
T-
Jr
VENTILÁTOR

Használati Utasítás
Eredeti kézikönyv



=-

1    A készülék helyes működóséhez kérjük kövesse a Használati
utasításban leírtakat. A szemé]yi sérülés és a tulajdon megron-
gálódásának elkerülése érdekében kérjük vegyo figyelembe
az alábbiakban leírt biztonsági előirásokat.
A biztonsági előírások be nem tartása balesetekhez vezethet.
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1.  Ezt  a  szerkezetet  s  év  alatti  gyerekek;  csökkent  fizikai,
érzékszervi   és   szellemi   képességekkel   rendelkező
emberek, illetve tapasztalattal éstudással nem rendelkező
emberek,   csa.k   mások  felügyelete   mellett  vagy   mások
utasítására,   a   felmerülő   veszélyek   megértésével
használhatják.  Tilos  a  szerkezettel  a  játék.  A szerkezet
takarítását vagy  karbantartását  gyermek  csak felügyelet
mellett végezheti.

2. Kérjük ne használja a készüléket függöny közelében.  Ne
rakjon  idegen  tárgyat  a  készülékre,  a  rács  és  lapátok
sérüléseit elkerülve.

3. A készüléket csak sík felületen használja, a készülék
lapátjainak me&óvása érdekében.

4. A készüléket nem szabad használni nedves, magas
hőmérsékletű,` poros környezetben vagy oylan helyen, ahol
savakat tárolnak. Ne működtesse a készüléket tűz vagy
gyúlékony anyagok közelében.

5.  Karbantartás közben kérjük húzza ki az aljzatból és
áramtalanítsa a készüléket.

6. Takarításkor ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a szerkezet
belsejébe, mert a készülék meghibásodásához vezethet.



Követendő lépések
1.Ha a hálózati vezeték megsérült,  ki kell cseréltetni a

gyártónál, a gyártó szervízében vagy egy szakember által,
a veszély elkerülése érdekében.

2. A védőbúra levétele előtt, bizonyosodjon meg róla, hogy a
készülék nincs áram alá helyezve.

3. Működés során, ne helyezze be az ujját, sem egyéb
eszközt a készülékbe] hogy elkerülje a személyi sérülést
vagy a készülék sérülését.

4. A készülék csak háztariási célokra alkalmazható.

5. Ügyeljen arra, hogy időseket, csecsemőket és betegeket
ne érje közvetlen szél.

6. Telepítés során ne kapcsolja be a készüléket. A készülék
mozgatása, takarítása és szerelése lekapcsolt állapotban
töriénhet.

``is``
Ez  a  jelzés  a  terméken  vagy  a  kísérődokumentációban
azt jelenti,  hogy az elektromos vagy elektronikus termék

-  nem  dobható  a  háztartási   hulladékok  közé.  A  helyes
megsemmisítéshez   és   újrafelhasználáshoz   ezen
termékekre kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. A termék
helyes   megsemmisítésével   segít   megelőzni   az
élőkörnyezetre   és   emberi   egészségre   kockázatos
lehetséges  veszélyek  kialakulását,  amelyek  a  hulladék
helytelen  kezeléséből  adóthatnának.További  részletekről
érdeklődjön   a   helyihatóságoknál   vagy   a   legközelebbj
gyűjtőhelyen.
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termék rész®i

1. Vezérlőpanel
2. Légkivezető rács
3.  Előlap
4. Talp
5. Fogantyú
6.  Hátlap
7.  Hátoldali rács
8. Akkumlátor

Megjegyzés:  1. A kép ősak illusztráció. A különböző modellek részeinek neve
megegyezhet.  Kérem hivatkozzon a termékre.

2. A gyártó fenntahja a jogot a terméken a változtatásra.
Kérem hivatkozzon a termékre.

Fő
Megjegyzés: Az adatok változása esetén hivatkozzon a termékre.
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FLWK-09S61 Bga 220-240V- 50Hz 36W s60dB(A)
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Vezérlőpanel

I Aram alá helyezés után nyomja meg    ''un gombot a készülék ki illetve

bekapcsolásához.
Sebesség
i- A készülék 3 sebességi fokozattal rendelkezik.

• Bekapcsolt állapotban, a Speed gomb megnyomásával, a ventilátor
sebessége megváltozik. A sebességi fokozat 1 -3-ig terjed. Az 1 -es fokozat
a legalacsonyabb, a 3-as fokozat a megmagasabb.
Ezt a készülék jelzi.

I  Bekapcsolt állapotban,  nyomja meg a  ''+" gombot a távirányítón a ventilá-

tor sebességének beálíltásához. A  "+" gomb ismételt lenyomásával a ven-
tilátor eggyel nagyobb fokozatba kapcsol,  míg el nem éri a végsebességét.

I  Bekapcsolt állapotban, nyomaj meg a   ''-" gombot a táviráynítón a ventilátor

sebességének beálíltásához. A ''-H gomb ismételt lenyomásával a ventilátor
eggyel kisebb fokozatba kapcsol,  mig el nem éri a legksiebb sebességét.

Mode

I  Bekapcsolt állapotban, a "Mode" gomb ismételt megnyomásával, a készülék
a következö üzemmódok .'normál szél -alvási szél" között váltakozik.

•  Normál szél: a ventilátor sebessége állandó (ehhez az üzemmódhoz nem
tartozik kijelző).
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• Alvási szél        (Q>):    a program szerinti szeletgenerál, ami alváshoz

javasolt. A sebesség automatikusan csökken az alvási ciklus alatt.
Timer

•  Bekapcsolt állapotban a "Timer/Preset" gcmb ismételt megnyomásával
a távirányítón, az ldőzítő 1  Órát változik. Az ldőzítő tőrlése a következő

módon történik 1 h+2h+3h+ ...... +15h+törlés. A kijelző megjeleníti a
beállított időt. A "llmer/Preset" gomb nyomvatartásával sokkal gyorsabban
be lehet álíltani a maximum  15 Órás ldőzítést. Engedje el és a
"Timer/Preset" gomb ismételt lenyomásával törölheti az ldőzítést.

Preset
I Bekapcsolt állapotban a WTimer/Preset" gomb ismételt megnyomásával

a távirányítón, a Beálíltás 1  Órát változik. Az Beálíltás törlése a következő

módon történik lh+2h+3h+ ...... +15h+törlés. A kijelző megjeleníti a
beállított időt. A `timer/Preset" gomb nyomvatartásával sokkal gyorsabban
be lehet álíltani a maximum  15 órás Beálíltást.  Engedje el és a
"Timer/Preset" gomb ismételt lenyomásával törölheti az Beálíltást.

OSC.

1  Bekapcsolt állapotban, a "OSC," gomb lenyomásával be, i]letve ki tudja

kapcsolni az oszcillációs funkciót.

I  Erővel ne csavarja a ventilátor testet az irány beálí]tásához.  Különben,  a
készülék megsérülhst`,`

Egyéb funkciók
I Fény csökkentett

Ha nincs változás a készüléken 40 mp-ig, a készülék fény csökkentett
üzemmódba lép,  Bármely gomb megnyomásával kiléphet innen.

1  Memória funkció

A termék memóriafunkcióval rendelkezik.  Megjegyzi a beáliltott üzem-
módot kikapcsolás után,  ha nem áramtalanítjuk. Amint a készüléekt újra
bekapcsoljuk, folytatja a mentett üzemmódban a működést.

Ei Auto OFF

15 óra működés után a készülék automatikusan kikapcsol,  ha nem
kap más utasitást.
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Távirányító

i- A készülék távirányítóval rendelkezik.

Ivlegjegyzés:  A távirányitó univerzális, többfajta típusú álló
ventilátorhoz haszná[ható. Egyes gombfunkciók
]ehet nem használhatóak a modellné].
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és yéde]em
1. Ne használjon olyan eszközt a tisztitáshoz, ami karcnyomot hagyhat.
2. A készülék sérülésének elekrülsée érdekében ne használjon maró

hatású anyagot a készülék tisztítása során.
* Húzza ki a tápkábelt a szétszerelés előtt és a tisztitást csak az eszköz

lehűlése után kezdje el.
Ne használjon benzint, mgitót vagy egyéb arra nem alkalmas eszközt
a készülék tisztitásához. Tisztítás után bizonyosodjon meg afelől,  hogy
a készüléket megfelelően rakta össze.

3.Karbantartás során, meleg vizes ronggyal mossa át a készüléket, majd
egy száraz ronggyal törölje át.

4.Amemyiben a termékhez tartozik távirányító vagy hálózati adapter,
Őrizze meg azokat.

Lapátok é§ védörács szótszorelése és tisztítása
Ha az eszközt huzamosabb ideig használja, sok por gyűlhet Össze rajta.
A hátsó védörácsot és a lapátokat az alábbi utasításoknak megfelelően
lehet szétszerelni é§ megtisztítani.
Figyelem: Kérom áramtalanitsa az az eszközt mielőtt szé(szerelné a

hátsó védőrácsot.
1. Távolítsa el a hátsó védőrács rögzítőcsavarjait,  majd nyomja lefelé, a

rácsot az eltávolításhoz;
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Rögzítö



2.Távolítsa el a lapátok aljánál lévő csavarokat, majd nyomja kjcsit felfelé
a lapátokat és vegye ki őket.

3.A hátsó védőrács és lapátok vÍzzel tisztíthatóak.Tisztítás során ügyeljen
rá, ne sérüljenek meg a lapátok. "sztítás után, hagyja megszáradni a
védőrácsot és lapátokat és törölje át őket az összeszerelés előtt, különben
vÍz kerülh©t a készülékbe, ami a meghibásodásához vezethet.

4.A lapátok Ősszeszerelésekor, helyezze be a felső fémszárat; helyezze be
az alsó fémszárat a motor szárnyílásába; rögzítse csavarral a lapát aljánál
és kézze forgassa meg a lapátok, hogy megfelelően lett-e összeszerelve
a készülék.

Csavar

Motor fémszár

5. Szerelje össze a hátsó védőrácsot és csavarral rögzítse a helyére.
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Meg®ldás Éúényeáség A`{mod®ll®knél)

1h, 2h, 4h és sh Érintés eiieni Jutassa el a

Összesjelzők villognak védelem készüléket a
3-szor, majd kial- ]  kommunikációs kijelölt szervízbe
szanak 3 mp-re

l   hiba

Kivétélek                     t  y^   +

A gyártó nem vállal felelősséget, ha az alábbi okok egyike
miatt személyi sérülés vagy vagyonvesztés következik be:

1. A termék megmbásodása a termék nem rendeltetésszerű használata

vagy helytelen használata miatt következett be;

2. Átalakitják, módosítják, vagy más gyártó felszerelésével olyan módon

használják a terméket, hogy figyelmen kívül hagyják a gyártó használati

útmutatóját;

3. Vizsgálat után kiderül, a termék hibáját korrozív gázok okozták;

4. Vizsgálat után kiderül, a termék hibája a nem megfelelő szállítás miatt

keletkezeft;

5. A készüléket Úgy működtetik, javítják vagy tartják karban. hogy nem

veszik figyelembe a gyár[Ó használati utasításában foglaltakat;

6. Vizsgálat után kiderül]  hogy a termék hibáját más gyártók által előállított

alkatrészek teljesítménye vagy egyéb komponense minősége okozta;

7. A sérülést természeti katasztrófa, helytelen használat vagy vis major

okozta.


