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ВЕНТИЛЯТОР-ЗВОЛОЖУВАЧ
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО

Увага! 
Зображення, наведені в цьому посібнику користувача, 
призначені тільки для ознайомчих цілей.
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ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Застереження

Уважно прочитайте правила техніки безпеки та інструкцію з експлуатації. 

1. В разі пошкодження шнура живлення його заміну з метою уникнення
небезпеки повинен здійснювати виробник, його сервісний агент або
кваліфікований фахівець.

2. З метою захисту від ураження електричним струмом забороняється
занурювати пристрій, шнур або вилку у воду або іншу рідину.

3. Цей пристрій не призначений для використання особами (у тому
числі дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими
здатностями або недостатнім досвідом та знаннями, окрім випадків,
коли вони знаходяться під наглядом чи проінструктовані особою,
відповідальною за їхню безпеку. Не дозволяйте дітям грати із
пристроєм.

4. Якщо пристрій не використовується, а також перед очищенням
пристрою витягніть вилку з розетки.

5. Тримайте електричні пристрої поза досяжністю дітей або немічних
людей. Не дозволяйте їм використовувати пристрої без нагляду.

6. Коли вентилятор буде зібраний, більше не знімайте захисне
обгороджування лопатей вентилятора.
• Перед очищенням відключіть вентилятор від електричної мережі.
• Для очищення лопатей вентилятора не треба знімати/відкривати

захисне обгороджування лопатей вентилятора.
• Протріть корпус і захисне обгороджування лопатей вентилятора

вологою тканиною.
7. Під час заповнення та очищення відключайте пристрій від джерела

електроживлення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
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1. Під час роботи вентилятора забороняється вставляти пальці, 
олівці чи будь-які інші предмети крізь захисне обгородження.

2. Від'єднуйте вентилятор від мережі електричного живлення під час 
переміщення вентилятора від одного місця до іншого.

3. З метою уникнення перекидання вентилятора під час роботи 
переконайтеся, що вентилятор розташований на стійкій поверхні.

4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати вентилятор біля вікна! Дощ є 
потенційним джерелом небезпеки ураження електричним 
струмом.

5. Використовувати лише в приміщеннях. 

ЗОБРАЖЕННЯ ВУЗЛІВ ВЕНТИЛЯТОРА
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Вузол резервуара 
для води

Примітка.

настановний 
отвір

ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Складання базового вузла
Вийміть вузол двигуна та базовий вузол з 
упаковки, як показано на Малюнку 1, вставте 
з'єднувальний провід і стійку в базовий вузол, 
після чого затягніть затягувальний болт та 
переконайтеся в тому, що болт увійшов у 
позиціонуючий отвір.

Мал. 1
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ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ

2. Встановлення коліщаток
Вийміть основу та коліщатка з упаковки, як 
показано на Малюнку 2, і встановіть 
коліщатка в монтажні отвори основи, 
натискаючи на кожен з них по черзі.

3. Складання основи і базового вузла
Вставте 3 гвинти (M5 * 20) в основу, як 
показано на Малюнку 3, і зафіксуйте базовий 
вузол за допомогою гайок, вбудованих у 
нижню частину базового вузла.

4. Складання заднього захисного 
обгороджування та крильчатки
Встановіть послідовно, як показано на 
Малюнку 4, заднє захисне обгороджування, 
гайку кріплення захисного обгороджування, 
крильчатку, гайку кріплення крильчатки та 
затискач сітки.

5. Складання монтажного вузла
Втисніть насад-розпилювач у гофрований 
шланг, як показано на малюнку 5, шляхом 
натискання з одночасним обертанням, після 
чого зафіксуйте насад-розпилювач гвинтами на 
передньому захисному обгороджуванні.

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

6. Встановіть компоненти переднього 
захисного обгороджування в затискачі сітки
Вставте переднє захисне обгороджування в 
затискач сітки, як показано на Малюнку 6, 
притягніть гвинтами і затягніть гвинти; після 
чого прикріпіть гофрований шланг в верхній 
частині базового вузла.

Мал. 6
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Вмикач коливань: керує автоматичним поворотом ліворуч і праворуч.
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ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Інструкція щодо функції зволоження
•

•

•

•
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• Перед використанням перевірте, чи був пристрій зібраний повністю, і чи були 

підключайте джерело живлення.
•

•
корпус пристрою під час його роботи.

• ою попередження нещасних випадків дітям дозволяється використовувати цей 
електричний прилад тільки під наглядом дорослих. При використанні електричного 
пристрою з репелентом переконайтеся, що він знаходиться за межами досяжності дітей, і 
в разі його випадкового проковтування негайно зверніться за медичною допомогою.

• Перед використанням перевірте шнур живлення та штепсельну вилку на наявність 
никнення небезпеки в разі виявлення пошкодження 

 виробника, 
 

•

нещасних випадків.
• При використанні зволожувача резервуар для води повинен заповнюватися чистою водою 
з температурою нижч акож рекомендується використовувати демінералізовану, 
чисту або дистильовану воду, що містить найменшу кількість домішок.

•
поверхні, також забороняється переміщувати резервуар для води під час роботи 
зволожувача; в разі випадкового перевертання зволожувача або базового вузла, коли 

перевірки пристрою на відсутність прихованого ризику безпеки і, особливо, 

•

•
зволожувача не направляйте потік туману на меблі, прилади або стіни.

• Вода, що знаходиться всередині резервуару для води або приймача, не повинна 
знаходитись там надто довго, оскільки це може привести до розмноження бактерій; 

• Перш очищенням зволожувача вимкніть живлення, зніміть пружинний затискач і 
затичку зливного отвору, і видаліть з пристрою воду, що залишилась.

• Після видалення накипу та використання протягом деякого часу накип має тенденцію 
до накопичення всередині резервуара для води, приймача та вимірювального 
перетворювача; в разі появи накипу в приймачі або на крильчатці додайте у воду в 
приймачі невелику кількість миючого засобу і очистіть чистою водою після 
замочування протягом 30 хвилин.

• Встановіть затичку зливного отвору та пружинний затискач.
• Після тривалого використання або сушіння пристрою в тіньовій зоні проведіть 
ретельну перевірку пристрою.   
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1. Перед очищенням і збіркою вентилятор повинен бути відключений від 
електричної мережі.

2. З метою забезпечення достатньої циркуляції повітря до двигуна не 
допускайте накопичення пилу в вентиляційних отворах, розташованих в 
задній частині двигуна. Не розбирайте вентилятор для видалення пилу.

3. Протріть зовнішні поверхні елементів м'якою тканиною, змоченою у 
м'якому миючому засобі.

4. З метою уникнення подряпання поверхні не використовуйте абразивні 
миючі засоби або розчинники. Забороняється використовувати будь-який 
з наступних очисних засобів: бензин, розчинник.

5. Не допускайте попадання води або будь-якої іншої рідини в корпус 
двигуна або внутрішні деталі. 

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Вентилятор вимагає мінімального технічного обслуговування. Не 
намагайтеся відремонтувати його самостійно. В разі необхідності 
проведення сервісного обслуговування зверніться до кваліфікованого 
обслуговуючого персоналу.

ОЧИЩЕННЯ
1. Перед очищенням не забудьте відключити пристрій від джерела 

електричного живлення.
2. Пластмасові деталі слід очищати м'якою тканиною, змоченою у 

слабкому мильному розчині. Ретельно видаліть мильну плівку за 
допомогою сухої тканини. 

УТИЛІЗАЦІЯ: Забороняється викидати електричні пристрої 
разом з несортованими побутовими відходами; використовуйте 
контейнери для роздільного збору відходів. Для отримання 
інформації щодо наявних пунктів роздільного збору відходів 
зв'яжіться з органом місцевого самоврядування. Якщо 
електричні пристрої будуть викидатись на звалища, небезпечні 
речовини можуть просочитися в ґрунтові води і потрапити в 
харчовий ланцюг, що заподіє шкоду здоров'ю.
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