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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. 

При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват 

мерките за безопасност, за да се намали рискът от пожар, токов удар и 

наранявания. 

• Винаги използвайте източник на електроенергия със същото 

напрежение, честота и номинал, както е посочено на 

идентификационната табелка на продукта. 

• Не използвайте вентилатора с устройства за контрол на 

скоростта, за да намалите риска от токов удар. 

• Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и 

лица с намалени физически, сетивни или умствени способности 

или липса на опит и познания, ако те са били подложени на 

надзор или инструктирани относно използването на уреда по 

безопасен начин и разбират опасностите. 

• Децата не трябва да играят с уредa. 

• Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се 

извършват от деца без надзор. 

• Не оставяйте вентилатора да работи без надзор. 

• Не работете с продукта, ако той е изпускан, повреден или 

показва признаци на неизправност. Не работете с повреден 

щепсел или кабел. Върнете целия продукт на мястото на 

покупката. 

• Ако не работи правилно, свържете се с квалифициран 

електротехник или сервизен център за проверка и ремонт, никога 

не се опитвайте да го демонтирате сами. 

• Не потапяйте и не излагайте продукта или кабела на дъжд, влага 

или други течности. 

• Този продукт не трябва да се използва в непосредствена близост 

до вода, като вани, мивки, плувни басейни и др., При които може 

да се появи вероятност от потапяне или пръски. 



 

• Никога не инсталирайте уреда, ако може да бъде подложен: 

o Източници на топлина като радиатори, печки или други 

продукти, които произвеждат топлина 

o Директна слънчева светлина 

o Вибрации и електрошок 

o Голямо количество прах 

o Липса на вентилация, като шкаф или библиотека 

o Неравна повърхност 

• Изключете уреда и изключете от контакта, когато продуктът не се 

използва, преди да монтирате или демонтирате части и преди 

почистване. Напълно монтирайте вентилатора, преди да го 

включите. 

• Избягвайте контакт с движещи се части. Не поставяйте части от 

тялото (например пръст) или предмети през решетката, когато 

вентилаторът работи. 

• Не покривайте решетката или не работете в близост до завеси и 

др. 

• Този продукт е предназначен само за употреба в домакинството. 

• Винаги изключвайте вентилатора, когато го премествате. 

• Използването на приставки или аксесоари, които не се 

препоръчват или продават от дистрибутора на продукта, могат да 

причинят опасности.  

• Уверете се, че вентилаторът е на стабилна повърхност при 

работа, за да избегнете преобръщане.  

• Не потапяйте уреда във вода. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен 

от производителя или неговия сервизен агент или подобно 

квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

 
. 
 
 

Описание на уреда 
 
1. Винт на основата 

2. Болт за основата 

3. Основа 

4. Външна тръба  

5. Регулираща височината  

тръба 

6. Вътрешна тръба 

7. Фиксиращ винт 

8. Въртящ се превключвател 

9. Моторно тяло 

10. Мотор 

11. Вал на мотора 

12. Задна решетка 

13. Заключваща гайка 

14. Перка  

15. Капачка на перката 

16. Предна решетка 

17. Фиксиращ винт на решетката  

 

 

 

 

Сглобяване на вентилатора 

⚫ Разхлабете винта от дъното на външната тръба. 

⚫ Поставете тръбата върху основата, след което я фиксирайте с 

винта. 

⚫ Свържете моторното тяло с контролната кутия във вътрешната 

тръба. 

⚫ Уверете се, че кутията за управление е натиснат изцяло във 

вътрешната тръба и е закрепена с предвидения винт. 

 

 

 



 

 

Сглобяване на перката и решетките 

• Развийте пластмасовата монтажна гайка от предната част на 

корпуса на мотора, като го завъртите обратно на часовниковата 

стрелка. 

• Поставете задната решетка срещу предната част на моторното 

тяло като ръкохватка остане отгоре, като се уверите, че лостовете 

за разполагане на корпуса на двигателя са поствени правилно в 

отворите на задната решетка. 

• Затегнете гайката за монтаж на задната решетка по посока на 

часовниковата стрелка. Не натягайте прекалено много 

• Натиснете перката върху вала на двигателя, като поставите 

гнездото в задната част на лопатката на задвижващия щифт, който 

минава през вала на двигателя. 

• Затегнете капачката на перката, като го завъртите обратно на 

часовниковата стрелка. Поставете предната решетка към задната 

решетка, така че дупките, в които влизат малката гайка и болт, да са 

на една линия. Поставете болта през отворите и завийте гайката. 

Не стягайте напълно. 

• Поставете фиксиращите скоби на решетката в позиция, 

осигурявайки правилното затваряне на ръба на решетката. 

Напълно затегнете малката гайка и болтовете, които преминават 

през ръба на решетката. 

 

Начин на работа 

Изберете подходящо място за вентилатора. Винаги избирайте безопасно 

място в съответствие с мерките за безопасност 

Включете захранващия кабел в подходящ контакт. Изберете желаната 

опция за скорост. 

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 

 

Фукция осцилация 
• Вентилаторът може да се настрои да се накланя, като натиска 

осцилиращия бутон надолу 

• За да спрете осцилиращата функция, издърпайте копчето. 

• За да регулирате ъгъла на накланяне на главата на вентилатора, 

трябва директно да натискате или издърпате моторното тяло,.  

 
Внимание: Вентилаторът винаги трябва да се изключва, когато правите 

тази настройка. 

 

Почистване 
• Изключете уреда и изключете захранването преди монтажа, 

демонтажа и почистването. 

• Дръжте вентилационните отвори в задната част на основното тяло 

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

когато е необходимо. Не се опитвайте да разглабяте, за да 

премахнете мъха. 

• Компонентите на вентилатора трябва да се почистват с мек сапун и 

влажна кърпа или гъба. Не позволявайте вода или друга течност да 

влезе в корпуса на двигателя. 

• Отстранете сапунас чиста вода. 

 
Внимание: Не използвайте силни почистващи препарати, химически 

почистващи препарати или разтворители, тъй като те могат да повредят 

повърхността на компонентите на вентилатора. 

 
Спесификация: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. 


