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Дякуємо Вам за покупку техніки компанії 

Функціональність, дизайн і відповідність стандартам якості 
гарантують Вам надійність і зручність у використанні цього 

приладу.
Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво по експлуатації і 
збережіть його в якості довідкового посібника впродовж  усього 

терміну експлуатації приладу.
Цей прилад призначений для побутового (домашнього)  

використання.

Технічні характеристики
Модель: MR 910
Електроживлення: 
Рід тока- змінний;
Номінальна частота 50Гц;
Номінальна напруга (діапазон) 220-240В 
Споживана потужність:  20Вт
Кількість швидкостей: 2
Варіанти встановлення: 
- настільний  на фіксаторі-прищіпці;
- настінний (гвинти для закріплення в комплект не входять).
Клас захисту від ураження електрострумом II;
Виконання захисту корпусу від проникнення вологи:  
звичайне, відповідає IPХ0;
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Склад приладу

Малюнок 1

1.Передні захисні грати
2.Крильчатка
3.Задні захисні грати
4.Опорна стойка
5.Затискач - прищіпка
6.Корпус двигуна
7.Гвинт-фіксатор нахилу.

Заходи безпеки
Шановний користувач,  дотримання загальноприйнятих 

правил безпеки  і  правил викладених в цьому керівництві 
робить використання цього приладу виключно безпечним.

4

6

7

5

1

2

3
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            УВАГА!
-Забороняється використати електроприлад у будь-яких місцях, 
де можливе попадання води або вологи на прилад. 
-Ніколи не занурюйте електроприлад, його мережевий шнур і 
вилку у воду або інші рідини.
-Не беріть прилад мокрими руками.
-Не використайте вентилятор у ванній кімнаті і подібних примі-
щеннях.
При недотриманні правил виникає небезпека поразки елек-
трострумом!

- Забороняється  використовувати прилад в приміщеннях зі ви-
бухо - пожежонебезпечним середовищем (гази, пари, аерозолі 
вогненебезпечних рідин), в приміщеннях з підвищеним вмістом 
в повітрі пилу (особливо вугільною, цукровою, борошняною). 
- Не використайте прилад поблизу легкозаймистих або вибухо 
- пожежонебезпечних  предметів і рідин. Не розпиляйте на 
прилад які або аерозолі.
- Ніколи не залишайте включений електроприлад без нагляду!
- Перед використанням приладу переконайтеся, що напруга 
живлення вказана на приладі відповідає напрузі електромережі 
у Вашому будинку.
- Завжди виймайте вилку з розетки навіть якщо ви не використо-
вуєте прилад короткочасно.
- Забороняється відключати прилад від мережі висмикуванням 
мережевої вилки з розетки за кабель.
- Якщо ваш прилад внесений з холоду в тепле приміщення, не 
включайте прилад впродовж 2-х годин, щоб уникнути поломки 
із-за утворення конденсату на внутрішніх частинах приладу.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми і людьми 
з обмеженими фізичними або розумовими можливостями, а 
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також людьми що не мають знань і  досвіду використання поб-
утових приладів, якщо вони не знаходяться під контролем, або 
не проінструктовані особою  відповідальною за їх безпеку. 
- При використанні приладу в приміщеннях де знаходяться 
діти, люди з обмеженими можливостями або тварини потрібний 
постійний,  безпосередній контроль дорослих. 
- Не дозволяйте дітям грати з приладом і пакувальними ма-
теріалами.  
- Не використайте прилад поза приміщеннями.
- Ніколи не використайте прилад, якщо пошкоджений мереже-
вий шнур або вилка, якщо прилад не працює належним чином, 
якщо прилад пошкоджений або потрапив у воду. Не ремонтуйте 
прилад самостійно, звернетеся в найближчий сервісний центр.
- Не використайте прилад під час грози, штормового вітру. У цей 
період можливі скачки мережевої напруги. 
- Не кидайте прилад.  Не переміщайте прилад під час його ро-
боти. Встановлюйте прилад на тверду стійку основу далеко від 
нагрівальних приладів, джерел відкритого вогню.
- Ніколи не просовуйте пальці, або які або  предмети через 
захисні грати під час роботи вентилятора.
- Не направляйте  потік повітря від вентилятора на сплячих 
людей, особливо дітей, або домашніх тварин. 
- Не рекомендується тривало знаходитися безпосередньо під 
постійним потоком повітря.

Дії в екстремальних ситуаціях
- Якщо прилад впав у воду або на нього потрапила вода, негай-
но, вийміть вилку з розетки, не торкаючись до самого приладу 
або води.
- У разі появи з електроприладу диму, іскріння, сильного запаху 
горілої ізоляції, негайно припиніть використання приладу, вий       
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           міть вилку з розетки, зверніться в найближчий сервісний 
центр.

Використання приладу
Підготовка до використання
Перед першим використанням видаліть пакувальні матеріали, 
переконайтеся що усі частини приладу не мають ушкоджень.

УВАГА! якщо на крильчатці вентилятора є присутньою наклейка 
- стикер не видаляйте її оскільки вона є вантажем балансування 
і запобігає вібрації крильчатки.

Складання вентилятора
Якщо Ваш вентилятор поставлявся в розібраному стані, слід 
встановити корпус двигуна (6/Мал.1) із захисними гратами на 
опорну стойку вентилятора (4/Мал.1) до збігу отворів, і зафіксу-
вати гвинтом (7/Мал.1) з гайкою, вставивши його в отвір.

Встановлення вентилятора

Ваш вентилятор може бути встановлений як на стіну, так і на 
край столу за допомогою затискачу-прищіпки.

Для установки на 
стіну в  нижній частині 
затискачу передбачені 
два отвори під голівки 
шурупів. 
Придбайте в  торговій 
мережі шурупи в ком-
плекті з дюбелями.
Виберіть на стіні від-

Малюнок 2 Малюнок 3
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повідне місце установки поблизу від  електричної розетки. Про-
свердліть  отвори, забийте дюбелі і вкрутіть шурупи. Залиште 
проміжок між голівкою шурупа і стіною 3 мм.  
Повісьте вентилятор на шурупи.
Для установки  на край столу або подібних поверхонь служить 
затискач- прищіпка в комплекті (5 /Мал.1).

Управління, регулювання положення
 Значення символів перемикача  на задній кришці вентилятора:

«0» – вимкнено «ОFF»
«1» - Низька швидкість « LOW»
«2» - Висока швидкість «HIGH»
Переконайтеся що перемикач встанов-
лений в позицію «0», включіть вилку 
кабелю в електричну розетку.
Для вмикання вентилятора  пере-
ведіть ручку перемикача швидкості в 
положення «1» або «2».

Малюнок 4

Для вимикання переведіть ручку перемикача в положення «0» 
(Вимкнено).

Регулювання нахилу корпусу вентилятора
Для регулювання нахилу корпусу вентилятора 
відносно стойки,  обертанням проти годинни-
кової стрілки відпустіть регулювальний гвинт, 
встановіть корпус вентилятора в необхідне 
положення, затягніть  регулювальний гвинт зу-
силлям достатнім для утримання вентилятора.

Малюнок 5
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Регулювання кута повороту вентилятора

Регулювання горизонтального положення 
виконується вручну поворотом стойки 
вентилятора відносно затиску прищіпки 
управо або вліво, в декілька фіксованих 
положень.

Малюнок 6

Чищення і відхід
УВАГА!
- Ніколи не очищуйте вентилятор підключений до мережі.
- Перед очищенням відключіть вентилятор і дочекайтеся повної 
зупинки крильчатки.
- Не використайте абразивні чистячі засоби і розчинники.
- Не дозволяйте воді або будь-якій іншій рідині потрапляти все-
редину корпусу приладу, не занурюйте у воду або інші рідини 
мережевий шнур і вилку.

Якщо вентилятор забруднений не сильно, досить протерти його 
частини вологою серветкою Захисні грати можна очистити за 
допомогою пилососа і м’якої щіточки.
У разі сильного забруднення крильчатку і передні грати можна 
зняти і помити в теплій воді із застосуванням м’якого миючого 
засобу.
Для цього:
- відгвинтіть гвинт який фіксує передню і задню захисні грати, і, 
відпустивши клямки зніміть передні грати.
- зніміть з валу двигуна крильчатку.
Після очищення дайте частинам вентилятора повністю висохну-
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ти.  Встановіть частини вентилятора в зворотному порядку. 
Усередині приладу немає частин тих, що вимагають  обслу-
говування власником, будь-яке інше обслуговування повинне 
виконуватися кваліфікованим персоналом в сервісному центрі. 
Після сезонного зберігання, перед використанням, рекомен-
дується нанести 1-2 краплі машинної олії (наприклад для шва-
цьких машин або « веретенного») в передній і задній підшипни-
кові вузли двигуна. Зверніться до фахівця сервісного центру.

Зберігання
- Перед зберіганням відключіть прилад від електромережі.
- Якщо виконувалося чищення, переконаєтеся що прилад абсо-
лютно сухий. 
- Зберігаєте прилад в сухому, прохолодному, не запиленому 
місці в поліетиленовому пакеті або в заводській упаковці,  да-
леко від дітей і людей з обмеженими фізичними і розумовими 
можливостями.

Утилізація
Цей продукт і його частини не слід викидати разом з якими-не-
будь відходами. Слідує, відповідально відноситься до їх пере-
робки і зберігання, щоб підтримувати повторне використання 
матеріальних ресурсів. Якщо Ви вирішили викинути пристрій, 
будь ласка, використайте спеціальні поворотні і зберігаючі 
системи.

Характеристики  комплектація і зовнішній вигляд виробу можуть 
незначно змінюватися виробником, без погіршення основних 
споживчих якостей виробу.
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Благодарим Вас за покупку техники компании 

Функциональность, дизайн и соответствие стандартам качества 
гарантируют Вам надежность и удобство в использовании 

данного прибора.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации и сохраните его в качестве справочного пособия в 
течение  всего срока эксплуатации прибора.

Данный прибор предназначен для бытового (домашнего) ис-
пользования.

Технические характеристики
Модель: MR-910
Электропитание: 
Род тока- переменный;
Номинальная частота 50Гц;
Номинальное напряжение (диапазон) 220-240В 
Потребляемая мощность:  20Вт
Количество скоростей: 2
Варианты установки:  
- настольный  на фиксаторе-прищепке;
- настенный (крепежные винты в комплект не входят).
Класс защиты от поражения электротоком II;

Исполнение защиты корпуса от проникновения влаги обыч-
ное, соответствует IPХ0;
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Устройство прибора 

Рисунок 1

1. Передняя решетка
2. Крыльчатка
3. Задняя решетка
4. Опорная стойка
5. Зажим – прищепка
6. Корпус двигателя
7. Винт-фиксатор наклона.

Меры безопасности
Уважаемый пользователь,  соблюдение общепринятых 
правил безопасности  и  правил изложенных в данном 

руководстве делает использование данного прибора ис-
ключительно безопасным.

4

6

7

5

1

2

3
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           ВНИМАНИЕ!
- Запрещается использовать электроприбор в любых местах, 
где возможно попадание воды или влаги на прибор. 
- Никогда не погружайте электроприбор, его сетевой шнур и 
вилку в воду или другие жидкости.
- Не берите прибор мокрыми руками.
- Не используйте вентилятор в ванной комнате и подобных 
помещениях.
При несоблюдении правил возникает опасность поражения 
электротоком!

-Запрещается использовать прибор в помещениях с взрыво- 
пожароопасной средой (газы, пары, аэрозоли огнеопасных жид-
костей), в помещениях с повышенным содержанием в воздухе 
пыли (особенно угольной, сахарной, мучной). 
-Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся или 
взрыво- пожароопасных  предметов и жидкостей. Не распыляй-
те на прибор какие либо аэрозоли.
-Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмо-
тра!
-Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение 
питания указанное на приборе соответствует напряжению элек-
тросети в Вашем доме.
-Всегда вынимайте вилку из розетки даже если вы не использу-
ете прибор кратковременно.
-Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сете-
вой вилки из розетки за кабель.
-Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не 
включайте прибор в течение 2-х часов, во избежание поломки 
из-за образования конденсата на внутренних частях прибора.
- Данный прибор не предназначен для использования детьми 
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и людьми с ограниченными физическими или умственными 
возможностями, а также людьми не имеющими знаний и  опыта 
использования бытовых приборов, если они не находятся под 
контролем, или не проинструктированы лицом  ответственным 
за их безопасность. 
- При использовании прибора в помещениях где находятся 
дети, люди с ограниченными возможностями или животные 
необходим постоянный,  непосредственный контроль взрослых. 
- Не позволяйте детям играть с прибором и упаковочными 
материалами.  
- Не используйте прибор вне помещений.
- Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур 
или вилка, если прибор не работает должным образом, если 
прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор 
самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Не используйте прибор во время грозы, штормового ветра. В 
этот период возможны скачки сетевого напряжения. 
- Не бросайте прибор.  Не перемещайте прибор во время его 
работы. Устанавливайте прибор на твердое устойчивое основа-
ние вдали от нагревательных приборов, источников открытого 
огня.
- Никогда не просовывайте пальцы, или какие либо  предметы 
через защитную решетку во время работы вентилятора.
- Не направляйте  поток воздуха от вентилятора на спящих 
людей, в особенности детей, или домашних животных. 
- Не рекомендуется длительно находиться непосредственно 
под постоянным потоком воздуха.

Действия в экстремальных ситуациях
- Если прибор упал в воду или на него попала вода, немедлен-
но, выньте вилку из розетки, не прикасаясь к самому прибору       
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          или воде.
- В случае появления из электроприбора дыма, искрения, 
сильного запаха горелой изоляции, немедленно прекратите 
использование прибора, выньте вилку из розетки, обратитесь в 
ближайший сервисный центр.

Использование прибора
Подготовка к использованию
Перед первым использованием удалите упаковочные материа-
лы, убедитесь что все части прибора не имеют повреждений.

ВНИМАНИЕ! если на крыльчатке вентилятора присутствует 
наклейка - стикер не удаляйте ее так как она является баланси-
ровочным грузом и предотвращает вибрацию крыльчатки.

Сборка вентилятора
Если Ваш вентилятор поставлялся в разобранном состоянии, 
следует установить корпус двигателя(6/Рис.1) с защитной ре-
шеткой на опорную стойку вентилятора (4/Рис.1) до совпадения 
отверстий, и зафиксировать винтом (7/Рис.1) с гайкой, вставив 
его в отверстие. 

Установка вентилятора
Ваш вентилятор может 
быть установлен как 
на стену, так и на край 
стола с помощью зажи-
ма-прищепки.
Для установки на стену 
в  нижней части зажима 
предусмотрены два 

Рисунок 2 Рисунок 3
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отверстия под головки шурупов. 
Приобретите в  торговой сети шурупы в комплекте с дюбелями.
Выберите на стене подходящее место установки вблизи от  
электрической розетки. Просверлите  отверстия, забейте уста-
новочные дюбеля и вверните шурупы. Оставьте зазор между 
головкой шурупа и стеной 3 мм.
Повесьте вентилятор на шурупы.
Для установки  на край стола или подобных поверхностей слу-
жит зажим-прищепка в комплекте (5 /Рис.1).

Управление, регулировки положения

 Значение символов переключателя  
на задней крышке вентилятора:
«0»- Выключено «ОFF»
«1»- Низкая скорость «LOW»
«2»- Высокая скорость «HIGH» 
Убедитесь что переключатель уста-
новлен в позицию «0», включите вилку 
кабеля в электрическую розетку.

Рисунок 4

Для включения вентилятора  переведите ручку переключателя 
скорости в положение «1» или «2».

Для выключения переведите ручку переключате-
ля в положение «0» (Выключено).

Регулирование наклона корпуса вентилятора
Для регулирования наклона корпуса вентиля-
тора относительно стойки,  вращением против 
часовой стрелки отпустите регулировочный винт,            

Рисунок 5
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           установите корпус вентилятора в требуемое положение, 
затяните  регулировочный винт усилием достаточным для удер-
жания вентилятора. 

Регулировка угла поворота вентилятора
Регулировка горизонтального положения 
выполняется вручную поворотом стойки 
вентилятора относительно зажима прищепки 
вправо или влево, в несколько фиксирован-
ных положений. 

Рисунок 6

Чистка и уход
ВНИМАНИЕ!
- Никогда не чистите вентилятор подключенный к сети.
- Перед очисткой отключите вентилятор и дождитесь полной 
остановки крыльчатки.
- Не используйте абразивные чистящие средства и раствори-
тели.
- Не позволяйте воде или любой другой жидкости попадать 
внутрь корпуса прибора, не погружайте в воду или другие жид-
кости сетевой шнур и вилку.

Если вентилятор загрязнен не сильно, достаточно протереть 
его части влажной салфеткой Защитную решетку можно очи-
стить с помощью пылесоса и мягкой щеточки.
В случае сильного загрязнения крыльчатку и переднюю решетку 
можно снять и помыть в теплой воде с применением мягкого 
моющего средства.
Для этого:
- отвинтите винт фиксирующий переднюю и заднюю защитные 
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решетки, и, отпустив защелки снимите переднюю решетку.
- снимите с вала двигателя крыльчатку.
После очистки дайте частям вентилятора полностью высохнуть.  
Установите части вентилятора в обратном порядке. 
Внутри прибора нет частей требующих  обслуживания вла-
дельцем, любое другое обслуживание должно выполняться 
квалифицированным персоналом в сервисном центре.
После сезонного хранения, перед использованием, рекомен-
дуется нанести 1-2 капли машинного масла (например для 
швейных машин или «веретенного») в передний и задний 
подшипниковые узлы двигателя. Обратитесь к специалисту 
сервисного центра.

Хранение
- Перед хранением отключите прибор от сети.
- Если выполнялась чистка, убедитесь что прибор абсолютно 
сухой. 
- Храните прибор в сухом, прохладном, не запыленном месте 
в полиэтиленовом пакете или в заводской упаковке,  вдали от 
детей и людей с ограниченными физическими и умственными 
возможностями.

Утилизация
Этот продукт и его части не следует выбрасывать вместе с 
какими-либо отходами. Следует, ответственно относится к 
их переработке и хранению, чтобы поддерживать повторное 
использование материальных ресурсов. Если Вы решили 
выбросить устройство, пожалуйста, используйте специальные 
возвратные и сберегающие системы.
Характеристики  комплектация и внешний вид изделия могут 
незначительно изменяться производителем, без ухудшения 
основных потребительских качеств изделия.
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Dziękujemy za zakup sprzętu firmy 

Funkcjonalność, wzornictwo i standardy jakości gwarantują Państwu 
niezawodność i łatwość użytkowania naszego produktu.

Proszę przeczytać tę instrukcję i zachować ją jako punkt odniesienia w 
całym okresie użytkowania urządzenia.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

Charakterystyka techniczna
Model: MR-910
Napięcie zasilania: 220-240 V, 50Hz;
Pobór mocy: 20W
Ilość biegów: 2 
Mocowanie za pomocą klipsa 
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym II; 
 
Wykonanie Korpus  ochrona przed wilgocią  odpowiada IP X0; 
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Konstrukcja urządzenia

Rysunek 1

1. Osłona wirnika przód 
2. Wirnik
3. Osłona wirnika tuł
4. Pomoc
5. Klips montażu
6. Obudowa silnika
7. Śruba blokady poruszania się wiatraka.

Środki bezpieczeństwa
Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych 

przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej 
instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo 

bezpiecznym.

4

6

7

5

1

2

3
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             UWAGA!
-Nie używaj urządzenia w miejscach, w których jest możliwe 
przedostanie się wody lub wilgoci na urządzenie.
-Nie wolno zanurzać urządzenia, jego przewodu zasilającego i wtyczki 
w wodzie lub innych cieczach.
-Nie bierz urządzenia mokrymi rękami.
-Nie należy stosować wentylatora w łazience i innych miejscach z 
wysoką wilgotnością powietrza.
Należy stosować się do powyższych zasad, ponieważ może dojść 
do porażenia prądem elektrycznym!

-Zaprzestańcie używać urządzenie w pomieszczeniach gdzie istnieje 
zagrożenie wybuchem lub pożarem (gazy, pary, aerozole, łatwopalne 
ciecze), w pomieszczeniach o wysokiej koncentracji pyłu w powietrzu 
(w szczególności węgla, cukru, mąki).
-Nie używać w pobliżu łatwopalnych lub wybuchowych przedmiotów 
łatwopalnych i cieczy. Nie rozpylać aerozoli w pobliżu urządzenia.
-Nie należy pozostawiać urządzenia bez kontroli!
-Przed użyciem produktu należy upewnić się, że napięcie podane na 
urządzeniu jest zgodne z napięciem zasilania w Twoim domu.
-Zawsze odłączaj urządzenie jeśli z niego nie korzystasz.
-Nie należy odłączyć urządzenia wyrywając wtyczkę z gniazdka z 
przewód.
-Jeśli urządzenie wniesione jest z zimnego do ciepłego pomieszczenia, 
nie należy włączać urządzenia przez 2 godziny, w celu uniknięcia 
uszkodzenia wskutek kondensacji we wnętrzu urządzenia.
-To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci i osoby 
niepełnosprawne lub upośledzone umysłowo, lub ludzi którzy nie 
mają wiedzy i doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń 
gospodarstwa domowego. Zawsze muszą pozostać pod stałą kontrolą 
rodzica lub opiekuna.
-Korzystanie z urządzenia w miejscach, gdzie są dzieci, osoby 
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niepełnosprawne lub zwierzęta wymaga stałego, bezpośredniego 
nadzoru dorosłych.
-Nie pozwól aby dzieci bawiły się opakowaniem produktu.
-Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz.
-Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, 
jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli urządzenie jest uszkodzone 
lub wpadło do wody. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, 
skontaktuj się ze sprzedawcą.
-Nie należy korzystać z urządzenia podczas burzy, huraganowe wiatry. 
W tym okresie skoki napięcia zasilającego.
-Nie należy rzucać urządzeniem. 
-Nie należy przenosić urządzenia, gdy jest ono włączone. Zamontuj 
urządzenie na stałym stabilnym podłożu z dala od źródeł ciepła i 
otwartego ognia.
-Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów przez kratkę  
ochronną wentylatora.
-Nie kieruj strumienia powietrza z wentylatora na śpiących ludzi, 
zwłaszcza dzieci lub zwierzęta.
-Nie zaleca się przebywania w stałym zasięgu strumienia powietrza 
przez długi czas.

Praca w ekstremalnych sytuacjach
-Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub woda dostanie się na nie, 
należy natychmiast odłączyć przewód zasilający bez dotykania 
samego urządzenia lub wody.
-W przypadku wystąpienia dymu, iskier lub silnego zapach spalonej 
izolacji, należy natychmiast zaprzestać używania z urządzenia, należy 
odłączyć przewód zasilający i należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Korzystanie z urządzenia
Przygotowanie do pracy
Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie, należy upewnić      
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             się, że wszystkie elementy urządzenia nie są uszkodzone.

UWAGA! Jeśli na wirniku znajduje się naklejka - nie należy jej usuwać 
ponieważ jest ona tam po to aby wirnik był dobrze wyważony co 
zapobiega jego drganiom podczas pracy.

Montaż wentylatora
Jeśli wentylator jest dostarczany w stanie zdemontowanym, należy 
połączyć obudowę silnika   (6 / Rys.1) z osłoną zabezpieczającą tylną 
wentylatora (4 / Rys.1). Połącz i  zabezpiecz śrubą      (7 / Rys.1) z 
nakrętką, wkładając ją w odpowiedni otwór.

Mocowanie wentylatora
Do montażu na krawędzi stołu lub podobnej powierzchni służy klips (5 
/ Rys.1).
Wasz wentylator może być zamocowany również do ściany za pomocą 
otworów w klipsie Rys2.

Aby zamocować 
wentylator należy zakupić 
zestaw montażowy (kołki i 
wkręty po 2 szt.)
Wybierzcie na ścianie 
miejsce do zawieszenia 
wentylatora w pobliżu 
gniazdka elektrycznego. 

Wywierćcie otwory wbijcie kołki i wkręćcie wkręty pamiętajcie aby 
przed wierceniem sprawdzić czy w miejscu które wybraliście nie 
przechodzą przewody elektryczne i o tym aby dokładnie wymierzyć 
odległość między wkrętami. Nie dokręcaj wkrętów do końca zostaw 
około 3 mm. Rys. 3
Zawieście wentylator na wkręty.

Rysunek 2 Rysunek 2
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Sterowanie, regulacja położenia
 Znaczenie symboli znajdujących się na tylnej części wentylatora:

«0» - wyłączony (OFF)
«1» - Niska prędkość «LOW»
«2» - Szybki «HIGH»
Upewnij się, że przełącznik jest ustawiony 
na «0», podłącz wtyczkę do gniazdka 
elektrycznego.
Aby włączyć wentylator obrócić pokrętło do 
pozycji «1» lub «2».

Rysunek 4

Aby wyłączyć obrócić pokrętło w pozycję «0» 
(wyłączone)

Regulacja nachylenia obudowy wentylatora
Pochyl obudowę wentylatora tak aby uzyskać 
odpowiednie ustawienie wentylatora i utrwal położenie 
skręcając śrubę  regujacyjną .

Rysunek 5

Regulowania kąta obrotu wentylatora
Regulacje położenia w poziome wykonuje się ręcznie 
przez obracanie wentylatora względem stojaka  w 
prawo lub w lewo jest dostępnych kilka pozycji.

Rysunek 6

Czyszczenie i pielęgnacja
UWAGA!
- Nigdy nie czyścić wentylatora podłączonego do sieci.
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            - Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć 
wentylator i odczekać, aż wirnik się zatrzyma.
- Nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub 
rozpuszczalników.
- Nie należy pozwolić, aby woda lub inny płyn dostał się do sprzętu

Jeśli wentylator nie jest bardzo brudny, wystarczy przetrzeć go wilgotną 
ściereczką, kratkę ochronną można czyścić za pomocą odkurzacza i 
miękkiej szczotki.
W przypadku znacznego zanieczyszczenia wirnika i kratki ochronnej 
możesz usunąć zanieczyszczenia ostrożnie przemywając części 
urządzenia ciepła wodą z łagodnym detergentem.
Przy tym:
-zdemontuj  przednie i tylne śruby blokujące kratki ochronne i zwalniaj 
zatrzask, zdejmij przednią kratkę.
- wyczyść wirnik możesz go odłączyć od silniczka.
Pamiętaj urządzenie przed czyszczeniem należy odłączyć od sieci 
elektrycznej!
Po oczyszczeniu, pozostaw wentylator do całkowitego wyschnięcia. 
Poskładaj  wentylator w odwrotnej kolejności.
Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających konserwacji, 
inne prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany personel w centrum serwisowym.

Przechowywanie
- Przed przechowywaniem, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli czyściłeś urządzenie, upewnij się, że jest całkowicie suche.
- Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, zabezpiecz urządzenie 
przed pyłami i kurzem umieść urządzenie w plastikowej torbie lub w ich 
oryginalnym opakowaniu, z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo.
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Utylizacja
Urządzenie oraz jego części nie powinny być mieszane z innymi 
odpadami. Należy odpowiedzialnie podchodzić do przetwarzania 
surowców  wtórnych i dbać o prawidłowe wykorzystanie zasobów 
naturalnych. Jeśli zdecydowałeś się wyrzucić urządzenie, skorzystaj ze 
specjalnych punktów zwrotów urządzeń elektrycznych.
Charakterystyka, wyposażenie i wygląd zewnętrzny wyrobu mogą 
zostać nieznacznie  zmienione  przez producenta, bez pogorszenia 
podstawowych właściwości konsumpcyjnych wyrobu.
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Ознакомиться со всем перечнем изделий 
торговой марки «Maestro» 

Вы можете на информационном сайте компании

- Посуда из алюминия
- Наборы посуды
- Эмалированная посуда
- Чайники
- Наборы ножей
- Кухонные принадлежности
- Столовые наборы
- Кафетерий
- Аксессуары
- Термосы
- Хлебницы
- Посуда из стекла
- Кофеварки
- Кофемолки

- Кухонные процессоры
- Хлебопечи
- Тостеры
- Аэрогриль
- Электрические печи
- Соковыжималки
- Мясорубки
- Электрические чайники
- Пылесосы
- Утюги
- Парогенераторы
- Уход за волосами
- Климатическое оборудование
- Весы

www.feel-maestro.com

Відповідає ДСТУ 60335-2-80:2008

Made in P.R.C. for Maestro
Аполло Корпорейшн ЛТД. адреса: 1201, Хонг Сенг Тсімшатсуі, 18, вул., Карнарвон, Тсім Ша Тсуі, Гонконг

Apollo Corporation LTD, add: 1201, Hang Seng tsimshatsui Bldg., 18 Carnarvon Road, Tsim Sha Tsui, Kln., Hong Kong
Аполло Корпорейшн ЛТД. адрес: 1201, Хонг Сенг Тсимшатсуи, 18, ул., Карнарвон, Тсим Ша Тсуи, Гонконг

076076


