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L - Φάση
Ν - 0 (ουδέτερος)

PE - Γείωση

BU - Μπλέ

BN - Καφέ

YE/GN - Κίτρινο/Πράσινο

M
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Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη 
χρήση της συσκευής.
Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφανή ελαττώματα κατά την αποσυσκευασία 
της συσκευής.
Προσοχή! Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς. 
Διαφορετικά, η εγγύηση ενδέχεται να μην είναι σε ισχύ.
Προσοχή! Πριν από τη σύνδεση στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση 
δικτύου (V) και η συχνότητα (Hz) αντιστοιχούν στις παραμέτρους που 
αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευής και στον παρακάτω πίνακα.
Προσοχή! Κατά τη σύνδεση της συσκευής, είναι σημαντικό να ακολουθείτε την σωστή 
συνδεσμολογία (βλ. Εγκατάσταση και συντήρηση)
Προσοχή! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών 
και άνω, καθώς και από άτομα με σωματικές ή ψυχικές διαταραχές, δεδομένου ότι 
είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας σχετικά με αυτήν τη 
συσκευή. Απαγορεύεται στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να πραγματοποιούν συντήρηση ή καθαρισμό αυτής της συσκευής χωρίς 
την επίβλεψη ενηλίκων.

Τεχνικές πληροφορίες ZSMK160 ZSMK200 ZSMK250 ZSMK315
Τάση (V) 230
Συχνότητα (Hz) 50
Ισχύς (W) 21 29 70 110
Ροή Αέρα (m3/h) 183 340 800 1325
Επ/δο θορύβου: 3μ Αποστ., LpA dB(A) 47 48 55
Βαθμός Προστασίας (Στεγανότητας) IPX4
Ταχυτ. Περιστρ. (Στροφές/Λεπτό - RPM)  1300 1300 1300 1300
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος (°C) 0 . . .40 
Βάρος (kg) 1,86 2,38 3,30 4,56

 A 

 A  B 

 D 

Μεγέθη,	mm ZSMK160 ZSMK200 ZSMK250 ZSMK315
A 230 270 320 383
B 184 184 184 184
D 159 199 249 314
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1. Εμφανείς μηχανικές ή άλλες βλάβες.
2. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, κακή 

χρήση, κατάχρηση ή αμέλεια.
3. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση ή από

εσφαλμένη τοποθέτηση του προϊόντος σε ανεπαρκή ή ακατάλληλη τροφοδοσία.
4. Μηχανικές ή άλλες βλάβες που προκλήθηκαν από την παράβλεψη των οδηγιών 

λειτουργίας/εγκατάστασης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσική φθορά του προϊόντος.

Πληροφορίες για την απόρριψη παλαιού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο 
ηλεκτρικός & ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος της ζωής του ως 
γενικά οικιακά απορρίμματα. Αντ 'αυτού, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται σε σημεία 
συλλογής συσκευών για την ανακύκλωση ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανάκτηση 
και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την οδηγία 2002/96/EC και 2006/66/EC.

Εγγύηση: Η εργοστασιακή εγγύηση είναι 24 μήνες. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με 
τον προμηθευτή σας. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Προσοχή! Πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. 
Προσοχή! Μόνο ειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει την 
εγκατάσταση ή τη συντήρηση της συσκευής.

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί στον αγωγό εξαερισμού στηρίζοντας την στον τοίχο με 
βίδες (Εικόνα 1). Πριν τεθεί σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει στηριχθεί σταθερά και δεν 
κινδυνεύει να μετατοπιστεί ή να πέσει κατά τη λειτουργία. Η ηλεκτρική σύνδεση της 
συσκευής πρέπει να γίνει σωστά και σύμφωνα με το σχέδιο (Εικόνα 2). Η επιλογή του 
διακόπτη πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται 
στον παραπάνω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών. Ο διακόπτης πρέπει να εγκατασταθεί 
στην εγκατεστημένη καλωδίωση τροφοδοσίας της συσκευής. 

Η φτερωτή και το περίβλημα της συσκευής πρέπει να καθαρίζονται κάθε έξι μήνες. Ο 
καθαρισμός πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας ένα στεγνό μαλακό πινέλο (ή βούρτσα) ή 
πεπιεσμένο αέρα. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει με προσοχή ώστε να μην επηρεαστεί η  
ισορροπία της φτερωτής. Κατά τον καθαρισμό δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών, 
καθαριστικών ή απορρυπαντικών. Απαγορεύεται η βύθιση του μοτέρ σε νερό ή 
οποιεσδήποτε άλλες λύσεις κατά τον καθαρισμό της συσκευής.

Εγκατάσταση και συντήρηση (Εικόνες 1-2)




