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Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. Urządzenia 
należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 

zachować do późniejszego wykorzystania 
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ISTOTNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE  BEZPIECZEŃSTWA    
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ  
 

• Jeżeli dojdzie do uszkodzenia urządzenia wskutek nieprzestrzegania 
instrukcji zawartych w tej Instrukcji, gwarancja traci ważność.  Producent / 
dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji zawartych w Instrukcji użytkowania. 
Nieodpowiednie używanie urządzenia nie jest zgodne z warunkami tej 
Instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy upewnić się czy napięcie 
podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu elektrycznemu w sieci.      

• Urządzenie podłączać tylko do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego   
 
Przestroga 

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby 
(również  dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub 
umysłowej, albo przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, a 
mianowicie w przypadku braku nadzoru fachowego lub braku podania 
poleceń zawierających instrukcję obsługi niniejszego urządzenia przez osobę 
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Dzieci powinny być pod nadzorem, aby nie będą bawiły się urządzeniem.    
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazda sieciowego należy upewnić się, 

czy dane techniczne wskazane na tabliczce urządzenia odpowiadają napięciu 
elektrycznemu w gnieździe, do którego urządzenie jest podłączane. 

• Urządzenia nie należy używać do innych celów niż te, dla których jest ono 
przeznaczone. 

• Uruchomionego urządzenia nie pozostawiać bez nadzoru.  
• Urządzenia nie stawiać na kuchenkę elektryczną albo gazową oraz na inne 

źródła ciepła lub w ich pobliżu.    
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• Urządzenia nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w 

niestabilnym, nadmiernie zapylonym albo niedostatecznie wywietrzonym 
miejscu.  

• Urządzenie zawsze umieszczać na równą, stabilną i suchą powierzchnię. 
Urządzenia i przewodu sieciowego nigdy nie zanurzać w wodzie albo innym 
płynie.     

• Jeżeli  urządzenie nie jest używane albo będzie czyszczone, należy wyłączyć 
go z sieci elektrycznej – należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.  

• Urządzenia nie wyłączać z  sieci ciągnąc za przewód sieciowy, bowiem grozi 
to niebezpieczeństwem uszkodzenia przewodu sieciowego/gniazda 
sieciowego.  

• Urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym/widełkami przewodu 
sieciowego nie należy używać. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu 
sieciowego, jego wymiany powinien dokonać specjalistyczny serwis.   

• Urządzenie nie używać, o ile nie działa prawidłowo, spadł na podłogę, został 
uszkodzony lub zanurzony w wodzie. W żadnym przypadku urządzenia nie 
naprawiać samemu. Urządzenia nie przerabiać – grozi niebezpieczeństwo  
porażenia prądem elektrycznym. Wszystkie naprawy i regulacje powinny być 
przeprowadzane przez autoryzowany ośrodek serwisowy. 

• Produkt ten nie powinien być używany w bezpośrednim sąsiedztwie wody, 
chodzi o wanny, umywalki, baseny itd., gdy mogłoby zaistnieć  
prawdopodobieństwo zanurzenia i pryskania wody.    

• Unikać kontaktu z częściami będącymi w ruchu.  
• Podczas przemieszczania z jednego miejsca na inne, wentylator zawsze 

należy wyłączyć z sieci elektrycznej.   
• Nie zakrywać siatki i pracującego urządzenia nie pozostawiać w 

bezpośrednim sąsiedztwie zasłon.    
• Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. 
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• Używanie wyposażenia lub innych elementów, które nie są zalecane  lub 

sprzedawane przez dystrybutora produktu może spowodować zagrożenie dla 
zdrowia i majątku, może dojść do obrażeń.    

• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien być wymieniony przez 
producenta lub przez jego technika serwisowego albo przez wykwalifikowaną 
osobę, aby nie doszło do powstania zagrożenia.   
 

OPIS URZĄDZENIA 
 
1. Pokrętło wyboru czasu  
2. Pokrętło ustawienia prędkości oscylacji     
3. Obrotowa siatka ochronna  
4. Łopatki wentylatora (średnica 30 cm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawienie prędkości wentylatora 

• Wentylator ma 3 prędkości  : 
• 1) niska prędkość 
• 2) średnia prędkość 
• 3) wysoka prędkość 
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WIERZCHNIA SIATKA OCHRONNA BĘDZIE ROTOWAŁA W ZALEŻNOŚCI OD 
SZYBKOŚCI WENTYLATORA   

USTAWIENIE POKRĘTŁA WYBORU CZASU  
• Wentylator uruchomić poprzez ustawienie tego    

pokrętła na pozycję ON   
• Pokrętło czasu można nastawić do 120 minut  
• Wentylator wyłączy się po osiągnięciu       

ustawionego czasu eksploatacji  
• Wentylator można wyłączyć kiedykolwiek        

podczas eksploatacji przekręceniem tego pokrętła   
na pozycję OFF. 
 

 
CZYSZCZENIE 

• Jeżeli  urządzenie nie jest używane, należy odłączyć go od sieci elektrycznej. 
• Otwory wentylacyjne w tylnej części osłony silnika należy utrzymywać w 

stanie  bez pyłu i nieczystości, w razie potrzeby nieczystości te można usunąć 
odkurzaczem. Osłony z silnika nie usuwać.   

• Elementy wentylatora można czyścić  szmatką lub gąbką nawilżoną 
roztworem wody z mydłem. Unikać przedostania się wody lub innego płynu 
do osłony silnika! Zawsze dokładnie usunąć resztki środka czyszczącego  
szmatką nawilżoną w czystej wodzie.   

• Uwaga: Nie stosować abrazyjnych i chemicznych środków czyszczących  lub 
rozpuszczalników, mogą uszkodzić powierzchnię elementów wentylatora.   
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SPECYFIKACJA TECZNICZNA  

 Znamionowy zakres napięcia 220 – 240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowa maksymalna moc     50 W 

 
Zmiany w tekście i zmiany danych technicznych zastrzeżone.  
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy odłożyć na miejsce przeznaczone przez władze 
gminy do utylizacji odpadów.  
 
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 
 

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie 
można likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu 
zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji  i recyklingu tych wyrobów 
należy przekazać je do wyznaczonych  składnic odpadów W niektórych 
krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można 
zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy  przy 
kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych 
produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i 
pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa 
likwidacja odpadów.   
 

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.   
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