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WENTYLATOR KOLUMNOWY

VO2208
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1.DANE TECHNICZNE

nazwa model kod ean moc napięcie

Wentylator
kolumnowy V02208 5907477033294 50W 230V,50Hz

Poziom mocy akustycznej LWA= 54.68 dB (A)

Wymogi dotyczące informacji

Informacje umożliwiające identyfikację modelu VO0673, którego dotyczą podawane dane:

Opis Symbol Wartość Jednostka

Maksymalne natężenie przepływu wentylatora F 6.53 m3/min

Moc wentylatora P 36.5 W

Wartość eksploatacyjna SV 0.18 (m3/min)/W

Pobór mocy w trybie czuwania PSB 0.18 W

Poziom mocy akustycznej wentylatora LWA 54.68 dB(A)

Maksymalna prędkość powietrza c 2.28 m/s

Norma dla pomiaru wartości eksploatacyjnej

EN 60704-2-7:1998,

EN 60704-1: 2010+A11: 2012

EN 50564: 2011

EN ISO 5801:2008

Dodatkowych informacji udzielają

ZIPP SKUTERY SP. Z O.O.

Ul. Leszno 40

06-300 Przasnysz

● Wentylator kolumnowy o mocy 50W

● 3 prędkości nawiewu

● Automatyczna oscylacja w poziomie : 65°

● Funkcja TIMER - do 12h

● Wysokość 96.5 cm
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1. OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za dokonanie zakupu wentylatora marki VOLTENO.

1.Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

2.Prosimy o staranne przechowywanie tej instrukcji, gwarancji, pokwitowania kasowego oraz w
ramach możliwości kartonu z wewnętrznym opakowaniem!

3.Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, jeżeli urządzenie nie jest używane, gdy
zamocowujemy części dodatkowe, urządzenie czyścimy lub gdy nastąpi zakłócenie w jego pracy. W
pierwszej kolejności należy wyłączyć urządzenie. Zrobić to należy poprzez pociągnięcie za wtyczkę a
nie za kabel.

4.Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o
obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych osoby o braku doświadczenia i znajomości
sprzętu, jeżeli zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5.Kabel i całe urządzenie należy regularnie sprawdzać, czy nie ma uszkodzeń. Urządzenia nie wolno
włączać, jeżeli zostały stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia.

6.Urządzenia nie należy naprawiać we własnym zakresie, powinno ono zostać oddane do naprawy w
autoryzowanym sklepie.

7.W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, uszkodzony kabel podłączenia do sieci może być wymieniany
na kabel tej samej jakości wyłącznie przez producenta, serwis lub inną osobę o odpowiednich
kwalifikacjach.

8.Urządzenie i kabel nie powinno znajdować się w pobliżu źródła ciepła, ostrych kantów, nie wolno
poddawać ich bezpośredniemu nasłonecznieniu, wilgoci i innym tego rodzaju wpływom.

9.W czasie użytkowania nigdy nie należy zostawiać urządzenia bez opieki! Urządzenie powinno
zostać zawsze wyłączone, jeżeli nie jest używane, nawet jeśli przery- wamy pracę na bardzo krótko.

10.Należy używać tylko oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

11.Urządzenia nie należy używać na zewnątrz pomieszczeń. Urządzenia nie wolno zanurzać w
wodzie ani w innych płynach, nie może ono mieć również kontaktu z żadnymi płynami. Nie należy
używać urządzenia mając mokre lub wilgotne ręce.

12.Jeżeli urządzenie jest mokre lub wilgotne, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie
wolno dotykać rękoma włączonego i mokrego urządzenia!

13.Urządzenia należy używać wyłącznie w przewidzianym do tego celu.

Proszę przestrzegać następujących „specjalnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa”.

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych przedmiotów!

• Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je wessać!

• Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce ochronnej!

• Przed użyciem urządzenie musi być kompletnie zmontowane!

• Proszę wybrać odpowiednią podkładkę, aby urządzenie podczas pracy nie mogło się przewrócić!

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem

przekreślonego kosza.
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● W sytuacji wyrzucania opakowania należy dokonać selekcji elementów z papieru / tektury , tworzyw
sztucznych lub innych materiałów i wyrzucić je do osobnych pojemników na odpady

● Przed wyrzuceniem wyrobu , który został wycofany z eksploatacji skontaktuj się ze sprzedawcą ,
producentem lub zastosuj się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem lub
ochroną środowiska w twoim regionie .

● Stosowanych w oprawie oświetleniowej źródeł światła nie można wyrzucać do śmieci należy
stosować się do wytycznych udzielanych przed ich sprzedawcę lub producenta,

● Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego , wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych
śmieci razem z innymi odpadami

● Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego , wymagają
specjalnej formy przetwarzania , odzysku , recyklingu i unieszkodliwiania ,

Zgodnie prawem zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z
odpadami domowymi.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wyrzucać w miejscach specjalnie do tego
wyznaczonych.

2. SCHEMAT MONTAŻU

.

A. Podłącz zasilanie i wciśnij odpowiedni przycisk (1,2, 3). Wentylator włączy się i będzie działał
w zależności od prędkości, którą wybrałeś.

B. Funkcje przycisków:
0: zatrzymanie wentylatora.
Ustawienie prędkości(1,2, 3): Aby wybrać wymagają prędkość wentylatora naciśnij :

Stopień niski (1),

Stopień średni Medium (2),
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Stopień wysoki(3)

C. Oscylacja: Aby włączyć funkcję oscylacji naciśnij przycisk jeden raz, wentylator zacznie
oscylować. Drugie naciśnięcie zatrzyma oscylację.

D. Timer (): Ustaw timer na wymagany czas dla wentylatora do pracy na 20 minut,30 minut, 40
minut, 50 minut, 60 minut.

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów poopakowaniowych.

Oznaczenie WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego , wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi
odpadami

Oznaczenie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi
odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu.

Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wycofany z eksploatacji , należy skontaktować się ze
sprzedawcą, producentem, lub zastosuj się do wytycznych organizacji zajmujących się oczyszczaniem
lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
wymogów dotyczących ekoprojektu dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych, na stronie
www.volteno.pl udostepniamy informacje techniczne o produktach.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1. ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupienia danego towaru,
wpisanej na karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji,
które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości
montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

4. W przypadku wystąpienia w/w wad ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. zobowiązuje się do bezpłatnej
naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy
o kontakt mailowy serwis@volteno.pl

5. Gwarancja zostaje odrzucona gdy powstałe uszkodzenie jest uszkodzeniem mechanicznym
spowodowanym poprzez uderzenie, bądź upadek urządzenia.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i
może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od ZIPP SKUTERY Sp. z. o.o.
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Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.

2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu
eksploatacyjnemu.

3.Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.

4.Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami
zewnętrznymi.

5.Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.

6.Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania
niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.

7.W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma ZIPP SKUTERY Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek
nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp.z.o.o. przeróbek, ingerencji lub
zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.

2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z. o.o. ingerencji wewnątrz
urządzenia przez osoby nieuprawnione.

ROK PRODUKCJI: 2021

IMPORTER

ZIPP SKUTERY SP. Z O.O.

Ul. Leszno 40

06-300 Przasnysz

Tel: + 48 29 771 20 00

Fax: + 48 29 752 22 33


