
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЕНТИЛАТОР 30CM 
 

 
МОДЕЛ R-820 

 

220-240V 50Hz 50W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди употребата на този продукт, прочетете, разберете и 

следвайте тези указания. 

 

 

 

ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 

 

Прочетете и следвайте всички инструкции описани в това ръководство, 

дори и ако се чувствате запознати с продукта. Съхранявайте 

ръководството на място, което ще е удобно за справка в бъдеще. 

 

Обърнете специално внимание на раздел "Важни предпазни мерки" 

 

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

 

МОЛЯ прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате 

продукта. 

 

При употребата на електрически уреди трябва да се спазват следните 

основни мерки за безопасност: 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – за да намалите риска от пожар, токов удар 

или нараняване на хора или имущество: 

 

⚫ Винаги използвайте продукта от източник на енергия със същото 

напрежение, честота и стойност, както е посочено на 

идентификационната табелка на продукта. 

⚫ За да се намали риска от токов удар , не използвайте този 

вентилатор с устройство за контрол на скоростта. 

⚫ Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) 

с намалени физически, сетивни, умствени възможности или липса 

на опит и познания, освен ако те са под наблюдение или са били 

инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за 

тяхната безопасност. 

⚫ Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че те не си 

играят с уреда. 

⚫ Не оставяйте вентилаторът да работи без надзор. 



 

⚫ Не използвайте продукта, ако е бил изпускан, повреден или 

показва признаци на неизправност. Не използвайте продукта с 

повреден щепсел или кабел. Върнете целия продукт на мястото на 

покупката за проверка, възстановяване или замяна. 

⚫ Ако уредът не работи правилно, се свържете с квалифициран 

електротехник или сервизен център за проверка и ремонт. Не се 

опитвайте да го ремонтирате сами. 

⚫ Не потапяйте или излагайте продукта или кабела на дъжд, влага 

или друга течност. 

⚫ Този продукт не трябва да се използва в непосредствена близост 

до вода, например вани, легени, басейни и т.н., където би могло да 

възникне вероятност за потапяне или пръски. 

⚫ Никога не монтирайте уреда, където той може да бъде обект на: 

➢ Източници на топлина като радиатори, вентилационни решетки, 

печки или други продукти, които генерират топлина 

➢ Пряка слънчева светлина 

➢ Механични вибрации или удари 

➢ Прекомерно излагане на прах 

➢ Липса на вентилация, като например шкаф или етажерка 

➢ Неравна повърхност 

⚫ Изключете и извадете щепсела от контакта, когато продуктът не е в 

употреба, преди монтаж или демонтаж на части и преди 

почистване. Напълно сглобете вентилатора преди включване. 

⚫ Да се избягва контакт с движещи се части. Не поставяйте части от 

тялото (например пръсти) или предмети през решетката, когато 

вентилаторът работи. 

⚫ Не покривайте решетката или в непосредствена близост до завеси 

и др. 

⚫ Този продукт е предназначен само за нормална домашна употреба.  

⚫ Винаги изключвайте вентилатора, когато той се премества от едно 

място на друго. 

⚫ Използването на приставки или аксесоари, които не са 

препоръчани или продадени от дистрибутора на продукта могат да 

предизвикат лични или имуществени рискове или наранявания. 

⚫ Уверете се, че вентилаторът е поставен върху стабилна повърхност, 

когато е в експлоатация, за да се избегне преобръщане. 

⚫ Не потапяйте във вода. 

⚫ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен 

от производителя или негов сервизен представител или 

квалифицираното лице за да се избегне опасност. 

 

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ инструкциите за бъдеща справка. 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

 

120 мин. 

таймер 

3 скорости + осцилация 



 

 

 

 

 

 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Извадете връзката на кабела и разтегнете кабела преди операция. 

3 скорости & въртяща решетка 

Ключът за контрол на 3те скорости ви позволява да изберете лек бриз 

или пълна циркулация на въздуха. Завъртете ключа на 1 за настройка 

на ниска скорост и на 3 за висока скорост и 0 за изключване. 

Въртящата се решетка е комбинирана с превключвателя за 

управление на скоростта. 

 

Настройка на таймера 

Можете да настроите вентилатора за до 120 минути като завъртите 

контрола на таймера по посока на часовниковата стрелка. Вентилаторът 

ще се изключи след достигане на зададената настройка. Въпреки това, 

той може да бъде изключен ръчно по всяко време, като завъртите 

копчето на таймера обратно на часовниковата стрелка към позицията 

OFF. 

 

 

 

 

Въртяща решетка 

3 скорости 3 скорости 



 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт използва механизъм с механичен 

часовник, който ще продължи да работи ако ръчно не бъде 

изключен. Не насилвайте таймера след позиция 120 на циферблата.    

 

ПОЧИСТВАНЕ 

⚫ Изключете и извадете щепсела от захранването, преди монтаж или 

демонтаж и почистване. 

⚫ Пазете вентилационните отвори в задната част на основното тяло 

без прах или мъх- използвайте прахосмукачка за отстраняване, 

когато е необходимо. Не отваряйте отвори за отстраняване на пух. 

⚫ Съставните части на вентилатора трябва да се почистват с мек 

сапун и влажна кърпа или гъба. Не позволявайте на вода или друга 

течност да проникне в корпуса на мотора. 

⚫ Старателно премахнете сапунения филм с чиста вода. 

 

ВНИМАНИЕ: Не използвайте разяждащи почистващи препарати, 

химически препарати или разтворители, тъй като те могат да 

повредят покритието на компонентите на уреда. 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ДЕПОНИРАНЕ 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. 

 

 

 

 


