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Инструкция за употреба 

 
Прочетете инструкциите и запазете за бъдещи справки  

Прочетете внимателно Правилата за безопасна работа и 
инструкции 
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Мерки за безопасност 
 

1. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 
производителя или неговия сервизен агент или от подобно квалифицирано 
лице, за да се избегне опасност. 

2. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте уреда, кабела или щепсела 
във вода или друга течност. 

3. Този уред може да се използва от деца над 8 години и хора с намалени 
физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, 
ако са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда по 
безопасен начин и разберат опасностите. Децата не трябва да играят с уреда. 
Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 
надзор. 

4. Когато уредът не се използва и преди почистване, го изключете от контакта. 
5. Пазете електрическите уреди извън обсега на деца или немощни лица. Не 

им позволявайте да използват уредите без надзор. 
- Когато вентилаторът е сглобен, предпазителят на лопатката на ротора вече 

не се сваля 
- Изключете от захранването преди почистване. 
- Предпазителят на ротора не трябва да се разглобява / отваря за да 

почистите лопатките на ротора. 
- Избършете корпуса на вентилатора и предпазителя на лопатката на 

ротора с леко влажна кърпа. 
 

  Никога не вкарвайте пръсти, моливи или други предмети през решетката,       
когато вентилаторът работи. 
  Изключете вентилатора при преминаване от едно място на друго. 
  Уверете се, че вентилаторът е на стабилна повърхност при работа, за да 
избегнете преобръщане. 
  НЕ използвайте вентилатора близо до прозореца, дъждът може да създаде 
опасност от токов удар. 
  Удередът е предназначен само за домашна употреба. 
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Предна решетка 
Пластмасов пръстен 

                 Перка 

Задна решетка 

     Вал 

Затягане 

Мотор 

Разхлабване 

Затягаща гайка 
Вътрешна тръба 

Удължителна тръба Пръстен за 
регулиране на 
височината 

Стойка 

Описание на уреда 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Сглобяване на стойката 

1. Поставете тръбата в конектора и се уверете, че е монтиран на място 
(по отвора в долната част на конектора може да се прецени дали е 
инсталиран правилно).(Фиг.1) 

2. Поставете стойката в конектора. Уверете се, че стойката е фиксирана в 
конектора. (Фиг.2) 

3. Разхлабете пръстена за регулиране на височината и регулирайте вътрешната 
тръба на желаната височина. (Забележка: Ако не можете да намерите 
вътрешния стълб, той се плъзга във вътрешността на удължителя. Можете да 
го извадите от удължителната тръба.) Затегнете пръстена за регулиране на 
височината. (Фиг.3,4) 

4. За да прикрепите главата на уреда към вътрешния стълб, разхлабете винта в 
долната част на главата. Поставете главата на вътрешния стълб и затегнете 
винта в съответствие с жлеба на вътрешната тръба. (фиг.5) 
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Затягане 

Забележка: Всички снимки в това ръководство са 
само за пояснение. Всяко несъответствие между 
реалния обект и илюстрацията в чертежа подлежи 
на реалния предмет. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Развийте гайката по посока на часовниковата стрелка и пластмасовия 

пръстен обратно на часовниковата стрелка, за да ги извадите и двете. 
Закрепете задната решетка към двигателя, след което отново затегнете 
пластмасовият пръстен. (Фиг. 6) 

2. Поставете перваката върху вала и се уверете, че щифтът на вала на 
ротора е поставен в жлеба на перката. Завъртете гайката обратно на 
часовниковата стрелка, за да затегнете перката. (Фиг. 7) 

3. Закрепете предната решетка и задната решетка и след това затегнете 
фиксиращия винт и пластмасовия пръстен. (Фиг. 8) 
 

 
 

Винт 
  
  
 

Фиг.6 Фиг.7 Фиг.8 
 
Начин на употреба  

1. Скоростта се контролира от превключвателя Piano: 
0---Изкл.      1---Ниска     2---Средна     3---Висока 

2. За да накарате / спрете главата на вентилатора да се върти. Натиснете / 
издърпайте копчето на съединителя. 

3. За да регулирате въздушния поток нагоре или надолу, натиснете леко 
решетките в желаната посока. 

4. Височината на вентилатора може да се регулира чрез разхлабване на 
пръстена за регулиране на височината, внимателно повдигане или 
спускане на вентилатора и затягнете на пръстена. 

   през  
отвора 

Пръстен 
регулиращ 
височинната 
 
 
 
Сглабяне на 
тръбата 
 
 
 
Конектор 



4 



Поддръжка 
Вентилаторът изисква малко поддръжка. Не се опитвайте да го 
поправите сами. Обърнете се към квалифициран сервиз, ако е 
необходимо обслужване. 
1. Преди почистване и сглобяване вентилаторът трябва да бъде изключен от 

контакта. 
2. За да осигурите адекватна циркулация на въздуха към двигателя, 

дръжте отворите зад на двигателя чисти. Не разглобявайте 
вентилатора, за да отстраните праха. 

3. Моля, избършете външните части с мека кърпа, напоена с препарат. 
4. Не използвайте абразивен почистващ препарат или разтворители, за да 

не надраскате повърхността. Не използвайте нещо от следните като 
почистващо средство: бензин, разредител. 

5. Не допускайте вода или друга течност в корпуса на двигателя или вътрешните 
части. 

 
Почистване 

1. Не забравяйте да извадите щепсела от източника на захранване преди 
почистване. 

2. Пластмасовите части трябва да се почистват с мека кърпа и сапун. 
Отстранете внимателно сапунения филм със суха кърпа. 

 
 
 

 
 
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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