
 

 

          

 
Метален вентилатор на стойка 40 см 

 R-868 

 

 

Инструкция за употреба 

 

Само за домашна употреба на закрито 

       Моля, запазете и прочетете внимателно тази инструкция за употреба, преди да го използвате. 

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт. Всяко устройство е произведено, за да гарантира 

безопасността, надеждността и лекотата на използване. Преди употреба прочетете внимателно 

тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки. 

 

 
 
 



Важни предохранителни мерки 
Когато използвате електрически уред, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки, 

включително следните: 

• По време на използването на електрически уред е необходимо наблюдение.  

• Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца над 8 год.) с 

намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, 

освен ако не са били подложени на надзор или указания относно използването на уреда 

от лице, отговорно за тяхната безопасност. 

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите, че не играят с уреда. 

• Не използвайте уреда в близост до електрическа горелка или горещ електрически уред. 

• Не използвайте този уред близо до вани, душове, басейни или други съдове, съдържащи 

вода. 

• Никога не потапяйте кабела, щепсела или уреда във вода или друга течност. 

• Уверете се, че използваното напрежение съответства на посоченото напрежение. 

• Завъртете регулатора на скоростта, за да изберете скорости: 0 (изключено) и скорости I, II, 

III са ниска, средна и висока. 

• Вентилаторът може да работи в режим на осцилация или в стационарен режим. 

Натиснете копчето за осцилация надолу, за да активирате режима. За да го спрете, 

издърпайте копчето нагоре. За да регулирате наклона на вентилатора, хванете главата 

на мотора на вентилатора и леко го натиснете напред или назад. Главата на вентилатора 

се регулира на три позиции.   

• Никога не докосвайте лопатките на перките с ръка или с друг предмет! 

• Не дърпайте кабела твърде силно. Ако се повреди след продължителна употреба, 

потърсете го от техник. 

• При почистване: Изключете захранващия кабел от контакта. Свалете внимателно 

решетките и перките. Не изпускайте лопатките! Първо използвайте мека кърпа с лек сапун, 

за да почистите маслените петна. След това избършете и изтрийте със суха кърпа. 

Никога не използвайте лак или корозивна течност, която ще повреди боята, метала или 

пластмаса! Преди употреба поставете обратно перките и решетките. 

• Никога не поставяйте пръсти, моливи или други предмети през решетката на вентилатора 

по време на работа. 

• Вентилаторът трябва да се поставя на стабилна и равна повърхност. Не работете без 

решетката да е правилно поставена.  

• Не излагайте вентилатора на прекомерна топлина или влага. Това може да доведе до 

повреда на електрическите компоненти.  

• Не използвайте този уред или уред с повреден кабел, ако устройството работи повредено 

или ако е било изпуснато или повредено по някакъв начин. Свържете само с правилно 

поляризираните контакти.  

• Не препоръчваме използването на удължителен кабел. Кабелът може да прегрее и да 

предизвика опасност от пожар.  

• Изключете вентилатора преди почистване или ремонт. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако по някаква 

причина това устройство изисква сервиз, върнете уреда на производителя или подобно 

квалифициран сервизен агент, за да сте сигурни.  

• За да намалите риска от пожар или токов удар, не използвайте този вентилатор с 

устройство за управление на скоростта. 

• За да изключите, захващайте щепсела и го издърпайте от контакта. Никога не дърпайте 

кабела, за да го изключите.  

• Само за употреба на закрито. 

 
 
 
 



 
 
Описание на уреда 

 
Фукции 

• 3 скорости 

• Регулируем наклон 

• Функция Осцилация 

 

Начин на използване 

Трябва да прочетете всички инструкции, преди да използвате.  

• Извадете всички опаковъчни материали и проверете внимателно, като се уверите, че 

вентилаторът е в добро състояние. Не трябва да има пукнатини на устройството и да не се 

повреди кабела / щепсела. 

• Трябва да потвърдите, че напрежението, посочено на Металния вентилатор, съответства на 

напрежението във вашия дом. 

 

Инструкции за сглобяване: 

Необходими инструменти: отвертка (не е включена в комплекта). Извадете вентилатора и 

опаковъчните материали от кутията 

 

Сглобяване на основата:  

1. Поставете долната част на основата (черна част) върху основния капак. След това 

поставете външната тръба върху отвора в центъра на основата на вентилатора и закрепете 

тръбата и основата с четирите винта, които са в комплекта. 

2. Развийте пръстена за регулиране на височината от външнната тръба и поставете 

декоративния капак. След това отново завийте пръстена за регулиране на височината на 

външната тръба. 

1) Предна решетка 

2) Перка 

3) Задна решетка 

4) Бутон за Осцилатия 

5) Моторно тяло 

6) Вътрешна тръба 

7) Регуриращ височината пристен 

8) Външна тръба 

9) Декоративно покритие 

10) Винт за закрепване на основата 

11) Капак на основата 

12) Основа  

 



3. Поставете корпуса на двигателя (главата на вентилатора) върху горната част на 

вътрешната тръба и го закрепете с предоставения винт. Уверете се, че сте затегнали 

правилно главата 

 

 

Сглобяване на главата на вентилатора 
1. Свалете винтовете от вала на двигателя. 

2. Поставете задната решетка върху вала на двигателя и я закрепете с 4 винта на главата на 

вентилатора. Затегнете здраво. Уверете се, че дръжката е отгоре. 

2. Поставете лопатката на вентилатора върху вала на двигателя и затегнете винта с 

отвертка. 

3. Разположете предната решетка, така че логото да е хоризонтално и да се уверите, че 

скобите на скарата са отворени. Дръжте предната решетка срещу задната решетка, 

затворете скобите и затегнете болта на дъното на решетките, за да завършите монтажа. 

 

Инструкции за настройка: 

• За да регулирате ъгъла на главата на вентилатора, разхлабете копчето за регулиране на 

наклона и преместете главата на вентилатора до желания ъгъл. Добре затегнете копчето, за 

да го закрепите на място.  

• За да регулирате височината на вентилатора, завъртете копчето за регулиране на 

височината обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите стойката. Регулирайте 

вентилатора до желаната височина, след което здраво го затегнете, за да го закрепите на 

място.  

 

 Почистване и поддръжка 

 Заключете превключвателя и изключете устройството от контакта. 

 Почиствайте с влажна кърпа и мек препарат, ако е необходимо. Уверете се, че всички 

остатъци от препарата са отстранени.  

 Никога не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители. Това може да 

причини повреда или нараняване на материала на устройството. 

 Не позволявайте на водата да капе върху или в корпуса на мотора на вентилатора. 

 Уверете се, че вентилаторът е изключен. Отключете металните скоби на предната решетка 

и свалете предната решетка. Използвайте отвертка, за да разхлабите винта и отстранете 

перката на вентилатора. 

 Вентилаторът и решетката могат да се почистват с влажна кърпа и мек препарат.  

 Сглобете обратно вентилатора, след като частите са напълно изсъхнали. За тази цел 

сложете перката на вентилатора, затегнете винта и фиксирайте предната решетка. Не 

включвайте вентилатора в електрически контакт, докато не бъде напълно сглобен.  

 

 

 

Съхранение 
Когато не използвате уреда, съхранявайте вентилатора на хладно и сухо място. За да 

предотвратите натрупването на прах и мръсотия, използвайте кутията на продукта.  

 

Отстраняване на неизправности 

Ако вентилаторът не работи: 

 Уверете се, че превключвателят на вентилатора не е в изключено положение. 

 Уверете се, че електричеството към основния предпазител работи. За помощ при 

отстраняване на проблеми, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. 



 

Спесификации 

Напрежение:    AC 220-240V/50Hz 

Мощност:  50W 

Захранващ кабел:  VDE кабел (за да намалите риска от токов удар) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


