
 

 
Настолен вентилатор 30cm 

R-863 / R-864 
 

 

 

Инструкция за употреба 
 

Прочетете внимантелно инструкциите преди да 

започенете да работите с уреда 



   

Елегантен и модерен високоскоростен вентилатор 
осигурява по-мощен вятър от обикновените пластмасови 
вентилатори. Извежда въздуха от пода и циркулира през 
цялата стая, като поддържа стаята прохладна и приветлива. 
Поставете близо до прозорците и това помага да се изгори 
горещият задушен въздух на закрито и да се изтегля в чист 
външен въздух. 
 
Описание на уреда 

 
1. Бутон за осцикулция 
2. Вал 
3. Мотор 
4. Голям винт 
5. Превключвател 
6. Основа 
7. Винт за монтаж на 
решетката 

8. Задна решетка 
9. Перка 
10. Предна решетка 
11. Скоби 
12. Захранващ кабел 



Сглобяване 
 
1. Поставете задната решетка (8) отпред към моторния блок (3). 
Подравнете решетката (8), така че четирите отвора на винта се 
припокриват и използвайте приложените винтове, за да я 
прикрепите към двигателния блок (3). 
2. Върху вала (2), поставете перката (9) с въртене напред. 
Подравнете перката (9), така че винтът в обръча да сочи над 
плоския жлеб на вала (2). Дръжте перката на вентилатора (9) в това 
положение и затегнете винта. 
3. Освободете всички скоби по периметъра на предната решетка 
(10). Поставете предната решетка (10) срещу задната решетка (8), 
така че задната решетка (8) се плъзга в куката, разположена в 
горния край на решетката (10), така че дупките за винтове в долната 
част на двете решетка (8) и (10) се припокрива, виж фигури А1 и А2. 
Закрепете всички скоби по периметъра на предната решетка (10), 
като ги наклоните надолу към ръба на решетките (8) и (10). След 
това завинтете доставения винт с гайката в дупките за припокриване 
в долната част на решетките (8) и (10). 
 

    
Фиг А1                                        Фиг. А2 
 
 
Начин на работа 
a) Уверете се, че използваното напрежение съответства на 
посоченото напрежение. 
 
b) можете да регулирате скоростта като изберете следните: 0(изкл) и 

скорости Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ :Ниска, Средна, Висока. 
 



   

c) Ъгъл на накланяне - Чрез натискане на предпазителя на наклона 
можете да регулирате вентилатора на всяка предпочитана кота. 

 
Мерки за безопасност 
 Никога не докосвайте перките с ръка или друг предмет! 
  Не дърпайте кабела прекалено силно. Ако се повреди след 

продължителна употреба, се обърнете към сервиз 
 Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително 
деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности 
или липса на опит и знания, освен ако не са наблюдавани или 
инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за 
тяхната безопасност.                         
 Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те 
не играят с уреда. 
 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде 
заменен от производителя, неговия сервизен агент или от подобно 
квалифицирани лица, за да се избегне опасност. 
 
Почистване 
При почистване: Изключете захранващия кабел от мрежата. 
Извадете решетката и перката внимателно. Не изпускайте перката! 
Първо използвайте мека кърпа с лек сапун, за да почистите петна от 
масло. След това избършете и полирайте със суха кърпа. Никога не 
използвайте лак или разяждаща течност, която ще повреди боята, 
метала или пластмасата! Поставете обратно перката и заключете 
решетката преди употреба. 
 
Уредът няма да бъде подмене при възникнал проблем, ако горните 
инструкции не се спазват. Винаги тествайте продукта първо преди 
покупката. 
 
Спесификации 
Напрежение: 220-240V~ 50Hz 
Консумация на енергия: 35W 

 



   

  
 
 

 
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. 


