
 

 

 

Настолен вентилатор 40CM 

R-837 

 

Инструкция за употреба 

Преди да работите с този продукт, прочетете и следвайте тези 

инструкции. 

 

 

Мерки за безопасност 

Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, преди да 

използвате уреда и го запазете за бъдещи справки и ако е необходимо 

предайте тази инструкция на трети лица. 

Внимание: При използване на електрически уред винаги трябва да се 

спазват мерките за безопасност, за да се намали рискът от пожар, токов 

удар и наранявания. 

1. Проверете дали електрическите спецификации на този уред са 

съвместими с вашата инсталация. 

2. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте във вода или други 

течности. Не използвайте в близост до вода. 

3. Уредът е предназначен за работа само на зактрито. 

4. Не поставяйте предмети върху устройството. 

5. Не изваждайте щепсела от контакта, ако ръцете ви са мокри, може 

да възникне токов удар. 

6. Не пренасяйте уреда докато работи. 

7. Поставете я на безопасна и равна повърхност. Пазете от деца, за да 

предотвратите опасност. 

8. Неправилната употреба и техническите модификации на уреда 

могат да доведат до опасност за живота и здравето. 

9. Не слагайте никакви предмети в уреда. Не разглобявайте уреда. 

10. Този уред не е предназначен за употреба от хора (включително деца 

над 8 год.) с намалени физически, сетивни или психически способности 

или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на 

надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, 

отговорно за тяхната безопасност. 

11.  Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не 

играят с уреда. 

12.  Преди да свалите предпазителя, уверете се, че вентилаторът е 

изключен от захранващата мрежа. 

 

 



 

Електрическа мрежа 

Преди да свалите предпазителя, уверете се, че вентилаторът е 

изключен от захранващата мрежа. 

Изключете от електрическата мрежа преди поддръжка или почистване. 

Преди да свалите предпазителя, уверете се, че вентилаторът е 

изключен от захранващата мрежа. 

 
 

Описание на уреда 

 

 

Разопаковане 

Извадете вентилатора от кутията.Запазете картонената опаковка и 

опаковката за бъдеща употреба. Ако трябва да изхвърлите картонената 

опаковка, моля, направете това отговорно 

 

Сглобяване на вентилатора 

- Поставете кръглата основа върху плоска повърхност 

- Има три винта, етикетирани върху основната плоча, извадете ги 

преди да ги сглобите. 

- Поставете тялото на вентилатора в основната плоча 

- Затегнете винтовете на дъното на основната плоча. Не 

пренавивайте винтовете. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Извадете заключващата гайка и капачката на перката от шпиндела 

на двигателя (Фиг.1) 

- Поставете задния задната решетка на място. Ако това е направено 

правилно, дръжката за носене ще бъде отгоре (Фиг.2), 

- Прикрепете задния решетка, като го придържате плътно с ръка (Фиг. 

3). Не натискайте фиксиращата гайка. 

- Натиснете перката (Фиг.4) и затегнете на капачката на перката, като 

я завъртите по посока на часовниковата стрелка 

- Вдигнете всички фиксиращи скоби на предната решетка (Фиг 5).    

- Поставете предната решетка в позиция и я закрепете чрез 

закрепване на скобите над външния ръб. Винтът и гайката в долната 

част на решетката трябва да бъдат затегнати (Фиг. 6). 

Решетка 

Мотор 

Превключвател 

Основа 

Перка 
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                   (Фиг.5)                         (Фиг.6) 

                                                           

      

Начин на работа 

1. Бутон On / Off и контрол на скоростта 

Включването / изключването и скоростта се контролират от въртящия се 

превключвател. 

0- При тази позиция вентилаторът е изключен 

1- При тази позиция вентилаторът работи на ниска скорост 

2- При тази позиция вентилаторът работи на средна скорост 

3- При тази позиция вентилаторът работи на висока скорост 

 
2. Осцилация  

Натиснете бутона, за да включите функцията, издърпайте регулатора, за 

да я изключите. (Фиг.7) 

 

 

 

 

 (Фиг.7) 

 

 

 

 

Почистване 

⚫ Внимание! Преди всяко почистване устройството трябва да се 

изключи 

⚫ След като се монтира вентилаторът, при почистването е забранено 

разглобяването на решетката (предпазителя). 

⚫ Почистете вентилатора, включително решетката, със суха кърпа за 

прах 

⚫ Пазете вентилационните отвори в задната част на основното тяло 

без прах или пух - използвайте прахосмукачка, за да ги махнете, 

когато е необходимо. Не разглобявайте, за да премахнете мъха. 

⚫ Не позволявайте вода или друга течност да влезе в корпуса на 

двигателя. 

 

Внимание: Не използвайте силни почистващи препарати, химически 



 

почистващи средства или разтворители, за да почистите вентилатора. 

 

Спецификация: 220–240V~ 50Hz 50W 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА 

ПРОДУКТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с 

домакинските отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно 

събиране на отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до 

избягване на възможните отрицателни последици за околната среда и 

здравето, които произтичат от неподходящото изхвърляне, и позволява 

повторно използване на ценни материали за постигане на значителни 

спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му 

изхвърляне. 

 

 

 

 


