
 
 

 
 

 

 

 

AIR COOLER 

POLIFEMO CLEO 

 
 

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης. 
Τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα ή / και 
ζημιές. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες. 



 
 

 

 

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 Χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται 
σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν 
συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει 
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων. 

 Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος ρεύματος συμμορφώνεται με τις 
ηλεκτρικές απαιτήσεις της συσκευής (220-240V ~ / 50 Hz). 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους 
εμπλεκόμενους κινδύνους. 

 Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να 

γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 
 Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να 

παρακολουθούνται επαρκώς για να διασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή. 

 Αποσυνδέστε το ρεύμα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή 
για εργασίες καθαρισμού.  
 
 

 
Σε περίπτωση προβλημάτων, απενεργοποιήστε 
αμέσως τη συσκευή, μην επιχειρήσετε να την 
επισκευάσετε και μεταφέρετέ την σε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 
 Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε μεμονωμένα 
εξαρτήματα, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
ασφάλεια του προϊόντος.  

 
Μην αποσυναρμολογείτε την συσκευή! 

 
Μην αγγίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με 
γυμνά ή βρεγμένα χέρια καθώς υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας  

 

Προσοχή !!! Μην αγγίζετε 
κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! 

  
Μην ψεκάζετε εύφλεκτες ουσίες ή φυτοφάρμακα 
κοντά στο προϊόν, καθώς θα μπορούσαν να το 
καταστρέψουν. 



 
 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το 
βύσμα είναι κατεστραμμένο. Μην επιχειρήσετε να 
αλλάξετε μόνοι σας το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το 
καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, 
ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι ασφαλείας.  

 
 

 
 

Προσοχή !!! Μην αγγίζετε 
κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας! 

Μην λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά 
αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. 

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το διακόπτη 
πριν πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης ή 
μετακινήσετε τη συσκευή. 
Αποσυνδέετε πάντοτε από την πρίζα όταν η 
συσκευή δεν χρησιμοποιείται. 

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πατήστε το 
κουμπί OFF και αποσυνδέστε από την πρίζα. 
Τραβήξτε μόνο το βύσμα. Μην τραβάτε το 
καλώδιο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί 
ζημιά στο καλώδιο ή διαρροές κ.λ.π.  

Μην ρίχνετε νερό πάνω στο προϊόν: κίνδυνος 
βραχυκυκλώματος και ζημιά στο προϊόν. 

Μην αφήνετε τη ροή του αέρα στραμμένη προς τα 
παιδιά για μεγάλα χρονικά διαστήματα: δεν είναι 
καλό για την υγεία τους. 

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από φωτιά, πιθανές 
πηγές ανάφλεξης, εύφλεκτα και εκρηκτικά 
αντικείμενα.  

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως 



 
 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ  
 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ ΠΙΣΩ ΟΨΗ 
 
 

 
 
 

1. Μπροστινό κέλυφος 
2. Χειριστήριο 
3. Έξοδος αέρα  
4. Οθόνη LED  
5. Παράθυρο ένδειξης στάθμης 

νερού  
6. Λαβή μεταφοράς 

7. Οπίσθιο κέλυφος  
8. Φίλτρο αέρα και πάνελ εξάτμισης(κυψελοειδές) 
9. Ασφάλεια δοχείου νερού 
10. Δοχείο νερού 

 

  ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ  
 

Η συσκευή δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί. 

Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη πρίζα (220-
240V ~ / 50 Hz): μόνο για εσωτερική χρήση. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί ON / OFF. Η 
μονάδα μπορεί να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το κουμπί OFF και θα ακούσετε έναν ήχο. 

Όταν τη μετακινείτε, χρησιμοποιήστε τη λαβή στο πίσω μέρος. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περιοχή με υψηλή 
υγρασία, πλούσια σε σκόνη ή σε θερμοκρασία πάνω από 40 ° C. 

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως ανεμιστήρας, με 3 λειτουργίες (Κανονική, Φυσική και Λειτουργία νύχτας) και 3 
επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα (χαμηλή, μεσαία και υψηλή), ή ως aircooler: σε αυτήν την περίπτωση, η πίσω δεξαμενή πρέπει να 
γεμίσει με απιονισμένο νερό, έως το μέγιστο επίπεδο όπως υποδεικνύεται. Όταν το νερό στη δεξαμενή πέσει κάτω από το 
ελάχιστο επίπεδο, που επισημαίνεται στη δεξαμενή, η συσκευή εκπέμπει έναν συνεχή ήχο για λίγα δευτερόλεπτα για να 
σηματοδοτήσει μια χαμηλή στάθμη νερού και στη συνέχεια η λειτουργία ψύξης διακόπτεται. Η μονάδα σβήνει αυτόματα όταν 
αφαιρείται το δοχείο νερού. 

Ο ανεμιστήρας παίρνει αέρα από το δωμάτιο και τον περνά μέσα από το φίλτρο σκόνης και τον πάνελ εξάτμισης, το οποίο 
υγραίνεται συνεχώς χάρη σε ένα σύστημα που αντλεί νερό από τη δεξαμενή και το ψεκάζει στο πάνελ. Ο εισερχόμενος ζεστός 
αέρας εξατμίζει μέρος του νερού που περιέχεται στο πάνελ και επομένως είναι πιο κρύος όταν απελευθερώνεται πίσω στο 
δωμάτιο, γεγονός που δίνει την αίσθηση μείωσης θερμοκρασίας. 

Μην εμποδίζετε την παροχή αέρα και μην κρατάτε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τον τοίχο και άλλα αντικείμενα. 



 
 

  ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
 
 
 

 

  ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ  
 
 

 

 
 

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ(POWER) 
Σε κατάσταση απενεργοποίησης, πατήστε αυτό το κουμπί και ενεργοποιείται 
Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε αυτό το κουμπί, η μονάδα απενεργοποιείται και μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

 
ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ(SPEED) 
Σε κατάσταση ισχύος, πατήστε το κουμπί SPEED για εναλλαγή μεταξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού επιπέδου.  

 
ΚΟΥΜΠΙ ΨΥΞΗΣ(COOL) 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Cooler/ Υγραντήρας": η αντίστοιχη λυχνία 
LED ανάβει στον πίνακα  
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (MODE) 
Σε κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή της λειτουργίας μεταξύ Normal, Natural και Sleep. 
- Κανονική λειτουργία (Normal): η μονάδα λειτουργεί σε σταθερή ρύθμιση ταχύτητας. 
- Φυσική λειτουργία (Natural): η μονάδα λειτουργεί με ταχύτητα αέρα που αυξάνεται και μειώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
- Λειτουργία νύχτας (Sleep): η μονάδα λειτουργεί ξεκινώντας από τη μέγιστη ταχύτητα σε φυσική λειτουργία και, στη συνέχεια, η 
ταχύτητα αέρα μειώνεται όλο και περισσότερο μέχρι να παραμείνει στην ελάχιστη ταχύτητα. 

 
ΚΟΥΜΠΙ ΤΑΛΑΝΤΕΥΣΗΣ(SWING) 
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οριζόντια ταλάντωση της 
γρίλιας παροχής αέρα. Το αντίστοιχο LED ανάβει στον πίνακα.  

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (TIMER) 
Μετά την ενεργοποίηση, η ένδειξη χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται από προεπιλογή και η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. όταν πατηθεί το κουμπί για πρώτη φορά, ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται σε 1 ώρα. Ο 
χρόνος αυξάνεται κατά 1 ώρα όταν πατάτε το κουμπί κάθε φορά και ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί έως 8 ώρες. 
Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί, η ψηφιακή ένδειξη εμφανίζει τη θερμοκρασία δωματίου και ο χρονοδιακόπτης 
απενεργοποιείται. Πατήστε ξανά το κουμπί για να επαναλάβετε τον κύκλο.  

 



 
 

 
 ΠΩΣ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ / ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ (ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα) 
 Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου (πατήστε και τραβήξτε το κάλυμμα). 
 Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στο κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή. Τοποθετήστε ξανά το 
 κάλυμμα στη θέση του στο τηλεχειριστήριο. 

 Χρησιμοποιήστε μπαταρίες λιθίου / μαγγανίου, μοντέλο αρ. CR2025 -3 V, συμβατό με την 
 Οδηγία μπαταρίας αρ. 2006/66 / ΕΚ και οδηγία τροποποίησης 56/2013 / UE (παρέχεται με 
 το τηλεχειριστήριο) 

 
 
 
 
 
   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 
   2006/66 / ΕΚ τροποποιήσεις πρώην οδηγία 2013/56 / UE 

Αντικαταστήστε την μπαταρία όταν έχει εξαντληθεί η ηλεκτρική φόρτιση: στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες χωριστές μονάδες διάθεσης 
αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοια υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη απορριμμάτων μπαταριών 
αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου που οφείλονται σε ανεπαρκή 
απόρριψη και επιτρέπει επίσης την ανάκτηση και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία κατασκευάζεται προκειμένου 
να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης υπογραμμίζεται από το 
διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στην μπαταρία. Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από 
τον χρήστη θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όπως ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. 

 
 
 
 

  ΠΩΣ ΝΑ ΓΕΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ   
 

ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΜΕ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
COOLER/ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ  

Περιστρέψτε αντίθετα το κουμπί δεξαμενής κατά 90 ° και αφαιρέστε το από την υποδοχή 
του. Γεμίστε το με απιονισμένο νερό, έως το μέγιστο επίπεδο στάθμης. Επανατοποθετήστε 
τη δεξαμενή και γυρίστε το κουμπί. 

Εάν θέλετε να διατηρήσετε το νερό στη δεξαμενή κάτω από τη θερμοκρασία δωματίου για 
να μεγιστοποιήσετε την ψύξη σε θερμότερους μήνες, αφήστε μια από τις δυο παγοκύστες 
(παρέχονται) μέσα στο δοχείο. Πριν από τη χρήση, γεμίστε τις παγοκύστες με νερό και 
κλείστε τα προσεκτικά για να τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη για τον απαραίτητο χρόνο για 
να παγώσουν. Ο πάγος θα απορροφήσει θερμότητα από το νερό. 

Συνιστούμε τη συνεχή χρήση του πάγου για βέλτιστη ικανότητα ψύξης. 

Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να εντοπίσετε μια μυρωδιά ή το νερό να 
πάρει ασυνήθιστο χρώμα: αυτό δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία. 
  

 
 
 
 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ   

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ  
Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευής 
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν σκόνη από το προϊόν. 
Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε θερμοκρασία που δεν 
υπερβαίνει τους 50°C. Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη χρησιμοποιήσετε. 
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά ή διαλύτες όπως βενζίνη. Μην ρίχνετε νερό στην συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε λάδια, 
χημικές ουσίες ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να καταστρέψουν την επιφάνεια για να τη καθαρίσετε. 
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις γρίλιες εισόδου / εξόδου αέρα. 
 
 

 



 
 

Καθαρισμός του φίλτρου σκόνης, του πάνελ ψύξης και του δοχείου 

Καθαρίζετε συχνά το φίλτρο σκόνης, τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 

Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης τραβώντας το κουμπί στο πάνελ, όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω σχέδιο. 
 

 
 

 
 
Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα και 
πλύνετε το σε διάλυμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού. 
Αφαιρέστε το πάνελ ψύξης ταυτόχρονα και εμποτίστε το σε διάλυμα νερού και ήπιου 
απορρυπαντικού. 
Βγάλτε τη δεξαμενή και ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα. 

Αφήστε το φίλτρο, το πάνελ και το δοχείο να στεγνώσουν εντελώς αφού τα πλύνετε. στη 
συνέχεια επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα με την ακόλουθη σειρά: δεξαμενή νερού, πάνελ 
ψύξης και φίλτρο σκόνης. 

 

 

 
 
 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αποθηκεύστε 
τη συσκευή με αυτό το εγχειρίδιο στην αρχική της συσκευασία, σε δροσερό και στεγνό μέρος. 

Πριν από τη συσκευασία, το κυψελοειδές φίλτρο και το ανθεκτικό στη σκόνη φίλτρο πρέπει να είναι στεγνά και δεν πρέπει 
να υπάρχει νερό στη δεξαμενή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου πριν αποθηκεύσετε το 
προϊόν. 

 
 
 
 
    
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19 / ΕΕ 
Όταν αυτή η συσκευή φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με 
τα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλες ξεχωριστές εγκαταστάσεις 
διάθεσης αποβλήτων ή σε εμπόρους που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες. Η χωριστή απόρριψη 
απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτρέπει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που οφείλονται σε ανεπαρκή απόρριψη και επιτρέπει 
επίσης την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών που περιλαμβάνουν τις συσκευές για να 
εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Η χωριστή υποχρέωση απόρριψης 
υπογραμμίζεται από το διαγραμμένο σύμβολο κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν. 
Η παράνομη απόρριψη του προϊόντος από τον χρήστη καθορίζει την εφαρμογή των διοικητικών 
κυρώσεων που ορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς . 
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