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Благодарим, че закупихте този вентилатор. Прочетете внимателно всички 

инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 

Уважаеми клиенти, 

Прочетете работните инструкции внимателно преди да свържете уреда към 
захранването, за да избегнете дължащите се на неправилна употреба повреди. 
Обърнете специално внимание на информацията за безопасност. Ако преотстъпите 
уреда на друго лице, е необходимо да му предадете и инструкциите за работа. 

 

СТРУКТУРА:                                                        

 

1. Преден капак на двигателя 
2. Вал за фиксиране на перката 
3. Вал на двигателя 
4. Прозорец на приемника за ДУ 
5. Панел на дистанционното  
6. Заден капак на двигателя 
7. Поддържащо рамо 
8. Заден корпус 
9. Бутон за фиксиране на корпуса 
10. Тръба на вътрешната стойка 
11. Бутон за регулиране вис. 
12. Тръба на външната стойка 
13. Основа 
14. Подложка за винт 
15. Фиксиращ винт на основата 
16. Предпазен капак 
17. Преден предпазител 
18. Въртящ елемент на перката 
19. Нож 
20. Блокировка на предпазителя 
21. Заден предпазител 
22. Дистанционно управление 
23. Дистанционно управление 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

НАПРЕЖЕНИЕ ЧЕСТОТА ЗАХРАНВАНЕ 

220-240V~ 50Hz 50W 

 

СГЛОБЯВАНЕ: 
1. Монтаж на главната тръба и основата: Поставете тръбата в отвора на основата 
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и затегнете винтовете. 
2. Монтаж на вентилатора: захванете вентилатора в регулируемата стойка и го 

затегнете. 
3. Монтаж на задния предпазител: поставете задния предпазител върху корпуса 

на двигателя и затегнете с предпазната гайка. 
4. Монтаж на перката: Притиснете по вала на двигателя и затегнете плътно 

перката с нейната гайка. 
5. Монтаж на предния предпазител: Окачете предния предпазител към задния с 

фиксатора на позиция в рамката на предпазителя и ги съединете с доставените 
скоби. 

 

РАБОТА: 
1. Работни инструкции за дистанционното управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Накланяне: За да управлявате накланянето, притиснете предпазителя на 
вентилатора нагоре и надолу до желаната позиция. 

 

ВНИМАНИЕ: 
- Неправилната работа и неправилната употреба могат да повредят 

уреда и да причинят нараняване на потребителя. 
- Уредът може да се използва само по предназначение. Не поемаме 

отговорност за възможни щети, причинени от неправилна употреба 
или неправилно боравене. 

- Преди да свържете уреда към захранването проверете дали 
параметрите на захранващата мрежа съответстват на посочените 
на табелата му. 
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Натиснете OFF, за да спрете вентилатора 

ON/SPEED – Натискането на бутона задава скорост на 

въздушния поток. Включва се светлинен индикатор. 

MODE- Натискането на този бутон може да превключва три 

режима на въздушния поток. Те са: естествен, въздушен 

поток при сън и нормален. 

TIMER- С натискането на бутона можете да зададете желано 

време.  

Еднократното натискане води до люлеене. Двукратно 

натискане спира люлеенето. 
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- Не поставяйте уреда или щепсела във вода или други течности.  
Ако уредът падне случайно във вода, се уверете, че ръцете Ви са 
сухи и го изключете от контакта незабавно. Изхвърлете уреда, 
когато е безопасно. 

- Никога не правете опити да отваряте сами корпуса. 
- Не поставяйте предмети в корпуса. 
- Не използвайте уреда, когато е влажен, с влажни ръце и не 

поставяйте върху влажен под. 
- Не докосвайте щепсела с влажни или мокри ръце. 
- Проверявайте редовно кабела и щепсела за възможни щети. Ако 

има повреда в захранващия кабел или щепсел, той трябва да бъде 
сменен от производителя, негови сервизни агенти или други 
квалифицирани лица, за да се избегнат опасности. 

- Не използвайте уреда, ако е изпускан или повреден по друг начин 
или ако кабелът или щепселът са повредени. 
В случай на повреда отнесете уреда в упълномощен сервизен 
център за проверка и ремонт, ако е необходимо. 

- Никога не правете опити да ремонтирате уреда сами. Това може 
да доведе до токов удар. 

- Кабелът не трябва да виси над остри ръбове . Пазете далеч от 
горещи предмети и открити пламъци. При изваждане от контакта 
хващайте щепсела. 

- Уверете се, че няма опасност кабелът или удължителният кабел 
да бъде издърпан или да причини препъване. 

- Ако използвате разклонител, е необходимо да бъде пригоден за 
енергоконсумацията на уреда. В противен случай е възможно 
прегряване на удължителния кабел и щепсела. 

- Уредът не е подходящ за промишлено използване и за използване 
на открито. 

- Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато го използвате. 

 

ВНИМАНИЕ:                                                      

- Децата не могат да разпознаят опасностите от неправилната 

употреба на електрическия уред. 

Следователно никога не трябва да позволявате на децата да 
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използват домашни електроуреди без наблюдение. 

- Винаги изваждайте щепсела от контакта, когато не използвате 

уреда и преди всяко почистване. 

- Опасност! В уреда има номинално напрежение докато е свързан 

към контакта. 

- Изключвайте уреда преди да извадите щепсела от контакта. 

- Никога не дърпайте уреда за кабела. Използвайте ръкохватки за 

преместване на уреда. 

- Уверете се, че контактът, в който включвате вентилатора, 

съответства на посоченото върху табелата на уреда напрежение. 
 
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ 

Следвайте посочените по-долу инструкции, за да осигурите безопасно 

почистване. 

 Винаги изваждайте щепсела от контакта и оставете вентилатора да спре 

напълно преди да започнете почистване. 

 Не позволявайте проникване на вода в корпуса на уреда. 

 Винаги използвайте мека, влажна кърпа за почистване на корпуса и 

прахосмукачка за почистване на праха от перката. 

 Не използвайте следните препарати за почистване: Газ, белина или бензен 

 В случай или съмнение за неправилно функциониране, не правете опити да 

ремонтирате уреда. Това може да доведе до опасност от пожар или токов 

удар. 

 Почиствайте решетката на вентилатора, корпуса и основата с мека, влажна 

кърпа. 

 Не правете опити да отстранявате перките на вентилатора. Бъдете 

внимателни около областта на двигателя. 

 Не позволявайте излагане на влиянието на вода на вентилатора или други 

електрически компоненти. 

 Когато не използвате вентилатора, го съхранявайте на безопасно и сухо място. 

Важно е да защитите главата на вентилатора от прах.  
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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. 
 
 
 
 
 


	РАБОТА:

