
ВЕНТИЛАТОР КУЛА 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

※ МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ. 

Модел: R-815    Волтаж: 220-240V~      Честота: 50 Hz      Мощност: 40 W   

 Наименование на частите 

01. Преден капак 

02. Решетка 

03. Дистанционно управление 

04. Горен капак 

05. Перка 

06. Заден капак 

07. Захранващ кабел 

08. Задна основа 

09. Предна основа 

10. Тяло 

11. Винт основа 

12. Кръстат винт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、Начин на сглобяване (фиг. 2)： 

A．Монтирайте предната основа и задната основа и поставете захранващият кабел през 

центъра на основата.  

B．Закрепете основата на вентилатора чрез поставяне и затягане на винта на дъното на 
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основата. 

C．Поставете захранващия кабел плътно в скобата за поставяте на кабела и след това 

поставете скобата върху кабела. 

 

2、Контролен панел (виж фиг. 3): 

LED индикатори в предната част на вентилатора и съответния символ: 

 

 

 

 

 

 

Метод на работа 
A． Свържете захранването и натиснете бутона Включване/Изключване, вентилаторът 

ще се включи със светодиодна индикация. След това можете да натиснете всеки 

един от подобните бутоните за да изберете желаната функция; 

B． Функция на бутоните： 

a. Включване/Изключване       ：Включване и изключване на вентилатора; 

b. Настройки на скоростта：осветени със светодиоди и символи      、     、    ，

Бавно、Средно и Бързо； 

c. Въртене：За пускане и спиране на функцията за въртене； 

d. Таймер: Настройки: 0.5 часа、1 часа、1.5 часа…7.5 часа. 

Увеличавате с половин час, когато натиснете веднъж. Най-дългата настройка е 7,5 

часа.  

e. Режим на вентилация：нормален режим на вентилация、   естествен режим на 

вентилация      режим на вентилация при спане.  

Нормален режим：Вентилаторът ще работи според зададения режим на скоростта на 

вентилация (ниска, средна, висока). 

Естествен режим：Вентилаторът ще работи в съответствие с избраната програма, 

вентилаторът може да издуха вятъра като естествения вятър, като 

изберете различна скорост на вятъра (ниска, средна и висока), като може 

да има ниско ниво, средно ниво и високо ниво на естествен вятър. 

Режим спане：Когато потребителят заспи, температурата на човешкото тялото ще се 

намали бавно, ако изберете режим за спане, вентилаторът ще намали 

скоростта на вятъра бавно с цел избягване на простуда. 

a. Когато настройката на вентилация е "висока", вентилаторът ще духа на по-високо 
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ниво от естествения вятър в продължение на половин час, а след това ще премине 

към средно ниво на вентилация в продължение на половин час и след това се сменя 

към ниско ниво на вентилация до зададената функция за автоматично изключване 

или докато вентилаторът не бъде изключен. 

b. Когато настройката на вентилация е "средна", вентилаторът ще духа на средно ниво 

в продължение на половин час и след това ще премине към ниско ниво на 

вентилация до зададената функция за автоматично изключване или докато 

вентилаторът не бъде изключен. 

c. Когато настройката на вентилация е "ниска", вентилаторът ще духа на ниско ниво 

до зададената функция за автоматично изключване или докато вентилаторът не бъде 

изключен.  

 

4、Дистанционно управление  

   A．Извадете дистанционното управление от вентилатора. (фиг.4) 

   B．Отворете капака на дистанционното управление, за да сложите батерии. (фиг.5) 
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C．Поставете 2 бр. батерии в дистанционното управление по посока на полюсите в 

издадените слотове и поставете обратно капака на дистанционното. (Фиг. 6)  

D．Дистанционното управление и контролния панел имат една и съща функция, 

натиснете бутона на дистанционното управление веднъж и индикаторът на 

дистанционното управление ще светне веднъж. (Фиг.7) 

                                  Светлинен индикатор 
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※ Внимание: 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 

 

Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 

Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на 

отпадъци или при посредник, осигуряващ тази услуга. 

Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни 

последствия за околната среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и 

позволява да бъдат отделени съставящите го материали като така значително се спестяват 

енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта домашните уреди да се изхвърлят 

отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 

 

1. Уредът е предназначен само за битови нужди и вътрешна употреба, не го използвайте на 

открито! 

2. Този уред не е предназначен за употреба от деца или лица с намалени физически, сетивни 

или умствени способности, или при липса на опит и знания, освен в случаите в които, те са 

оставени под наблюдение или след инструкции за използване на уреда от лице, отговорно за 

тяхната безопасност. 

3. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не играят с уреда. 

4. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, 

неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

5. При възникване на какъвто и да е проблем по време на експлоатация, моля да се свържете 

с квалифициран електротехник. 

6. Изключете уреда от захранването преди почистване и поддръжка  

7. Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или друга течност, използвайте суха 

кърпа за да избършете уреда! 


