
 

 

 

 

 

Вентилатор на стойка 2 в 1 (40cm) 

 

Модел: R-849 

РЪКОВОДСТВО С ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 



Инструкции за безопасност             

Никога не поставяйте пръста си или нещо друго в капака, за да избегнете нараняване. 

Уверете се, че вентилаторът е далеч от влага, химически изделия и масла. 

По време на почистване не трябва да попада вода и да не използвате масло, алкохол или 

химически изделия, тъй като те могат да причинят изкривяване на корпуса на вентилатора 

и да причинят електрически повреди. 

Не изваждайте захранващия кабел, като го дърпате, може да причини токов удар. 

Дръжте уреда далече от завеси, дрехи или друго нещо, което може да повлияе на работата 

на вентилатора. 

Изключете уреда и извадете захранващия кабел от контакта, когато няма да се ползва 

вентилатора. 

Никога не използвайте вентилатора преди да приключите с монтажа, за да избегнете 

наранявания. 

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде ремонтиран от производителя, 

неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. 

Ако уреда не работи преди изпращането за поддръжка. моля, проверете дали захранващия 

кабел е включен в контакта. 

Не използвайте е вентилатора в дъжд. 

Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца до 8 год) с намалени 

физически, сензорни или умствени способности, или такива, които нямат опит или 

познания, освен ако не бъдат наблюдавани или инструктирани относно употребата от 

отговорно за тяхната безопасност лице. 

 

 

 

 

 



Описание на вентилатора 

 

1. Затягащ ринг 8. Панел за управление 

2. Преден предпазител 9. Горна част на корпуса 

3. Фиксиращ винт на перката 10. Долна част на корпуса 

4. Перка 11. Корпус 

5. Фиксиращ винт на предпазителя 12. Гайки 

6. Заден предпазител 13. Дистанционно управление 

7. Вал на мотора  

 

 

Инструкции за монтиране 



Прикрепете долната част на корпуса върху основа с винтове.  

Поставете горната част на корпуса в долната, като въртите горната част по посока на 

часовниковата стрелка, за да свържете двете части. 

Извадете винта за закрепване на перката и винта за закрепване на предпазителя от 

шпиндела на вала на двигателя. 

Поставете задния предпазител чрез позициониране с лостовете за местоположение. 

Закрепете предпазителя върху корпуса на двигателя с винта за закрепване на 

предпазителя. 

Поставете перката върху вала на двигателя, като ги затегнете с предпазната гайка.  

Фиксирайте перката чрез затягане на винта за закрепване в посока обратна на 

часовниковата стрелка. Проверете дали перката може да се върти свободно, като я 

завъртите с ръка. 

Окачете предния предпазител към задния с фиксатора на позиция в рамката на 

предпазителя и ги съединете с доставените скоби. 

 

 

Работа с уреда 

Свържете уреда с подходящ източник на захранване. След това натиснете контролния 

панел или дистанционното управление, за да изберете желаните функции. 



 

1.  ON/OFF: Натиснете  , за да включите уреда.  

Натиснете бутона  отново за да изключите уреда. 

2. Скорост: Натиснете бутона   за да регулирате скоростта. 

“1”: ниска, “2”: средна, “3”: висока 

3. MODE: Натиснете бутона  за да изберете функция на управление . 

1) Normal: при тази функция, натиснете   за да изберете желаната скорост.  

2) Natural: при тази функция, уредът ще работи по следния начин: 5 сек. средна скорост -> 

5 сек. ниска скорост -> 5 сек. средна скорост -> 5 сек. висока скорост -> 5 сек. средна 

скорост -> 5 сек. ниска скорост -> спира за 3 секунди… след това всичко се повтаря 



отначало. 

3) Sleeping: при тази функция, уредът ще работи по следния начин: 

5 сек средна скорост -> 10 сек. ниска скорост -> 5 сек средна скорост -> 5 сек ниска скорост 

-> 5 сек. средна скорост -> 10 сек. ниска скорост-> спира за 3 секунди…след това всичко се 

повтаря отначало. 

Забележка: когато използвате фукциите  Natural и Sleeping не можете да използвате 

регулатора на скоростта 

 

4. TIMER: Натиснете бутона  за да настроите времето за работа1h-> 2h -> 3h -> … 

Когато изтече заденото време вентилатора ще спре 

5. SWING: Натиснете бутона  за активирате и спирате въртящата функция. 

6. Накланяне: натиснете предпазителя на вентилатора, за да можете да регулирате ъгъла 

на накланяне 

 

Забележка: Ако искате да трансформирате вентилатора на стойка във настолен 

използвайте допълнителната аксесоар в комплекта. 

 

Почистване 

Преди да обслужвате вентилатора и след всека употреба, изключете уреда и извадете 

захранващия кабел от контакта. 

Никога не потапяйте уреда във вода (опасност от късо съединение). За да почистите уреда, 

само го избършете с влажна кърпа и внимателно изсушете. Винаги изваждайте 

захранващия кабел първо. 

Погрижете се да не се натрупва голямо количество прах в предпазната решетка и 

периодично използвайте суха четка или прахосмукачка за почистване. 



 

Технически параметри: 

НАПРЕЖЕНИЕ/Честота: 220-240V~ 50Hz 

ЗАХРАНВАНЕ: 55W 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 


