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Універсальний вентилятор
ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО

Увага! 
Зображення, наведені в цьому посібнику користувача, 
призначені тільки для ознайомчих цілей.
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Важливі інструкції з техніки безпеки

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. Цей пристрій може використовуватись дітьми у віці від 8 років і старше
та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими
здібностями або з браком досвіду і знань, якщо вони перебувають під
контролем або отримали інструкції щодо безпечного вживання
приладу і розуміють небезпеку можливих наслідків. Дітям
забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється здійснювати
очищення і обслуговування пристрою без нагляду.

3. Коли вентилятор буде зібраний, більше не знімайте захисне
обгороджування крильчатки вентилятора.

4. Утилізуйте даний виріб належним чином.

Це маркування вказує на те, що на всій території ЄС 
даний виріб не повинен утилізовуватись разом із 
побутовим сміттям. Утилізуйте його з належною 
відповідальністю задля запобігання можливій шкоді 
довкіллю або здоров'ю людини внаслідок 
неконтрольованої утилізації відходів з метою 
сприяння екологічно безпечному повторному 
використанню матеріальних ресурсів. Щоб 
повернути використаний пристрій, використовуйте 
мережу пунктів роздільного збору відходів або 
зверніться до продавця, в якого був придбаний 
виріб. Вони можуть прийняти цей виріб для 
безпечної для навколишнього середовища утилізації.
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ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

Найменування компонентів

Встановіть після 
вирівнювання

2

6

7

3

4
№ З/П Опис

1 Двигун

2 Пластикова гайка

3 Контргайка 

4 Заднє захисне 
обгородження

5 Шнур живлення

6 Стійка

7 Основа

1

5

Перед встановленням зніміть обтічник і пластикову гайку з головки 
двигуна
Встановлення основи: основа встановлюється шляхом обертання 
стійки.
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Контргайка 
захисного 
обгородження

Контргайка крильчатки

Крильчатка

годинниковою стрілкою і одночасно закріпіть заднє 
захисне обгородження.

крильчатки проти 
годинникової стрілки,  після 
чого встановіть переднє 
захисне обгородження 
вентилятора.

після встановлення і 
переконайтеся, що 
крильчатка може 
нормально обертатися.

захисне 
обгородження

Guard
Catch

1

2

3

1

2

3

Вирівняйте фіксатор переднього 
захисного обгородження відповідно з 
проілюстрованим положенням 
заднього захисного обгородження.

Використовуючи обидві руки, 
послідовно стисніть захисні 
обгородження.

Встановлення 
самозахватного фіксатора.

 

Встановлення переднього і заднього захисного обгородження
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ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ 

Інструкція з використання пульта дистанційного керування

31
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№ З/П Опис

1 Клавіша «SPEED» 
(ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ)

2 Клавіша «OSC» 
(АВТОМАТИЧНИЙ ПОВОРОТ)

3 Клавіша «ON/OFF» 
(УВІМК./ВИМК.)

4 Клавіша «TIMER» (ТАЙМЕР)

Підказка:
Пульт дистанційного керування слід використовувати на відстані в межах 5 
метрів до виробу, кут відхилення повинен знаходитись в межах 30 °.
Використовуйте марганцеві або лужні батарейки типу ААА. Забороняється 
використовувати акумуляторні батареї.
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Регулювання кута нахилу

Регулювання висоти

Вручну

Для регулювання висоти 
повертайте стійку проти 
годинникової стрілки і 
витягуйте.

Кнопка вмикання/вимикання: вмикає або вимикає пристрій.

Відображення 
часу

Відображення 
швидкості 
повітряного 
потоку
Кнопка вмикання 
автоматичного 
повороту
Кнопка 
регулювання 
швидкості 
повітряного потоку

Кнопка 
вмикання/
вимикання

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ 

Інструкція з використання кнопок керування, розташованих на корпусі

Кнопка вмикання автоматичного повороту: коротко натисніть кнопку вмикання 
автоматичного повороту, щоб увімкнути або вимкнути функцію автоматичного повороту; 
для встановлення періоду натисніть кнопку вмикання автоматичного повороту і 
утримуйте натиснутою протягом 2 с, після чого коротко натискайте кнопку вмикання 
автоматичного повороту для регулювання значення періоду.

Кнопка регулювання швидкості повітряного потоку: коротко натискайте кнопку 
регулювання швидкості повітряного потоку, і швидкість повітряного потоку буде 
змінюватися відповідно до послідовності: 1 -2 - 3 - 4 -...- 12; для швидкого 
регулювання швидкості повітряного потоку натисніть кнопку регулювання швидкості 
повітряного потоку і утримуйте натиснутою протягом тривалого часу.
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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.

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.

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.



6            7            8            9            10            11           

52383932


