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Увага! 
Зображення в керівництві надаються тільки для довідки.

УВАГА!
Уважно прочитайте ці Правила та інструкцію для безпечної експлуатації.

   ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.Ніколи не встромлюйте пальці, олівці або інші предмети в решітку під час 
   роботи вентилятора.
2.Від'єднуйте вентилятор від мережі під час переміщення з одного місця на інше.
3.Щоб уникнути перекидання під час роботи переконайтеся, що вентилятор 
   знаходиться на стійкій поверхні.
4.Не встановлюйте вентилятор у вікні, бо дощ може призвести до ураження 
   електричним струмом.
5.Прилад призначений тільки для домашнього використання.

   ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1.У разі пошкодження шнура живлення замініть його у виробника або у 
   сервісного агента або за допомогою кваліфікованої особи.
2.Для захисту від ураження електричним струмом не занурюйте пристрій, 
    шнур або штепсель у воду чи іншу рідину.
3.Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) 
   зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або особами 
   з недостатнім досвідом та знаннями без нагляду або якщо особа, відповідальна 
   за їх безпеку, не проінструктувала їх щодо використання приладу. 
   Діти повинні бути під наглядом і не повинні гратися з приладом.
4.Коли прилад не використовується та перед чищенням, відключіть його 
    від розетки.
5.Зберігайте прилад в недоступному для дітей або немічних людей місці. 
    Не дозволяйте їм користуватися приладом без нагляду.
6.Прилад призначений тільки для внутрішнього та домашнього використання.
7.Після збирання вентилятора захисні лопаті ротора не повинні зніматися.
- Перед чищенням відключіть вентилятор від мережі.
- Захист ротора не можна розбирати/відкривати для очищення лопатей ротора.
- Корпус вентилятора та захист ротора протирається вологою ганчіркою.



Назва компонентів

Кнопки на корпусі приладу 

Корпус приладу 

Коробка з ароматизатором 

КОРОТКИЙ ОПИС ПРИЛАДУ

Примітка
Зображення, що містяться в керівництві, є лише довідковими, і вони 
можуть не відповідати  продукту, що знаходиться в упаковці.



ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

Примітка
Під час встановлення основи покладіть прилад на упаковку з пінопласту 
або іншу м’яку поверхню та переверніть її, щоб уникнути подряпин.

1.Вийміть корпус вентилятора та запасні частини з коробки. 
   Покладіть передню частину рамки на задню і з'єднайте їх разом. (Див. мал. 1)
2.Відкрутіть пластикову гайку на корпусі вентилятора.
3.Пропустіть шнур живлення через канавку, потім вставте корпус 
   вентилятора в рамку. (Див. мал. 3)
4.Закріпіть корпус вентилятора в рамці пластиковою гайкою. (Див. мал. 2)



 
Кнопки на корпусі приладу 

 

 
 
Для вмикання різних функцій натискайте відповідні кнопки на корпусі приладу. А саме: 

Для налаштування швидкості від 1 до 3 натискайте на кнопку . 

Для налаштування часу натискайте на кнопку . 
Під час запуску встановіть час відключення живлення від 1 години до 7 годин. 
У режимі очікування (увімкнено, але без запуску) встановіть призначений час запуску від 1 
години до 7 годин. 

Регулювання режиму обдування виконується кнопкою  (звичайний потік повітря, потік 
повітря для сну, потік повітря для дитини). 

Щоб почати або припинити тремтіння головки вентилятора натисніть на кнопку . 

Щоб запустити вентилятор або перевести в режим очікування натисніть на кнопку . Якщо 

натиснути на кнопку для запуску вентилятора, ця функція також буде активована. Якщо в 

режим очікування натиснути на кнопку ця функція відразу відключається. 
 

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ



 

 
 

 
 

 
Використовуйте марганцеві або лужні батареї типу «AAA».  

НЕ використовуйте акумуляторні батареї. 

 
 

 
 

 

Запустити/зупинити 
поворот вентилятора  

Встановлення 
типу  обдування 

Запустити /зупинити 
генератор аніонів  

Кнопка вмикання / 
режим очікування  

«+» означає 
прискорення обдування 
«-» означає зменшення 
швидкості обдування 
 Встановлення часу 
вимикання / вмикання  

ВИКОРИСТАННЯ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

1. Пульт дистанційного управління зазвичай слід використовувати в межах 
    5 метрів від передньої частини виробу з кутом відхилення до 30 градусів. 
2. Акумулятор містить багато важких металів, кислот і основ тощо, які можуть 
    загрожувати здоров’ю людини.
3. Відпрацьовані батареї слід утилізувати окремо.

ЧИЩЕННЯ

1.Перед чищенням обов’язково від'єднайте прилад від джерела електроживлення.
2.Пластикові деталі слід чистити м’яким мильним засобом та вологою ганчіркою 
   або губкою. Ретельно змивайте мильну плівку чистою водою.
3.Не допускайте потрапляння води або іншої рідини всередину двигуна.




