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POLSKI

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować
według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego
obsługą.
2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów,
niezgodnych z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka o napięciu 220-240 V ~ 50/60 Hz.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy
równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.
4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w
pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie
pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może by użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia
oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby
odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat
bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego
z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja
urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a
czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego poprzez
przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.
7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie
wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani
nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest
uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w
celu uniknięcia zagrożenia.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało
upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie
naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie
oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy.
Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.
Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla
użytkownika.
10. Należy stawiać urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od
nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących
powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdka bez nadzoru.
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14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
różnicowym
nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Nie dopuścić do zamoczenia części silnikowej urządzenia.
16. Używaj tylko oryginalnego dostarczonego sprzętu montażowego.
17. Włącz urządzenie dopiero po zakończeniu instalacji. Częściowo zmontowane i
przekazane do eksploatacji urządzenie nie zapewnia bezpiecznego użytkowania i
prawidłowego działania.
UWAGA: NIE WŁĄCZAJ WENTYLATORA BEZ POKRYW PRZEDNICH I TYLNYCH.
18. Ustaw wentylator z dala od zasłon lub innych przedmiotów, które mogą zostać
wciągnięte przez pracujący wentylator.
19. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do pokrywy wentylatora, w przeciwnym razie może
to doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
OPIS PRODUKTU: WENTYLATOR CR7329
1. Obudowa śmigła
2. Statyw teleskopowy
3. Nogi statywu
4. Obudowa silnika
5. Duże pokrętło obrotowe
6. Długa śruba
7. Mała śruba mocująca
8. Małe pokrętło regulacyjne
9. Pokrętło regulacji prędkości
10. Pokrętło oscylacji
11. Pokrętło regulacji wysokości
montaż
1. W celu połączenia nóg statywu (3) ze statywem teleskopowym (2) patrz rysunek A. Wkręć trzy nogi statywu (3) w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do statywu (2).
2. W celu zamontowania obudowy silnika (4) do góry statywu (2) patrz rysunek B. Najpierw zdejmij duże pokrętło obrotowe (5) i długą
śrubę (6) z góry statywu teleskopowego (2), a następnie wyjmij małą śrubę mocującą (7) i małe pokrętło regulacyjne (8) z uchwytu
obudowy silnika (4).
3. Umieść obudowę silnika (4) na górze statywu (2) i przełóż długą śrubę (6) przez wspornik. Wkręcić małą śrubę mocującą (7) i
dokręcić, ale nie dokręcać zbyt mocno.
4. Zamontuj duże pokrętło obrotowe (5) na końcu śruby (6) i małe pokrętło regulacyjne (8) po drugiej stronie nad śrubą. Dokręć pokrętła,
trzymając obudowę silnika (4) w pozycji pionowej.
Obsługa
1. Wentylator jest wyposażony w 3 prędkości i funkcję oscylacji. Aby korzystać z wentylatora, postępuj zgodnie z prostymi instrukcjami
poniżej. Umieść wentylator na suchej, płaskiej powierzchni, gdzie nie przewróci się podczas użytkowania. Wysuń trzy nogi jak najdalej
na zewnątrz, aby wentylator był stabilny.
2. Upewnij się, że pokrętło regulacji prędkości (9) na górze obudowy silnika jest w pozycji wyłączonej oznaczonej przez zero. Następnie
włóż wtyczkę do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
3. Wybierz prędkość wentylatora, zmieniając pozycję pokrętła regulacji prędkości (9) na żądaną prędkość:
0 - silnik zatrzymany, urządzenie jest wyłączone
1 - niska prędkość
2 - średnia prędkość
3 - duża prędkość
4. Naciśnij pokrętło oscylacyjne (10) na górze obudowy silnika (4), aby aktywować funkcję oscylacji w celu szerokiego rozprowadzania
powietrza. Obudowa śmigła (1) będzie się obracać w lewą i prawą stronę. Aby powrócić do pracy stacjonarnej, należy pociągnąć
pokrętło (10), aby zatrzymać obracanie się
, gdy obudowa śmigła (1) znajdzie się we właściwym położeniu.
5. W celu regulacji wysokości statywu teleskopowego (2) należy poluzować pokrętło regulacji wysokości (11) obracając je w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, następnie wyciągnąć lub wcisnąć wysięgnik do żądanej wysokości, po czym ponownie mocno
dokręcić pokrętło (11) .
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
UWAGA: Nie dopuścić do zamoczenia części silnika wentylatora lub jakichkolwiek przycisków.
1. Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
2. Wyczyść obudowę zewnętrzną wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu.
54

3. Przechowuj wentylator w suchym miejscu.
Dane techniczne:
Moc: 50W
Maksymalna moc: 100W
Napięcie: 220-240V ~50-60Hz~50-60Hz

ﻋرﺑﻰ
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ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﺣول ﺳﻼﻣﺔ اﻻﺳﺗﺧدام  ،ﯾرﺟﻰ اﻟﻘراءة ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﻠرﺟوع إﻟﯾﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
.ﺗﺧﺗﻠف ﺷروط اﻟﺿﻣﺎن إذا ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﻷﻏراض ﺗﺟﺎرﯾﺔ
داﺋﻣﺎ ﻟﻺرﺷﺎدات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ .اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﯾﺳت١.
ﻗﺑل اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ  ،ﯾرﺟﻰ اﻟﻘراءة ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻣﺗﺛﺎل ً
.ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أي أﺿرار ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أي ﺳوء اﺳﺗﺧدام
.اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟداﺧل .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻷي ﻏرض ﻻ ﯾﺗواﻓﻖ ﻣﻊ ﺗطﺑﯾﻘﮫ٢-
اﻟﺟﮭد اﻟﻣطﺑﻖ ھو  ٢٤٠-٢٢٠ﻓوﻟت ~  ٥٠/٦٠ھرﺗز .ﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ  ،ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ٣
.ﺗوﺻﯾل أﺟﮭزة ﻣﺗﻌددة ﺑﻣﺄﺧذ طﺎﻗﺔ واﺣد
ﯾرﺟﻰ ﺗوﺧﻲ اﻟﺣذر ﻋﻧد اﻻﺳﺗﺧدام ﺣول اﻷطﻔﺎل .ﻻ ﺗدع اﻷطﻔﺎل ﯾﻠﻌﺑون ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ .ﻻ ﺗدع اﻷطﻔﺎل أو٤.
.اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻌرﻓون اﻟﺟﮭﺎز ﻻﺳﺗﺧداﻣﮫ دون إﺷراف
ﺗﺣذﯾر :ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ھذا اﻟﺟﮭﺎز ﻣن ﻗﺑل اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﺗزﯾد أﻋﻣﺎرھم ﻋن  ٨ﺳﻧوات واﻷﺷﺧﺎص ٥-
اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﻣن ﺿﻌف اﻟﻘدرات اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﺣﺳﯾﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ  ،أو اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟﯾس ﻟدﯾﮭم ﺧﺑرة أو
ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز  ،ﻓﻘط ﺗﺣت إﺷراف ﺷﺧص ﻣﺳؤول ﻋن ﺳﻼﻣﺗﮭم  ،أو إذا ﺗم إرﺷﺎدھم ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺧدام
اﻵﻣن ﻟﻠﺟﮭﺎز وﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺷﻐﯾﻠﮫ .ﯾﺟب أﻻ ﯾﻠﻌب اﻷطﻔﺎل ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز .ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن
ﯾﻘوم اﻷطﻔﺎل ﺑﺗﻧظﯾف اﻟﺟﮭﺎز وﺻﯾﺎﻧﺗﮫ  ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻋﻣرھم أﻛﺛر ﻣن  ٨ﺳﻧوات وﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ھذه اﻷﻧﺷطﺔ
.ﺗﺣت إﺷراف
داﺋﻣﺎ إزاﻟﺔ اﻟﻘﺎﺑس ﺑرﻓﻖ ﻣن ﻣﺄﺧذ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺳك ٦.
ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺞ  ،ﺗذﻛر ً
!!! اﻟﻣﻧﻔذ ﺑﯾدك .ﻻ ﺗﺳﺣب ﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ أﺑًدا
ﻻ ﺗﺿﻊ ﻛﺎﺑل اﻟطﺎﻗﺔ أو اﻟﻘﺎﺑس أو اﻟﺟﮭﺎز ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺎء أﺑًدا .ﻻ ﺗﻌرض اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺑًدا ﻟﻠظروف اﻟﺟوﯾﺔ ٧-
.ﻣﺛل ﺿوء اﻟﺷﻣس اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﻣطر  ،إﻟﺦ .ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺑًدا ﻓﻲ اﻟظروف اﻟرطﺑﺔ
اﻓﺣص ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ ﺑﺷﻛل دوري .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠف ﻛﺑل اﻟطﺎﻗﺔ  ،ﯾﺟب ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧﺗﺞ إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺧدﻣﺔ ٨
.اﺣﺗراﻓﻲ ﻻﺳﺗﺑداﻟﮫ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﻣواﻗف اﻟﺧطرة
ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ أﺑًدا ﻣﻊ ﻛﺑل طﺎﻗﺔ ﺗﺎﻟف أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻘوطﮫ أو ﺗﻠﻔﮫ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ أﺧرى أو إذا ﻛﺎن ﻻ ٩-
ﯾﻌﻣل ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ .ﻻ ﺗﺣﺎول إﺻﻼح اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﯾب ﺑﻧﻔﺳك ﻷﻧﮫ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث ﺻدﻣﺔ ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ .ﻗم
داﺋﻣﺎ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﺎﻟف إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ ﺧدﻣﺔ اﺣﺗراﻓﻲ ﻹﺻﻼﺣﮫ .ﻻ ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﻻ
ً
ﺑواﺳطﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن .ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺳﺑب اﻹﺻﻼح اﻟذي ﺗم ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ ﺣدوث
.ﻣواﻗف ﺧطرة ﻟﻠﻣﺳﺗﺧدم
ﻻ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ أو ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻷﺳطﺢ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ أو اﻟداﻓﺋﺔ أو أدوات اﻟﻣطﺑﺦ ﻣﺛل اﻟﻔرن اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ١٠-
.أو اﻟﻣوﻗد اﻟﻐﺎزي
.ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣواد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺣﺗراق١١.
.ﻻ ﺗدع اﻟﺳﻠك ﯾﺗدﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌداد أو ﺗﻠﻣس اﻷﺳطﺢ اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ١٢.
ﻻ ﺗﺗرك اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣﺗﺻﻼً ﺑﻣﺻدر اﻟطﺎﻗﺔ دون إﺷراف .ﺣﺗﻰ ﻋﻧد اﻧﻘطﺎع اﻻﺳﺗﺧدام ﻟﻔﺗرة ﻗﺻﯾرة  ،ﻗم ١٣.
.ﺑﺈﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ  ،واﻓﺻل اﻟطﺎﻗﺔ
ﻓﻲ داﺋرة اﻟطﺎﻗﺔ  ،ﻣﻊ ) (RCDﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر ﺣﻣﺎﯾﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ  ،ﯾوﺻﻰ ﺑﺗﺛﺑﯾت ﺟﮭﺎز ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺗﯾﺎر ١٤.
.ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن  ٣٠ﻣﻠﻠﻲ أﻣﺑﯾر .اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﺣﺗرف ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن
.ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺟزء اﻟﻣﺣرك ﻣن اﻟوﺣدة ﻣن اﻟﻐﻣر ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ١٥.
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