
να ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος τού χρονοδι-
ακόπτη. Στην ταχύτητα 2, ο ανεμιστήρας λειτουργεί το 
ίδιο όπως στον τρόπο λειτουργίας «αεράκι» σε ταχύτητα 
2 για περίπου 30 λεπτά, μετά αλλάζει σε τρόπο λειτουρ-
γίας «αεράκι» σε ταχύτητα 1 μέχρι να απενεργοποιηθεί, 
ή μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος τού 
χρονοδιακόπτη. Στην ταχύτητα 1, ο ανεμιστήρας λει-
τουργεί το ίδιο όπως στον τρόπο λειτουργίας «αεράκι» 
σε ταχύτητα 1 μέχρι να απενεργοποιηθεί, ή μέχρι να 
ολοκληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος τού χρονοδιακό-
πτη.
 ♦ Για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, πατήστε το 
κουμπί των τρόπων λειτουργίας (6/c).
 ♦ Για να απενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, 
κάντε το αντίθετο από αυτό που κάνατε για να τον 
ενεργοποιήσετε

Αφού ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής:
 ♦ Σταματήστε τη λειτουργία της συσκευής, χρησιμοποιώ-
ντας το κουμπί έναρξη/παύση λειτουργίας (1/a).
 ♦ Αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
 ♦ Αδειάστε και καθαρίστε τη δεξαμενή νερού πριν την 
αποθηκεύσετε.
 ♦ Καθαρίστε τη συσκευή.

ΓΕΜΙΣΤΕ / ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΝΕΡΌΥ:

 ♦ Η δεξαμενή νερού (J) βρίσκεται στο πίσω κάτω μέρος 
της συσκευής. 
 ♦ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από το ρεύμα τη 
συσκευή πριν εκτελέσετε αυτήν την εργασία.
 ♦ Αφαιρέστε το 1/3 από τη δεξαμενή νερού και γεμίστε τη 
με νερό.
 ♦ Η δεξαμενή μπορεί επίσης να γεμίσει από το κάτω μέ-
ρος. Ανοίξτε το κάλυμμα και χύστε νερό αργά, έτσι ώστε 
να έχει το χρόνο το νερό να αποστραγγίζεται χωρίς να 
υπερχειλίζει. 
 ♦ Για να αδειάσετε τη δεξαμενή, ακολουθήστε τις ίδιες 
οδηγίες με αυτές για την αφαίρεσή της. Περιμένετε 
τουλάχιστον 2 λεπτά μετά την απενεργοποίηση της 
συσκευής για να έχει φτάσει το νερό των αγωγών και 
του απορροφητικού πάνελ στη δεξαμενή.
 ♦ Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και διαχωρίστε την αντλία 
νερού, στρέφοντας τις δύο περόνες που τη στηρίζουν. 
Βγάλτε τη δεξαμενή προσεκτικά για να την αδειάσετε. 
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ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑ
 ♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη 
να ψυχρανθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε 
διαδικασία καθαρισμού.
 ♦ Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, βρεγμένο με 
μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και μετά στεγνώστε 
τη.
 ♦ Μη χρησιμοποιείται διαλυτικά ούτε προϊόντα με όξινο ή 
αλκαλικό παράγοντα pH, όπως η χλωρίνη, ούτε λειαντι-
κά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.
 ♦ Μην αφήσετε να εισχωρήσει νερό ή άλλο υγρό από τα 
ανοίγματα εξαερισμού για να αποφύγετε ζημιές στα 
λειτουργικά τμήματα στο εσωτερικό της συσκευής.
 ♦ Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, 
ούτε να τη βάζετε κάτω από τη βρύση.
 ♦ Αν η συσκευή δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση 
καθαριότητας, η επιφάνειά της μπορεί να χαλάσει και 
αυτό να επηρεάσει αναπόφευκτα τη διάρκεια ζωής της 
συσκευής και να οδηγήσει σε κατάσταση επικινδυνό-
τητας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΌΥ ΦΙΛΤΡΌΥ ΑΕΡΑ:
 ♦ Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα (I) κάθε 2 εβδομάδες. Αν το 
φίλτρο φράσσεται από σκόνη, η αποδοτικότητά του θα 
είναι μειωμένη. 
 ♦ Για να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, ξεβιδώστε τις δύο 
βίδες που το στηρίζουν. Αφαιρέστε το φίλτρο.
 ♦ Διαχωρίστε το απορροφητικό πάνελ από το φίλτρο αέρα 
προσεκτικά για να μην του προκαλέσετε ζημιά.
 ♦ Καθαρίστε προσεκτικά με χλιαρό νερό και ουδέτερο 
απορρυπαντικό και αφήστε να στεγνώσει τελείως σε 
στεγνό μέρος. 
 ♦ Εγκαταστήστε προσεκτικά το φίλτρο μετά το πλύσιμο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΌΥ ΑΠΌΡΡΌΦΗΤΚΌΥ 
ΠΑΝΕΛ:

 ♦ Το απορροφητικό πάνελ (Η) πρέπει να αντικαθίστα-
ται περίπου ανά 1.500 ώρες χρήσης. Αυτά τα πάνελ 
μπορείτε να τα αγοράσετε από την υπηρεσία τεχνικής 
βοήθειας που διαθέτουμε.
 ♦ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε από το ρεύμα τη 
συσκευή πριν εκτελέσετε αυτήν την εργασία.
 ♦ Για να αλλάξετε το εξατμιστικό πάνελ, αφαιρέστε το 
φίλτρο αέρα και διαχωρίστε το απορροφητικό πάνελ 
από το φίλτρο αέρα.
 ♦ Τοποθετήστε και πάλι το απορροφητικό πάνελ προσε-
κτικά και στερεώστε το φίλτρο και πάλι με τις δύο βίδες.

ΠΡΌΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥ-
ΕΣ

 ♦ Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής εξυπηρέτησης 
πελατών. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολο-
γήσετε ή να την επισκευάσετε γιατί μπορεί να εκτεθείτε 
σε κίνδυνο.

Για τις εκδοχές ΕΕ της συσκευής και/ή 
εφόσον ισχύουν τα παρακάτω στη χώρα 
σας:Όικολογία και ανακυκλωσιμότητα του 
προϊόντος 

 ♦ Τα υλικά συσκευασίας αυτής της συσκευής, συμμε-
τέχουν σε πρόγραμμα αποκομιδής, ταξινόμησης και 
ανακύκλωση τους. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά 
τα υλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δημόσιους 
κάδους που ενδείκνυνται για κάθε είδος υλικού.
 ♦ Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που 
μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για το περιβάλλον. 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι εάν θέλετε να 
απαλλαγείτε από το προϊόν, όταν έχει 
ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του, οφείλετε να το 
εναποθέσετε, με τα κατάλληλα μέσα, στα χέρια 
ενός διαχειριστή αποβλήτων, εγκεκριμένου για 

την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί 
να περιέχει μπαταρίες στο εσωτερικό του, οι 
οποίες πρέπει να αφαιρεθούν πριν πετάξετε το 
προϊόν. Να θυμάστε ότι οι μπαταρίες πρέπει 

να απορρίπτονται σε ειδικούς, εγκεκριμένους κάδους 
απορριμμάτων. Και μην τις πετάτε ποτέ στη φωτιά.
Στις παρακάτω πληροφορίες περιγράφονται διεξοδικά τα 
χαρακτηριστικά που αφορούν τον οικολογικό σχεδιασμό:

BXAC50E
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα 
(F)

6,7  m3/min

Ισχύς που χρησιμοποιεί ο ανεμι-
στήρας (P)

59,7 W

Τιμή λειτουργίας (SV) (σύμφωνα με 
το IEC 60879)

0,11  (m3/
min)/W

Κατανάλωση ενέργειας σε κατά-
σταση αναμονής (PSB)

0,2 W

Στάθμη ακουστικής ισχύς του 
ανεμιστήρα (LWA)

62,2 dB(A)

Μέγιστη ταχύτητα αέρα ( c ) 7,7  m/s
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Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/35/
ΕU χαμηλής τάσης, με την οδηγία 2014/30/ΕU για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με την οδηγία 2011/65/ΕU 
για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καιμε 
την οδηγία 2009/125/ΕC για τις απαιτήσεις οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφοράτα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΌ-
ΣΤΗΡΙΞΗ
Το παρόν προϊόν αναγνωρίζεται και προστατεύεται από 
τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα 
νομοθεσία. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματα ή συμφέρο-
ντά σας πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα 
επίσημα γραφεία μας τεχνικής υποστήριξης. Για να βρείτε 
το πιο κοντινό σε εσάς, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: http://
www.2helpu.com/. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφο-
ρίες, επικοινωνώντας μαζί μας (συμβουλευτείτε την τελευ-
ταία σελίδα του εγχειριδίου). Μπορείτε να «κατεβάσετε» 
από το διαδίκτυο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και τις 
σχετικές ενημερώσεις του στοhttp://www.2helpu.com/


