
 

 

Вентилатор на стойка с дистанционно 

Модел: R-838 

 

 

 

 

Инструкция за употреба 

 
 



Важни предохранителни мерки 

Този продукт не е предназначен за търговски цели. Трябва да се спазват общоприетите 

правила за предотвратяване на аварии и приложените инструкции за безопасност. 

Изпълнявайте описаната в тези инструкции работа само за употреба. Всяка друга 

употреба е неправилна. Производителят няма да поеме отговорност за щети, 

произтичащи от такова използване. 

• За да работите безопасно с този уред, потребителят трябва да е прочетете тези 

инструкции за употреба, преди да използва устройството за първи път.  

• Спазвайте всички указания за безопасност! Ако не го направите, това може да навреди 

на вас и на околните.  

• Запазете инструкциите за употреба и безопасност за бъдещи справки.  

• Ако продавате или давате устройството, трябва да предадете и тези инструкции за 

експлоатация.  

• Устройството трябва да се използва само когато работи правилно. Ако продуктът или 

част от него е дефектен, той трябва да бъде изваден от експлоатация и да бъде 

изхвърлен правилно.  

• Никога не използвайте устройството в помещение, където има опасност от експлозия 

или в близост до запалими течности или газове.  

• Винаги се уверявайте, че устройството, което е било изключено, не може да бъде 

пуснато неволно.  

• Не използвайте превключвателя за включване / изключване, ако  не работи правилно. 

• Дръжте децата далеч от устройството! Пазете устройството да не е близо на деца и 

други неупълномощени лица.  

• Не претоварвайте устройството. Не използвайте устройството за цели, за които не е 

предназначен.  

• Обърнете внимание и работете само ако сте в добро състояние: Ако сте уморени, 

болни, ако сте употребили алкохол, лекарства или наркотици, не използвайте 

устройството, тъй като не сте в състояние да го използвате безопасно. 

• Обекти, които могат да бъдат засмукани (например завеси, растения), не трябва да се 

намират в непосредствена близост. 

• Този продукт не е предназначен за употреба от лица (включително деца до 8 год.) или 

които имат ограничени физически, сетивни или психически способности или които не 

притежават опит и / или познават продукта, освен ако не са под наблюдение или са 

инструктирани как да използват продукта, от лице, отговорно за тяхната безопасност.  

• Уверете се, че децата не играят с устройството.  

• Винаги спазвайте всички приложими местни и международни правила за безопасност, 

здраве и работа. 

• Устройството може да бъде свързано само към контакт, който е правилно инсталиран и 

заземен.  

• Предпазителят трябва да е прекъсвач на остатъчен ток с измерен остатъчен ток не 

по-голям от 30 mA.  

• Уверете се, че захранването съответства на спецификациите за свързване на 

устройството, преди да е свързано.  

• Уредът може да се използва само в рамките на определените ограничения за 



напрежение и мощност (виж табелка с данни).  

• Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце! Винаги издърпайте захранващия 

щепсел към щепсела, а не към кабела.  

• Не огъвайте, не смачквайте, не дърпайте или не управлявайте захранващия кабел, 

предпазвайте от остри ръбове, масла и топлина 

• Не повдигайте устройството с помощта на кабела или използвайте кабела за други 

цели, освен предназначение.  

• Проверете щепсела и кабела преди всяка употреба.  

• Ако захранващият кабел е повреден, незабавно изключете щепсела. Никога не 

използвайте устройството, ако захранващият кабел е повреден.  

• Ако устройството не се използва, изключете от контакта.  

• Уверете се, че устройството е изключено, преди да включите захранващия кабел.  

• Уверете се, че устройството е изключено, преди да го изключите от контакта.  

• Изключете от захранването преди транспортиране на устройството. 

• Използвайте само батерии, одобрени от производителя.  

• Опасност от пожар! Никога не зареждайте батериите.  

• Съхранявайте батериите далеч от метални предмети, които могат да причинят късо 

съединение, когато не се използват. Има риск от наранявания и пожари.  

• Течността може да изтече от батерията, когато се използва неправилно. 

Акумулаторната течност може да причини кожни раздразнения и изгаряния. Избягвайте 

контакт! В случай на контакт, изплакнете обилно с вода. Незабавно потърсете помощ от 

лекар в случай на контакт с очите. 

• Продуктът трябва да стои на една равна, хоризонтална повърхност с отстояние от 

всички страни.  

• Продуктът може да не се използва на открито.  

• Никога не поставяйте предмети в защитната решетка в продукта. 

• Никога не излагайте продукта на вода или други течности.  

• Продуктът не трябва да се използва в помещения с вани, душове или плувни басейни 

или в близост до мивки.  

• Не забравяйте, че подвижните части също могат да бъдат разположени зад 

вентилационните отвори и вентилационните отвори.  

• Символите, които се появяват на устройството ви, може да не бъдат премахнати или 

покрити. Знаците на устройството, които вече не са четливи, трябва да бъдат заменени 

незабавно. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

 

 

1- Предна решетка 

2- Пластмасов пръстен 

3- Фиксиращ винт на перката  

4- Втора перка 

5- Основна перка 

6- Фиксиращ винт на 

решетката  

7- Задна решетка 

8- Ос на двигателя 

9- Глава на вентилатора 

10- Корпус  

11- Винт 

12- Бутон за регулиране на 

ъгъла на въздушния поток 

13- Фиксиращ винт на корпуса  

14- Регулираща височината 

тръба 

15- Регулиращ височината 

пръстен 

16- Външна тръба на статив 

17- Основа  

18- Контролен панел 

19- Вкл./изкл. – степен на 

скоростта 

20- Таймер  

21- Бутон за регулиране на режима на работа 

22- Бутон за осцилация 

23- Дистанционно 

 

Сглобяване на основата 

• Разопаковайте вентилатора и извадете всички части от опаковката.  

• Поставете тръбата за регулиране на височината в отвора на основата, след което 

затегнете плътно регулиращия височината пръстен. (1)  

• Развийте регулиращия височината пръстен, за да нагласите височината на повдигане. 

(2)  

• Затегнете регулиращия височината пръстен. (3)  

• Когато развиете регулиращия височината пръстен, можете да регулирате тръбата за 

регулиране на височината. (4) 

 

 



 

 

Сглобяване на корпуса с основата 

• Прекарайте слота под тялото в външна тръба на статив и затегнете винта за свързване 

на корпуса отзад. 

Внимание: Регулиращия височината пръстен трябва да е напълно закрепен преди 

монтажа на секцията на мотора към стойката. 

 

Сглобявате на перките и решетките 

- Извадете гайката за фиксиране на перката и решетката.  

- Фиксирайте заднатарешетка и свързващата гайка към вала на двигателя, след това 

затегнете гайката, за да поставите плътно задтната решетка 

- Поставете главната перкана вентилатора така, че да се поберат в главината и канала 

на оста на двигателя. Уверете се, че перката е поставена върху щифта на оста на 

двигателя. След това поставете втората перка към оста на двигателя. Много е важно да 

поставите перките напълно. В противен случай по време на работа вентилаторът не 

работи и може да повреди продукта.  

- Използвайте гайката за вентилатора, за да задържате перките на място.  

- Използвайте винта, за да фиксирате пластмасовия пръстен,.  

- Сглобете предната решетка. 



Начин на работа 

Бутоните на контролния панел могат да се използват както при бутоните на 

дистанционното управление. 

On/Off (вкл./изкл.): С този бутон включвате вентилатора си. След като натиснете бутона, 

вашето устройство започва да работи. Натиснете отново този бутон, ако трябва да 

изключите устройството си. 

Speed /скорост/: С този бутон задавате желаното ниво на скоростта на вентилатора. 

(1-ниска, 2-средна, 3-висока). 

Mode /Режим на работа/: Има 3 режима на вентилатора. Можете да зададете всеки 

режим, като натиснете бутона Mode. Normal wind: Вентилаторът осигурява непрекъснат 

поток на въздух с висока, средна или ниска скорост чрез бутона MODE. Natural wind: 

Вентилаторът доставя въздух по предварително зададена програма и симулира 

естествения вятър. Променливите на вятъра от силен до слаб или обратното. Sleep wind: 

Вятърът отслабва стъпка по стъпка докато стигне до ниска скорост. 

Timer: Когато този бутон се натисне неколкократно, времето за подаване се увеличава с 

0,5 час и до 7,5 часа в 15 стъпки. Например, ако искате да настроите вентилатора си за 

5,5 часа, трябва да натиснете този бутон, докато не видите 0,5 - 1 и 4 часа на контролния 

панел. Не натискайте TIMER, когато непрекъснато работите с вентилатора си. 

Oscillation /Осцилация/ : Ако искате да увеличите площта на въздушния поток в стаята 

си, натиснете бутона Осцилация. Натиснете отново, за да спрете функцията. 

 

Настройка на ъгъла на потока на въздуха 

• Преместването на главата на вентилатора нагоре или надолу може да направи 

допълнителни подобрения в посоката на вятъра. Регулиране на височината 

• Изключете вентилатора преди повдигане или да намалите височината му.  

• За да повдигнете или снижите височината на вентилатора, разхлабете регулиращия 

височината пръстен и вдигнете или спуснете тръбата на желаната височина, след което 

затегнете пръстена.  

 

Почистване и поддръжка 

• Уверете се, че вашият вентилатор работи или не и щепселът е изключен от контакта, 

преди да започнете почистването.  

• Избършете външната частна уреда с влажна кърпа и я изсушете, преди да използвате 

уреда 

• НИКОГА не използвайте твърдите и абразивни почистващи материали.  

• Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.  

• Консултирайте се с оторизиран сервиз в случай, че е необходимо да ремонтирате или 

подмените електрическия кабел.  

Внимание: Когато е необходимо почистване на решетките и на перките, първо трябва да 

ги демонтирате. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

 


