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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia lub rozpoczęciem prac konserwacyjnych. 

Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do 

wypadku i / lub uszkodzenia. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. 

WENTYLATOR KOLUMNOWY  

PL 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
Użyj tego wentylatora tylko jak opisano w instrukcji. Każde inne zastosowanie nie zalecane przez producenta może 

spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażeń ciała. 

• Upewnij się, że zasilanie sieciowe jest zgodne z napięciem podanym  dla urządzenia  (220-240V ~ / 50 Hz). 

• Produkt nie jest zabawką. Dzieci powinny być odpowiednio nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, 

czuciowych lub umysłowych lub bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one odpowiednio nadzorowane 

i poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

• Nie wolno ograniczać dopływu powietrza do kratki wylotowej. 

• Odłączyć zasilanie sieciowe, gdy urządzenie nie jest używane lub gdy ma zostać wyczyszczone. 

• Nie umieszczaj niczego na urządzeniu, nie używać urządzenia do suszenia odzieży. 

• Unikaj umieszczania palców lub przedmiotów we wlocie powietrza / wylocie powietrza, gdyż może to doprowadzić do 

porażenia prądem lub pożaru i może spowodować uszkodzenie ciała lub urządzenia. 

• Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi 

zostać wymieniony przez producenta, dystrybutora lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia 

bezpieczeństwa. 

• Nie używaj urządzenia, jeśli spadło z wysokości lub poniosło szkodę w inny sposób. Skontaktuj się z wykwalifikowanym 

personelem technicznym, aby zbadał urządzenie, nie wykonywać żadnych napraw elektrycznych i mechanicznych, 

• Najczęstszą przyczyną przegrzania jest gromadzenie się pyłu w urządzeniu. Usuń osady pyłu przez odłączenie urządzenia 

i czyszczenie wylotów powietrza i kratki przy pomocy odkurzacza. 

• Nie należy używać agresywnych detergentów do czyszczenia tego urządzenia. Urządzenie należy czyścić przy pomocy 

wilgotnej (nie mokrej) ściereczki -  płukać w ciepłej wodzie z mydłem. Zawsze należy wyjąć wtyczkę z gniazdka przed 

czyszczeniem. 

• Aby odłączyć wentylator, przesuń przełącznik na OFF i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Pociągnij za wtyczkę. Nie ciągnij za 

przewód przy odłączaniu wentylatora 

• Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na przewodzie i nie wyginać go. 

• Nie zaleca się używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem. Nie należy 

używać jednego przedłużacza do pracy wielu urządzeń. 

• Nie należy zanurzać przewodu, wtyczki lub innego elementu urządzenia w wodzie lub innych cieczach. 

• Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. 

• Nie umieszczaj wentylatora nad lub w pobliżu innego źródła ciepła. 

• Nie wolno podłączać urządzenia do źródła zasilania, zanim zostało ono prawidłowo zamontowane i ustawione. 

• Nie wolno umieszczać przewodów pod dywanami. Nie przykrywaj przewodu kocem, dywanem lub podobnymi materiałami.    

Umieść przewód z dala od ruchliwych miejsc lub tam, gdzie może być przypadkowo wyciągnięty. 

• Nie używaj urządzenia na zewnątrz. 

      OSTRZEŻENIE: Nie należy polegać na przełączniku OFF / wyłączaniu tylko tym sposobem. 

      Odłączenie zasilania jest konieczne w każdym przypadku, kiedy wentylator nie pracuje przez dłuższy czas. 

Podczas serwisowania lub przesuwania wentylatora, zawsze należy odłączać przewód zasilający. 

• Wentylator posiada gorące i iskrzące części wewnątrz. Nie może być używany w potencjalnie niebezpiecznych miejscach  

     zawierających elementy lub rzeczy  łatwopalne, wybuchowe, chemikalia itp. 

• Nie umieszczaj wentylatora na miękkich powierzchniach, jak łóżko, gdzie otwory mogą zostać zablokowane. Zawsze 

umieszczaj wentylator na stabilnej, równej powierzchni podczas pracy, aby uniknąć ryzyka wywrócenia. Umieść 

       kabel zasilania tak, aby wentylator lub inne obiekty nie spoczywały na nim. 

• Zawsze należy odłączyć wentylator, gdy nie jest w użyciu. 

• W przypadku jakichkolwiek problemów (nadmierny hałas lub dziwny zapach) wyłączyć urządzenie natychmiast, nie 

      naprawiać i zgłosić się do lokalnego serwisu posprzedażowego. 
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INSTRUKCJA MONTAŻU 
 
Otwórz opakowanie i wyciągnij wszystkie elementy: urządzenie, podstawę oraz pilota zdalnego sterowania 
 
Zestaw dwie części podstawy, jak pokazano na rysunku poniżej 
Przełóż przewód przez środek podstawy 
Umieść urządzenie na podstawie i skręć 4 dołączonymi śrubami 

 

 
 

 
 
 
 

 

Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni przed załączeniem. 
 
 
 
 

OPIS CZĘŚCI 
 

      

        

 

1. Panel kontrolny 
 
2. Wyświetlacz 
 
3. Górny panel 
 
4. Tylny panel 
 
5. Krata wylotowa 
 
6. Dolny panel 
 
7. Podstawa 
 
8. Pilot 
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JAK UŻYWAĆ URZĄDZENIA ? 
Urządzenie nie musi być instalowane komputerowo 
Ustaw urządzenie na płaskiej I stabilnej powierzchni. Podłącz przewód  zasilający do gniazdka (230 V~). 
Jeżeli chcesz przenieść urządzenie, użyj uchwytu. 
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach o dużej wilgotności lub w takich, w których mogą mieć styczność z wodą (np. 
łazienka, piwnica, garaż) 
Celem włączenie wciśnij klawisz ON na panelu kontrolnym lub pilocie zdalnego sterowania.  Dźwięk potwierdzi włączenie 
urządzenia i na wyświetlaczu pojawią się informację (m.in. temperaturę w pomieszczeniu). Wentylator włączy się z 
najniższą prędkością. 
Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie naciśnij klawisz OFF. 

       Produkt może być używany jako wentylator z 3 trybami pracy (Normalny, Naturalny and Nocny) i 3 prędkościami 
wentylatora (Wolny, Średni, Wysoki). 
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PANEL KONTROLNY I DOSTĘPNE FUNKCJE 
 

 
 

 

 

1. Prędkość  wiatru 

2. Wiatr naturalny 

3. Ikona temp. w pokoju (°C) lub timer (H)    

4. Ikona trybu Swing  

5. Ikona prędkości wentylatora 

6. Ikona wentylatora 

 

 
1/2 Buttons TIMER +/ - 
Gdy urządzenie pracuje, 
czas pracy może być 
ustawiony przez 
dotknięcie przycisków 
TIMER + / -: od 1 do 12 
godzin, za każdym 
naciśnięciem zmiana co 1 
godzinę. Dioda H włącza 
się równocześnie i 
pokazuje ustawienie 
czasu. 
Urządzenie przełącza się 
automatycznie na końcu 
zaprogramowanego 
czasu. 
 

  

6 SWING button (OSC)  

Gdy urządzenie pracuje, 

dotyknij przycisku OSC, aby 

urządzenie obracało się 

automatycznie, zmieniając 

przepływ powietrza od lewej 

do prawej. LED OSC jest 

włączony. 

Dotknij przycisku OSC 

ponownie, aby przerwać 

oscylację  LED OSC jest 

wyłączona. 

Kąt oscylacji wynosi 80 °. 
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ZAWSZE ODŁĄCZ URZADZENI Z SIECI PRZED PRZENIEIENIEM LUB PRZYSTĄPIENIEM DO 
KONSERWACJI, NIE ZANUŻAJ URZADZENIA W WODZIE – GROZI PORAŻENIEM PRĄDEM I 
POŻAREM 

 

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia 
Odłącz urżadzenie przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub przenoszenia 
urządzenia. 
Czyść za pomocą miękkiej szmatki, aby usunąć kurz z wentylatora. 
Jeśli wentylator jest zbyt brudny, użyj miękkiej szmatki zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego detergentu w 
temperaturze niższej niż 50 ° C. Poczekaj do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. 
Nie wolno używać żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników, takich jak benzyna. Nie myj 
urządzenia wodą. Nie stosuj oleju, substancji chemicznych lub innych przedmioty do czyszczenia, które mogą 
uszkodzić powierzchnię. 
Użyj odkurzacza, aby usunąć kurz z wlotu powietrza / wylotu kratek. 

 
Czyszczenie wewnętrza wentylatora. 
Czyść wnętrze wentylatora często, opierając się na widocznym zanieczyszczeniu zaleznym od środowiska w 
którym pracuje. Brudne wnętrzne może spowodować złą efektywnośc pracy. Odkręć śrubę i zdemij przednią 
kratkę ciągnąc w dół, jak pokazano na rysunku poniżej. Oczyść wewnętrzną powierzchnię wentylatora za 
pomocą odkurzacza. 
Zamontować kratki na wentylatorze ponownie 

 
PRZECHOWYWANIE 

 
Gdy nie przewidujesz korzystania z urządzenia przez dłuższy czas, przed schowaniem wyczyścić je dokładnie 
Nie kładź ciężkich przedmiotów na urządzenie i jeśli to możliwe, zabezpiecz urządzenie najlepiej fabrycznym 
opakowaniem 

 

KONSERWACJA I OCHRONA 

 
4 ON/OFF   
Dotknięcie 
przycisku ON / 
OFF włączy 
urządzenie i  
zacznie ono 
pracować na 
niskich obrotach. 
Aby wyłączyć 
wentylator 
naciśnij przycisk 
ON / OFF 
ponownie 

 
5 Klawisz prędkości 
(SPEED)  
Umożliwia regulację 
prędkości obrotowej 
wentylatora (Wys / Śred. / 
Niskie). 
Ikona prędkości LED 
zaświeci się. 

Kratka 

 

Urządzenie 

 
3 MODE SELECTION 
button (MODE)  
 

Umożliwia regulację w 3 

trybach (Nocny, Naturalny, 

Normalny). 

Ikona LED trybu, włączy się  

Tryb NORMALNY nie jest 

wyświetlany na LED. 
 

Śruby 
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WKŁADANIE BATERII / WYMIANA BATERII W PILOCIE 

Umieść baterie w pilocie pamiętając o poprawnej polaryzacji 

Używaj wyłącznie baterii typu  AAA lub IEC R03 1.5V  

Jeżeli nie używasz pilota przez miesiąc lub dłużej, wyciągnij baterię. 

Nie ładuj baterii, wymieniaj zawsze wszystkie baterie. 

Nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować 

 
 
 

                                                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                  INFORMACJA O właściwej utylizacji urządzenia  zgodny z dyrektywą UE 2002/96/WE. 
 
Gdy to urządzenie osiągnie koniec jego okresu użytkowania, nie należy wyrzucać go razem z odpadami komunalnymi, ale musi być 
dostarczone do odpowiednich oddzielnych zakładów utylizacji odpadów lub do dealerów świadczących podobne usługi. Oddzielna utylizacja 
odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych zapobiega ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, a także 
pozwala na odzyskiwanie i recykling materiałów składających się na urządzenie,aby zapewnić znaczne oszczędności w zakresie energii i 
zasobów.  
Odrębny obowiązek unieszkodliwiania jest podkreślony przez symbol przekreślonego pojemnika na śmieci znajdującego się na produkcie. 
Nielegalne usuwanie produktu przez użytkownika określa stosowanie sankcji administracyjnych określonych przez obowiązujące przepisy. 

 
 

 

DYSTRYBUCJA W POLSCE: 
NETRADUS POLSKA SP. ZO.O. 

SZTOMBERGI 100 
28-200 STASZÓW 
www.netradus.pl  

 
 
 

 

 
                                               

REMOTE CONTROL 

   
 

MADE IN CHINA 

Informacje dla prawidłowego usuwania baterii, zgodnie z Europejską dyrektywą 
2006/66/EC  

Proszę wymienić baterię, gdy jej ładunek energii elektrycznej zużył się: proszę Nie wyrzucaj tej baterii razem ze zwykłymi 
odpadami domowymi. Należy wyrzucić ją do specjalnych lokalnych centrów zbierania odpadów  lub zwrócić sprzedawcy 
świadczącym usługi utylizacji baterii. 
Wyrzucanie baterii oddzielnie pozwala uniknąć ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających 
z niewłaściwego składowania i umożliwia przekazanie jej elementów do odzyskania i recyklingu w celu uzyskania znaczących 
oszczędności w energii i zasobach naturalnych. W celu podkreślenia obowiązku utylizacji baterii oznaczono produkt znakiem 
przekreślonego śmietnika. 
 

http://www.netradus.pl/

