
Wentylator podłogowy



Srodki ostroznosci 
1.Nalezy catkowicie rozwin,jC' przew6d zasiiaj.,cy. 

2.Nalezy upewnie si(o, czy mac napi(o(ia urz.,dzenia jest zgodna z 
moeq napi(o(ia obowi.,zujqeq w lokalnych przepisach. 

3.Nalezy podlqczye urzc)dzenie do prawidtowego gniazdka. 

4.Przed przystqpieniem do czyszczenia lub konserwacji 
urzqdzenia nalezy odlqczye przew6d zr6dta zasilania. 

5.Nie nalezy w zaden spos6b modyfikowae urzqdzenia. 

6.Urzc)dzenie maze bye uzytkowane przez dzieci w wieku ad 8 lat 
oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, 
sensorycznych lub umystowych, a takze osoby nieposiadajqce 
doswiadczenia i wiedzy, jezeli otrzymaty one nadz6r lub instrukcje 
dotyczc)ce bezpiecznego korzystania z urzc)dzenia i rozumiejq 
zwic)zane z tym zagrozenia. Dzieci nie powinny bawie si(o 
urzqdzeniem. Dzieci nie powinny wykonywae czyszczenia i 
konserwacji. Nalezy przechowywae urzc)dzenie i jego przew6d w 
miejscu niedost(opnym dia dzieci w wieku ponizej 8 lat. 

7.Uwaga: Urzqdzenie nie maze bye uzytkowane przez dzieci lub 
osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych 
lub umystowych, a takze przez osoby nieposiadajqce 
doswiadczenia i wiedzy, bez nadzoru opiekuna. Dzieci nie 
powinny bawie si(o urzqdzeniem. 

UwagaJesli przew6d zasilajqcy zostat uszkodzony, nalezy go 
wymienie w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez 
elektryka o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknqe zagrozenia. 
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Specyfikacja produktu 

Model: DEM-FD15W 

Napi(;cie znamionowe: 220-240 V~ 

Cz(;stotliwosc znamionowa: 50Hz 

Moc znamionowa: 45W 

Wymiary produktu: 430x400x1230mm 

Waga netto: 4.1 kg 

Montaz 

1.Przykr(;c podstaw(; dolnej CZ(;sci rury do podstawy wentylatora

za pomoc:q czterech srub.

2.Wsun g6rnc! cz(;sc rury w dolnq i po ustawieniu Zqdanej

wysokosci dokr(;c blokad(; regulacji wysokosci.

3.Nast(;pnie zamocuj modut silnika wentylatora i dokr(;c go za
pomoc:q sruby blokujqcej.

4.Umiesc tylnq oston(; na CZ(;sci silnika i zabezpiecz jq nakr(;tkq
mocujqCq, zgodnie z ruchem wskaz6wek zegara.

5.Ustaw smigta wentylatora na osi silnika.

Uwaga: Upewnij si(;, ze naci(;cia smigiet pasujq do klin6w osi. 

1.Zamocuj smigta i zabezpiecz je odpowiednic! nakr(;tkq mocujqCq,
dokr(;cajqc w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz6wek zegara.

2.Przymocuj przednic! oston(; do tylnej ostony, a nast(;pnie zamknij
zatrzaski do wewn(;trznej strony.

3.Przymocuj srub(; i nakr(;tk(; zabezpieczajqCq przez otw6r w
dolnej CZ(;sci ostony.

�3 

<E> 2 

�I 

Pr�kosc 

� Zatrzymac 

Dostosu j kqt 

nachylenia. 

Wcisnij przycisk, aby rozpocz;J.c oscylacj<,. 

Pociqgnij przycisk do g6ry, aby 

zakoriczyc' oscylacj<,. 



Uwaga: Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby 

nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub 

instrukcje. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Uwaga: Jeżeli przewód zasilający został uszkodzony, należy go wymienić w 

autoryzowanym centrum serwisowym lub przez elektryka o podobnych 

kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.



Czyszczenie i konserwacja 
1.Przed przystqpieniem do czyszczenia nalezy wytqczyc, odtqczyc i
pozostawic urzqdzenie do ostygni�cia silnika.

2.Zewn�trznq obudow� urzqdzenia nalezy czyscic gqbkq lub lekko
zwilzonq sciereczkq.

3.Nie nalezy uzywac mocnych srodk6w czyszczqcych, szlifierki,
szczotek metalowych lub innych ostrych przedmiot6w.

4.0budow� wentylatora i smigta nalezy regularnie czyscic, aby
zapobiec uszkodzeniu urzqdzenia.

5.Nie nalezy bezposrednio czyscic urzqdzenia wodq.

6.W procesie czyszczenia nie nalezy uzywac detergentu
kwasowego, substancji oleistych, alkoholu, czy chusteczek
nasqczonych chemicznymi ptynami lub rozpuszczalnikiem, aby
zapobiec odbarwieniu koloru.

Przechowywanie

1.Nalezy upewnic si�, ze urzqdzenie jest przechowywane w
chtodnym i suchym miejscu.

2.Nie nalezy owijac przewodu wok6t urzqdzenia, aby nie
spowodowac zadnych uszkodzen.

3.Urzqdzenie nalezy przechowywac w miejscu poza zasi�giem
dzieci.

Prawidtowa utylizacja produktu 
Mozesz przyczynic si� do ochrony 
srodowiska, pami�tajqc o przestrzeganiu 
lokalnych przepis6w: oddaj niedziatajqce 
urzqdzenia elektryczne do odpowiedniego 
centrum utylizacji odpad6w. 

To urzqdzenie jest przeznaczone do uzytku wewn�trznego w 
gospodarstwie domowym i podobnych obszarach zastosowan w 
sklepach, biurach i innych srodowiskach pracy. 



Ochrona środowiska

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, 
nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega 
on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając 
jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konse-
kwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania 
zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony 
środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten 
temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, 
w którym produkt został zakupiony.  

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej 
(UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, 
ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powin-
ny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta 
dostępne na stronie internetowej https://serwis.innpro.pl/gwarancja
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