
 
 

Вентилаторна кула с дистанционно R-818 
 

            

 
Инструкция за употреба 

 
Моля внимателно прочетете инструкциите преди да започнете работа с уреда и 

ги запазете за бъдещи справки 

 

 



Този кула вентилатор е предназначен само за лека употреба в домашни условия. Не е 
предназначен за тежки, търговски или промишлени цели и не е подходящ за използване на 
открито. 
Този уред не е предназначен за използване от деца или немощни лица без надзор. 
Изключително предпазливо е необходимо, когато се използва в близост до деца и винаги, когато 
уредът се остави да работи без надзор. Вземете подходящи предпазни мерки, ако тези хора 
трябва да бъдат оставени сами в близост до уреда. 
Използвайте този уред само както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба не се 
препоръчва от производителя и може да причини пожар, токов удар или нараняване. 
 
Преди първа употреба  
Извадете от опаковката и се уверете, че уредът е непокътнат.  
Не оставяйте опаковъчни материали, като торби и скоби, недостъпни за деца. 
Изхвърлете опаковките внимателно и с внимание към околната среда  
Препоръчва се да запазите кутията на уреда за съхранение. 
За ваше удобство запишете датата, на която сте получили уреда, на страницата „Гаранция“ на 
тези инструкции и приложете своето доказателство за покупка. Запазете тази информация в 
случай, че се изисква гаранционно обслужване. 
 
Мерки за безопасност  
Когато използвате уред с електрическо захранване, винаги трябва да се спазват основните 
предпазни мерки, за да се намали рискът от пожар, токов удар или нараняване на хора или 
имущество:  
Проверете дали електрозахранването Ви съвпада с показаното на етикета на уреда. Уредът 
трябва да се използва само по категория.  
Не работете с уред с повреден кабел или щепсел или след като уредът не работи или е 
изпуснат или повреден по какъвто и да е начин. Върнете се при квалифициран електротехник 
за обслужване и ремонт. 
 
Не свързвайте уреда към мрежовото напрежение, докато не бъде напълно сглобен и настроен. 
 
Развийте кабела преди работа. Работата с навит кабел може да причини прегряване и риск от 
пожар. 
 
Използването на удължителен кабел с този уред не се препоръчва.  
Не позволявайте кабелът да влиза в контакт с повърхността на уреда по време на работа. 
 
Не пускайте кабела под килими, изтривалки или килими и т.н. Подредете кабела далеч от зоните 
за движение, така че да не се задейства.  
Не усуквайте, не свивайте и не увивайте кабела около уреда, тъй като това може да доведе до 
отслабване и разцепване на изолацията. 
 
Винаги изключвайте уреда от контакта, когато не го използвате. Не оставяйте без надзор.  
Винаги изключвайте уреда преди да изключите захранването от контакта. 
Винаги дръжте щепсела, когато го изваждате от стената, не дърпайте кабела.  
Внимание: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичното изключване, 
този уред не трябва да се доставя чрез външно превключващо устройство, например таймер, 



или свързан към верига, която редовно се включва и изключва. 
Използвайте този уред само както е описано в това ръководство. 
Не използвайте този уред с всякакъв тип външен таймер. 
Работете винаги във вертикално положително, само на равна повърхност. 
 
Внимание! Моля не покривайте уреда.  
Не покривайте и не ограничавайте въздушния поток на отворите по никакъв начин.  
За да избегнете прегряване, пазете решетките от прах и натрупване на косми, особено ако 
имате домашни любимци. 
 
Не покривайте решетките или блокирайте въздушен поток, като поставяте уреда върху 
всякаква повърхност. 
 
Дръжте всички предмети най-малко на 1 метър отпред и отзад.  
Не поставяйте и не допускайте чужди предмети или метални прибори във вентилационни или 
изпускателни отвори, тъй като това може да причини токов удар, пожар или повреда на уреда. 
 
Не използвайте уреда с мокри ръце.  
Не потапяйте в течност и не използвайте уреда в близост до вода, тъй като това може да 
създаде опасност от токов удар. 
 
Ако уредът случайно влезе в контакт с вода, изключете захранването и не докосвайте уреда. 
Никога не се опитвайте да сваляте капака на уреда. Ремонтите, изискващи отваряне на уреда 
или достъп до вътрешни части, трябва да се извършват от квалифициран електротехник или 
специалист по сервиз. На този уред няма части, обслужващи се от потребителя (с изключение 
на предпазителя).  
Преди да преместите уреда, изключете го и го оставете да се охлади. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание на уреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Сглобяване 
Стъпка 1 : Насочете сглобяемите стълбове със съответните отвори и поставете стълбовете в 
отворите. 
Стъпка 2 : Целта на сглобената основа да се завинтват полюси на тялото на вентилатора 
Стъпка 3 :  След добре свързване на тялото и основата, завийте в отворите за винтове на 
основата. И поставете захранващия кабел в слота на основата. 
Стъпка 4 :  Поставете вентилатора на равна повърхност 

 

 

 

 

 

Задна решетка 

Дръжка 

Задна основа 

Задна колона 

Контролен панел 

Предпазна лента 

Изход за въздух
  

Предна решетка 

Предна колона 

Капак 

Предна основа 

Дисплей 



Контролен панел и дистанционно управление 

 

 

 

 
                       Батерия 

 

Начин на работа и функции 

 
Натиснете бутона веднъж, зада включите вентилатора. По подразбиране той ще 
работи на  средна скорост (комфортен режим). За да прекратите работата, 
натиснете веднъж. 

 

Режимите Comfort , Normal  или Sleep  можете да изберете като 

натиснете този бутон. Съответните икони ще се покажат на екрана, когато са 

избрани. （на контролния панел иконата е тази    ) 
. 

Стози бутон можете да изберете желаната скорост на вентилатора Ниска , 

Средна  или висока . Съответните икони ще се покажат на екрана, когато са 

избрани. （на контролния панел иконата е тази  ) 
 

Активира осцилиращата функция. Просто натиснете веднъж, за да 
започнете. За да спрете функцията, натиснете отново този бутон. 

 
Този бутон ви позволява да влезете в режим „таймер“. Натиснете, за да 
настроите таймера (от 1 до 8), които искате вентилаторът да продължи да 
работи. 
 
Йонизираща функция : Натиснете бутона за да стартирате функцията. （на 

контролния панел иконата е тази   ) 
 

Поставете вентилатора върху равна повърхност, където няма да причини препятствия или 
наранявания. 
Включете уреда към подходящ електрически контакт. Вентилаторът ще мига и ще покаже 
текущата температура в помещението, за да покаже, че уредът работи. 



Първо натиснете бутона ON / OFF, за да стартирате. След това можете да изберете желаната 
функция с помощта на контролния панел или дистанционното управление, както е описано на 
предишната страница. 
 
Режим SLEEP  - При зададената скорост на вятъра, уредът я променя неравномерно и в 
същото време на всеки половин час намалява, докато уреда работи с ниска скорост 
 
В таблицата по-долу можете да намерите как вентилаторът работи в режим natural и sleep: 
 
 
 Висока скорост Средна скорост Ниска скорост 
5 секунди Средна Средна Ниска 
5 секунди Ниска Ниска Спиране 
5 секунди Висока Средна Ниска 
5 секунди Средна Спиране Спиране 
5 секунди Висока Ниска Ниска 
5 секунди Ниска Средна Спиране 
5 секунди Висока Ниска Ниска 
5 секунди Спиране Спиране Спиране 
 
 
В режим Sleep на всеки половин час скоростта се намалява, докато уредът работи с ниска 
скорост 
 
Почистване и поддръжка 
 
Важно: Изключете вентилатора преди почистване. Вентилационните отвори и решетки се 
почистват с прахосмукачка за отстраняване на прах от тези зони.  
За да почистите праха по външните повърхности, избършете вентилатора с влажна (не мокра) 
кърпа без мъх, изплакната само в гореща сапунена вода. 
 
Внимание: Не използвайте силни почистващи препарати или абразивни почистващи препарати. 
 
Внимание! Не пръскайте с никакви течности и не потапяйте в течност или вода. 
 
Внимание! Не се опитвайте да почистите вътрешността на вентилатора. Не се опитвайте да 
отваряте корпуса. Няма резервни части за този уред. 
 
Спесификации 

  
- Мощност : 60W    
--Напрежение : 220-240V ~ 50Hz 

- Class II 
 
Аксесоари 
Винтове за сглобяване на основата; Дистанционно 

 

   
 



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 


