
 
 

16 ИНЧОВ ОХЛАДИТЕЛЕН 
ВЕНТИЛАТОР НА СТОЙКА 

 

Номер на модела:  
R-853 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Благодарим, че закупихте този продукт. 
Прочетете внимателно всички инструкции преди 

употреба. 
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Важно:  Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) 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. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар, наранявания или 

излагане на вредни микровълнови излъчвания: 

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда. 

2. Този уред е предназначен само за битова употреба. Този уред е предназначен само за употреба 

на закрито Не използвайте на открито. 

3. Уверете се, че напрежението в дома съответства на показаното на табелата на уреда. 

4. Не работете с уреда, ако има повреден кабел или щепсел, ако не функционира правилно или ако 

е повреден или изпускан. Ако има повреда в захранващия кабел, той трябва да бъде сменен от 

производителя, негови сервизни агенти или други квалифицирани лица, за да се избегнат 

опасности. 

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да сте сигурни, че няма да играят 

с уреда. 

6. Поставете вентилатора на равна и плоска повърхност. 

7. Не използвайте удължителни кабели с този настолен вентилатор. 

8. Не поставяйте пръстите си или предмети през предпазителя на перката. 

9. Не използвайте на влажни места, като бани. 

10. Не използвайте на прозорец. 
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11. Не използвайте с устройство за управление на скоростта. 

12. Този вентилатор работи при фиксиране към основата или в легнало положение. 

13. НЕ покривайте захранващия кабел. Уверете се, че позицията на кабела не представлява 

опасност. 

14. Изключвайте вентилатора, когато не го използвате. 

15. Не работете в зони със запалими течности, като бои и бензин. 

16. Вентилаторът не трябва да се заземява. 

 

Вентилатор на стойка  

      
 

Сглобяване  
 

1. Поставете стойка А върху стойка В, за да формирате х-основа. 
2. Поставете долната тръба с опората й върху Х-основата и захванете с доставените 4 винта. 
3. Разхлабете и отстранете конектора на тръбата от долната тръба. Плъзнете пластмасовия 

орнамент на основата върху долната тръба така, че да попадне върху основата. Удължете 
горната (вътрешна( тръба и плъзнете конектора над нея в долната тръба. Затегнете. 

4. Прикрепете двигателя с корпуса на превключвателя към горната тръба. Уверете се, че 
корпусът на превключвателят е напълно притиснат към горната тръба и захванете с 
доставения винт. 

5. Разхлабете монтажната гайка на предпазителя от корпуса на двигателя. 
6. Разположете добре задния предпазител към корпуса на двигателя и затегнете като завъртите 

плътно монтажната гайка на предпазителя по часовниковата стрелка. 
7. Притиснете перката по вала на двигателя и я захванете плътно със спинера като го завъртите 

в обратна на часовниковата стрелка посока. 
8. Окачете предния предпазител към задния с доставения фиксатор на позиция в рамата на 

предпазителя и захванете двете части с доставените винтове и скоби.. 
9.  

Работа 

1. Предпазна пластина 
2. Преден предпазител 
3. Регулиране на 

позицията 
4. Спинер 
5. Перки 
6. Гайка за монтаж на 

предпазителя 
7. Заден предпазител 
8. Вал на двигателя 
9. Корпус на двигателя 
10. Управление на 

осцилациите 
11. Двигател 
12. Корпус на 

превключвателя 
13. Горна тръба 
14. Конектор на тръбите 
15. Долна тръба 
16. Орнамент на тръбата 
17. Опора на тръбата 
18. Стойка А 
19. Стойка В 
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1. Проверете дали захранващото напрежение съответства на посоченото върху продукта. 

 
2. За да управлявате скоростта на вентилаторите, натискайте бутоните 1,2 или 3 на основата. 

• 1 = ниска скорост 

• 2 = средна скорост 

• 3 = висока скорост 
 

3. Натиснете управлението на осцилацията, за да включите функцията. Издърпайте 
управлението на осцилацията нагоре, за да я изключите. 

 
Предупреждение 

 

• Вентилаторът трябва да се поставя на стабилни равни повърхности. 

• Натиснете бутона 0 на основата, за да изключите вентилатора. Изключете захранването 
и извадете щепсела. 

• Уверете се, че във вентилатора няма препятствия при включена функция за осцилиране.  
        

 
Почистване и грижи 
 

1. Изключете вентилатора и отстранете щепсела на захранването от контакта преди да започнете 

почистване. 

2. Използвайте мека суха кърпа за отстраняване на праха от вентилатора. 

3. Ако вентилаторът е силно замърсен, използвайте мека влажна кърпа. Подсушете. 

4. Не използвайте химикали или почистващи препарати, тъй като е възможно да повредят вентилатора. 

5. Съхранявайте вентилатора на проветриво и сухо място. 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

Консумация на енергия: 230V, 50Hz 

Изходна мощност на R-853: 50 вата 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

 

 

 

 

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. 

Изхвърлянето на електроуреди трябва да се извършва отделно от домакинските отпадъци, за 

да се избегне отрицателното влияние 

върху околната среда и човешкото здраве, което се дължи на неподходящото изхвърляне, 

както и да се позволи 

рециклиране на важни компоненти и да се осигурят значителни спестявания на енергия и 

ресурси. Като напомняне да се изхвърля 

разделно от домакинските отпадъци, продуктът е обозначен със задраскано кошче 

за отпадъци. 
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