
Wentylator sufitowy | Sichler VT-151.D (NX9080)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• wentylator

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 230 V, 50 Hz

• pobór mocy: 12 W przy 272 obr./min.

• długość kabla: 120 cm

• liczba skrzydeł: 4

• wymiary (ØxH): 53 x 24 cm

• waga: 380 g.

Użytkowanie

Włożyć łopatki do szczelin z boku wentylatora i upewnij się, że ich końce są skierowane do góry.

Zawiesić urządzenie w żądanej pozycji za pomocą haka przymocowanego do urządzenia.

UWAGA!

Skrzydła muszą znajdować się na wysokości co najmniej 2,3 m nad ziemią.

Nigdy nie używaj innego wieszaka lub drutu! 

Podłącz urządzenie do źródła zasilania.  Odłącz urządzenie od źródła zasilania, aby je wyłączyć lub

zmienić  jego  położenie.  Jeśli  napięcie  robocze  jest  mniejsze  niż  187  V,  należy  ręcznie  lekko

popchnąć skrzydła jako pomoc przy uruchamianiu.

Bezpieczeństwo

• Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania z

produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

• Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!



• Wszelkie  modyfikacje  i  naprawy  urządzenia  lub  akcesoriów  mogą  być  wykonywane

wyłącznie przez producenta lub osoby przez niego upoważnione.

• Upewnij się, że produkt jest zasilany z łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, tak aby w

razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

• Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. Istnieje ryzyko urazu!

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o

ograniczonych  zdolnościach  fizycznych,  sensorycznych  lub  umysłowych,  lub

nieposiadające  doświadczenia  i/lub  wiedzy,  chyba  że  są  one  nadzorowane  przez  osobę

odpowiedzialną  za  ich  bezpieczeństwo lub  otrzymały  od  tej  osoby instrukcje  dotyczące

sposobu użytkowania urządzenia.  Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że

nie bawią się urządzeniem. 

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL.GmbH deklaruje  niniejszym,  że  produkt  NX-9080-675  jest  zgodny z  dyrektywą RoHs

2011/65/UE, dyrektywą EMC 2014/30/UE i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.


