
 

                        

 

Настолен ретро вентилатор 

 R-865 / R-866 

 

 

 

Инструкция за употреба 

                                                                                                                          

Моля, прочетете и следвайте всички инструкции преди употреба. 

 

 

Мерки за безопасност 

1. Моля, изключете вентилатора, преди да го преместите или да 

извършите каквото и да е техническо обслужване. Не докосвайте 

вентилатора, когато ръцете ви са мокри. 

2. Тези, които не са квалифицирани електротехници, не трябва да 

разглобяват, ремонтират или възстановяват вентилатора. 

3. Моля, изключете вентилатора, когато не се използва. 

4. Моля, не изключвайте вентилатора, като държите захранващия 

кабел. Изключете кабела, като държите щепсела. 

5. Моля, не използвайте вентилатора, когато има повреда на кабела 

или щепсела. 

6. Моля, не използвайте вентилатора с удължителен кабел. 

7. Моля, не използвайте вентилатора близо до огън. 

8. Моля, не поставяйте ръката си в решетката или подвижните части. 

9. За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този 

вентилатор с устройство за управление на скоростта. 

 

Почистване и поддръжка 

1. Моля, изключете вентилатора от контакта и го почистете с мека кърпа. 

2. Не потапяйте вентилатора във вода. 

3. Моля, обърнете внимание, ако има повреди на вентилатора. 

4. Моля, поставете капака върху вентилатора след поддръжка и преди 

употреба 

 

Начин на употреба 

Вентилаторът е напълно сглобен при доставката. Вентилаторът се предлага 

с три различни скорости.  

Нагласете желаната скорост чрез завъртане на регулатора на скоростта: (B1) 

0 - Изключено 1 – Ниска 2 - Средно 3 - Висока 

Вентилаторът има допълнителна функция на осцилация. 

Включете функцията за осцилация, като натиснете бутона надолу (B2). 

За да промените ъгъла на вентилатора, разхлабете регулатора на ъгъла и 



след това наклонете решетката нагоре или надолу и накрая отново затегнете 

регулатора на ъгъла (B3). 

 

Спецификации: 

 

Модел 

Напрежение/ 

Честота 

Мощност 

(W) 

R-865 / R-866 220-240V/50Hz 37 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

        

 

 

                              

 

 

 

 

 

 


