
Padlóventilátor

Használati utasítás

Kérjük, hogy a termék első használata előtt 
figyelmesen olvassa el a használati utasítást.



Óvintézkedések

Propeller anya
Hátsó fedél 
Motorház 

Szorítócsavar 

Elülső borító
 Ventilátor propellerek 

Csavarok (x3) 

1.Tekerje ki teljesen a tápkábelt.
2. Győződjön meg arról, hogy a készülék feszültségkategóriája
megfelel a helyi előírások szerint alkalmazandó 
feszültségkategóriának.
3.Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő konnektorba.
4. A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt húzza ki a
tápkábelt.
5.Ne módosítsa a készüléket semmilyen módon.
6. (6) Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek,
korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel
rendelkező személyek, valamint tapasztalat és ismeretek nélküli
személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy oktatást
kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és
megértették a készülékkel kapcsolatos veszélyeket. Gyermekek
nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek
tisztítást és karbantartást. Tartsa a készüléket és annak vezetékét
8 év alatti gyermekek elől elzárva.
7. Vigyázat: A készüléket gyermekek vagy korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek,
illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek nem
használhatják gondviselő felügyelete nélkül. Gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel.

Megjegyzés: Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése 
érdekében azt egy hivatalos szervizközpontban vagy megfelelően 
képzett villanyszerelővel kell kicseréltetni. 

Klipszek
Fedőanya

Motor tengely 

Sebességszabályozó
kapcsoló Alap csavar @
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Középső borító

A cső felső része (burkolat) 
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I i i  Oszcilláció vezérlés



Szerelés

 Termékleírások 
Modell: DEM-FD15W
Névleges feszültség: 
Névleges frekvencia: 
Névleges teljesítmény: 
A termék méretei: 
Nettó súly: 4.1 kg

220-240 V~
50Hz
 45W
 430x400x1230mm

Húzza felfelé a
gombot az oszcilláció
befejezéséhez

1.Rögzítse a légcsavarokat, és az óramutató járásával
ellentétes irányban meghúzva rögzítse őket a megfelelő
rögzítőanyával.
2.Csatlakoztassa az elülső fedelet a hátsó fedélhez, majd
zárja be a reteszeket a belső oldalra.
3.Csatlakoztassa a csavart és a rögzítőanyát a fedél alján
lévő lyukon keresztül.

1.Csavarozza az alsó cső alját négy csavarral a ventilátor
alapjához.
2.Csúsztassa a cső felső részét az alsó részbe, és a kívánt
magasság beállítása után húzza meg a magasságállító reteszt.
3.Ezután szerelje fel a ventilátormotor-modult, és rögzítse azt 
a reteszelőcsavarral.
4.Helyezze a hátsó burkolatot a motorrész tetejére, és rögzítse a
rögzítőanyával az óramutató járásával megegyező irányban

5.Igazítsa a ventilátor propellereit a motor tengelyéhez. 

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a légcsavar
bevágásai illeszkednek a tengely ékjeihez.
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Megjegyzés: A készüléket nem használhatják gyermekek vagy 
csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel 
rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem 
rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást 
kaptak. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Megjegyzés: Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése 
érdekében azt egy hivatalos szervizközpontban vagy hasonlóan 
képzett villanyszerelővel kell kicseréltetni.



Tisztítás és karbantartás

A termék megfelelő ártalmatl
Hozzájárulhat a környezet védelméhez, ha 
nem felejti el betartani a helyi előírásokat: 
a nem működő elektromos készülékeket 
vigye vissza a megfelelő hulladékkezelő 
központba.

Ezt a készüléket beltéri használatra szánják háztartási és hasonló 
alkalmazási területeken, üzletekben, irodákban és más 
munkakörnyezetekben. 

1.A tisztítás előtt kapcsolja ki, húzza ki a hálózati
csatlakozót, és hagyja, hogy a készülék lehűljön a motor.
2.A készülék külső burkolatát szivaccsal vagy enyhén
nedves ruhával kell megtisztítani.
3.Ne használjon erős tisztítószereket, csiszológépet,
fémkefét vagy más éles tárgyakat.
4.A ventilátor és a légcsavar házát rendszeresen
tisztítani kell a készülék károsodásának megelőzése
érdekében.
5.Ne tisztítsa a készüléket közvetlenül vízzel.
6.A tisztítás során nem szabad savas tisztítószert, olajos
anyagokat, alkoholt vagy vegyi folyadékba vagy
oldószerbe áztatott
törlőkendőket használni a szín elszíneződésének
elkerülése
érdekében.

Tárolás:
1.Biztosítsa, hogy a készüléket hűvös és száraz helyentárolja.
2.Ne tekerje a kábelt a készülék köré, hogy elkerülje a

sérüléseket.
3.Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
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