
Wentylator sufitowy Ø 40 cm Pearl (NC1384)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instrukcja obsługi:

• wentylator

• 4 łopatki wirnikowe

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 230 V / 50 Hz

• pobór mocy: 5 W

• długość kabla: ok. 190 cm

• waga: 264 g.

Montaż

Włóż łopatki wirnika z zagięciem w szczelinę części środkowej tak, aby łopatki zaskoczyły i były

stabilnie zamocowane.

Użytkowanie

Zawieś wentylator z hakiem pod sufitem. Następnie podłącz do gniazdka elektrycznego (230V/50

Hz).  Pamiętaj,  że  łopatki  wirnika  nie  mogą  dotykać  przewodu  zasilającego.  Włącz  wentylator

ustawiając  przełącznik  ON/OFF  na  ON.  Wyłącz  wentylator  ponownie  ustawiając  przełącznik

ON/OFF w pozycję OFF.

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!

• Nie należy rozkładać ani naprawiać urządzenia samodzielnie!

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

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.
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• Produkt należy trzymać z dala od wilgoci i wysokiej temperatury.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Zamontuj wentylator sufitowy tak, aby nie był dostępny dla dzieci i zwierząt domowych.

• Nie  należy  dotykać  wentylatora  sufitowego,  gdy  jest  podłączony  do  zasilania.  Istnieje

niebezpieczeństwo obrażeń!

• Należy upewnić się, że wentylator sufitowy jest podwieszony na bezpiecznym i pewnym

haku, który nie może się poluzować podczas pracy.

• 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  oświadcza  niniejszym,  że  produkt  NC-1384  jest  zgodny  z  dyrektywą  EMC

2014/30/EU oraz dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE.
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