
Wentylator sufitowy | Sichler VT-312.m (NX3147)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• wentylator

• 3 skrzydła

• hak

• instrukcja obsługi.

Dane techniczne:

• zasilanie: 220-240 V AC, 50 Hz

• pobór mocy: 20 W

• ilość skrzydeł: 3

• materiał: worzywo sztuczne

• zegar sterujący: 2 / 4 / 12 godzin

• wymiary (Ø x wysokość): 105 x 24,5 cm

• waga: 1,4 kg.

Ważne uwagi na początek

• Urządzenie  to  może być  używane przez  dzieci  od  8  roku życia  oraz  osoby z  obniżoną

sprawnością  fizyczną,  sensoryczną lub umysłową albo  brakiem doświadczenia i  wiedzy,

jeśli  są  one  nadzorowane  lub  zostały  poinstruowane  jak  mają  bezpieczne  korzystać

z urządzenia i rozumieją wynikające z tego ryzyko.

• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

• Czyszczenie nie może być przeprowadzane przez dzieci.

• Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla

dzieci poniżej 8 roku życia.

• W  przypadku  uszkodzenia  kabla  połączeniowego  tego  urządzenia,  musi  on  zostać

wymieniony  przez  centralny  dział  obsługi  klienta  producenta  lub  podobnie

wykwalifikowaną  osobę.  Niewłaściwie  wykonane  naprawy mogą  spowodować  poważne

zagrożenie dla użytkownika.
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Szczegóły produktu

1. Zasilacz

2. Silnik wentylatora

3. Łopatki

4. Hak do zwieszenia

5. Jednostka sterująca

Użytkowanie

1. Przymocuj  skrzydła  do  bocznych  punktów

mocowania obudowy za pomocą 2 śrubek każdy.

2. Za pomocą haka zawieś wentylator w wybranym miejscu.

WSKAZÓWKA

Podczas  montażu  wentylatora  należy  upewnić  się,  że  znajduje  się  on

w odległości  co  najmniej  2,5  metra  od  podłoża,  aby  nie  można  go  było

przypadkowo dotknąć. Należy również upewnić się, że w pobliżu wentylatora nie

znajdują  się  żadne inne  przedmioty,  takie  jak  zasłony,  łańcuchy świetlne  lub

podobne, które mogłyby się w nim zaplątać. Zawsze wieszaj wentylator na haku, nigdy na kablu.

3. Podłącz wentylator poprzez przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

4. Włącz  wentylator za pomocą przycisku włączania/wyłączania. Jeśli  skrzydła nie obracają

się od razu, należy je lekko popchnąć - należy uważać, aby chronić głowę, włosy i ręce

przed  kontaktem  z  wentylatorem.  Aby  wyłączyć  wentylator,  należy  ponownie  nacisnąć

przycisk ON / OFF.

5. Obudowa wentylatora może nagrzewać się po długim czasie działania. W tym przypadku

należy wyłączyć wentylator i pozostawić go do ostygnięcia na około 10-15 minut przed

ponownym uruchomieniem.

Czyszczenie i pielęgnacja

Wyłącz wentylator i pozostaw go do ostygnięcia przed czyszczeniem.

Wentylator można czyścić suchą ściereczką.

Nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani  środków ściernych,  które  mogłyby

uszkodzić wentylator.

2



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.

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

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

• Przeczytaj  uważnie  instrukcję  obsługi.  Zawierają  one  ważne  wskazówki  dotyczące

użytkowania, bezpieczeństwa i konserwacji urządzenia. Powinna być przechowywana i w

razie potrzeby przekazana kolejnym użytkownikom.

• Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z niniejszą

instrukcją obsługi.

• Podczas użytkowania należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. 

• Przed uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie i jego przewód łączący oraz akcesoria

pod kątem uszkodzeń.

• Nie  należy  ściskać  przewodu  łączącego,  ciągnąć  go  przez  ostre  krawędzie  lub  gorące

powierzchnie.

• Wyciągnij wtyczkę sieciową urządzenia:

◦ po każdym użyciu,

◦ w przypadku awarii podczas pracy,

◦ przed każdym czyszczeniem urządzenia.

• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego lub podobnego. Nie wolno

go używać do celów komercyjnych!

• Urządzenie nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.

• Wszelkie  prawa  do  wprowadzania  zmian  technicznych  oraz  eliminacji  błędów  są

zastrzeżone.
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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 NX-3147-675 jest zgodny z dyrektywą RoHS

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

4


