
 
            

Мини настолен вентилатор с USB 10cm.  

Модел R-809 

 
 

Инструкция за употреба 
 
Моля прочетете внимателна инструкции преди употреб аи ги запазете за 
бъдещи справки 
 
Благодарим ви, че избрахте нашият продукт. Внимателно следвайте 
инструкциите, за да гарантирате, че този продукт функционира безопасно 
и правилно за години напред. 
 



Важни предохранителни мерки 
• Ако уредът се повреди поради неспазване на инструкциите гаранцията става 
невалидна. Производителят / вносителят не носи отговорност за щети, причинени от 
неспазване на инструкциите, написани в ръководството. Злоупотребата с уреда не 
отговаря на условията на това ръководство. 
• Преди да включите в контакта, уверете се, че напрежението, посочено на табелката на 
уреда, съвпада с електрическото напрежение на контакта. 
• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, 
сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, при условие че са 
наблюдавани или инструктирани за безопасно използване на уреда и разберат 
потенциалните опасности. Почистването и поддръжката на уреда я не трябва да се 
извършва от деца, освен ако са на възраст над 8 години и под надзор. Пазете уреда и 
неговия захранващ кабел на място, недостъпно за деца под 8 години. 
• Децата не трябва да играят с уреда. 
• Не използвайте уреда за цели, различни от предвидените. 
• Уредът не е предназначен за работа с програматор или външен таймер. 
• Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате или преди почистване. 
• Не използвайте уреда, ако не работи правилно, ако е паднал, повреден или потопен 
във вода. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел. В никакъв случай не 
трябва сами да ремонтирате уреда. Не правете никакви модификации на уреда - риск от 
токов удар. Всички ремонти и настройки да бъдат извършени от оторизиран сервиз. 
• Не изключвайте уреда, като дърпате захранващия кабел - има опасност от повреда на 
захранващия кабел / контакта. 
• Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел. Уверете се, че захранващият 
кабел не виси над ръба на масата или не докосва остри или горещи повърхности. 
• Поставете уреда върху равна, стабилна и суха повърхност. 
• Не поставяйте уреда в близост до източници на топлина, като газ или електрически 
горелки, нагреватели и т.н.. 
• Не използвайте уреда в близост до запалими или експлозивни вещества. 
• Не поставяйте уреда в изключително прашна или влажна среда. Не излагайте уреда на 
дъжд, слънце и др.. 
• Избягвайте директния контакт на уреда с вода или други течности. не потапяйте уреда 
или захранващия кабел във вода или друга течност. 
• Не използвайте уреда в непосредствена близост до вода (като вана, мивка, басейн и 
др.). Не докосвайте уреда или захранващия кабел с мокри ръце. 
• Преди всякакви манипулации с уреда, го изключете от захранването. 
• Преди да включите уреда, уверете се, че е напълно и правилно сглобен. 
• Не покривайте уреда. Не използвайте уреда в непосредствена близост до завеси и т.н.. 
• Избягвайте контакт с подвижни части. Не вкарвайте пръсти или някакви предмети във 
вентилатора, докато работи. 
• Използвайте само с доставените аксесоари. 

 

 



Сглобяване на вентилатора 
1. Поставете 1 винт в отвора в основното тяло, завийте винта в отвора на стойката, 

фиксирайте основата на основното тяло. 
2. Преди употреба поставете уреда на стабилна и гладка основа. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 
Схема на уреда 
Функционални бутони: Превключвател на гърба на продукта. (Схема)                

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Превключвател  
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вентилатор 

Стойка 



Подготовка 
Поставете вентилатора върху здрава и равна повърхност и използвайте USB кабел, за 
да свържете към захранване. 
 
Начин на употреба 
3 настройки: OFF/ HIGH/LOW  
1. OFF(O): Превключете към средата, вентилаторът ще се изключи. 
2. HIGH(II): Превключете надясно, за висока скорост. 
3. LOW(I): Превключете наляво, за ниска скорост. 
 
 
Спесификация 
Захранване: USB 
Напрежение: DC 5V 
Ток: ≤0,5A 
Подхоящ за помещения с рамери: 2-4m2 

Начин на работа: Механично 
 
Съхранение 
Съхранявайте вентилатора на хладно и сухо място, когато не го използвате. За да 
предотвратите натрупването на прах и мръсотия, използвайте оригиналната опаковка, 
за да презаредите уреда.  
 
 

 
 
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 
 


