
INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORA
DEERMA
FD200 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym 
użytkowaniem produktu.







Jeśli wentylator musi być przechowywany, należy zapakować wszystkie części w oryginalne 
opakowanie i przechowywać je w miejscu pozbawionym wilgotności. 



Proste rozwic1zywanie problem6w 

Opisy problem6w: 
Smigto wentylatora nie dziata po wtqczeniu wentylatora. 
Sprawdz elementy 

1. Sprawdz czy wtyczka zasilajqca jest odpowiednio wtozona do gniazda prqdu.
2. Sprawdz czy ostony wentylatora nie Sq zdeformowane i czy ztqczone Sq z smigtem

wentylatora.

Opisy problem6w: 
Podczas uruchamiania wentylatora stychae nietypowe dzwi�ki . 

1. Sprawdz czy smigto wentylatora zostato odpowiednio zamocowane do srodka watu
silnika.

2. Sprawdz czy istniejq jakiekolwiek mate odrapania wok6t smigta wentylatora.
3. Sprawdz czy ostony wentylatora nie Sq zdeformowane i czy ztqczone Sq z smigtem

wentylatora.

Parametry techniczne 

Nazwa produktu: Wentylator 
Model: DEM-FD200 
Napi�cie znamionowe / cz�stotliwose: 220-240V 
Moc znamionowa: 35W 
Materiat: Trzy smigta PP i ABS 
Wymiary produktu: 750x285x308mm 
Lista cz�sci: element gt6wny, smigto wentylatora, ostona tylna, ostona przednia, sztyca 
wentylatora, podstawa wentylatora, instrukcja obstugi i opakowanie srub mocujqcych. 

lnstrukcja obstugi 

� Przycisk zasilania: 

Wcisnij przycisk zasilania, aby wtqczye wentylator, a wskaznik zasilania si� zapali. Tryb przed 
wytqczeniem jest automatycznie rozpoznawany podczas uruchamiania i odpowiadajqcy mu 
wskaznik zapala si�. Wentylator b�dzie wtedy pracowat z odpowiedniq pr�dkosciq 
domyslnq. 
(1)Domyslnie tryb cyrkulacji powietrza aktywuje si� po uruchomieniu i b�dzie
kontynuowany z pr�dkosciq biegu 8. Po uruchomieniu, tryb normalnego powietrza b�dzie
aktywny i b�dzie kontynuowany z pr�dkosciq biegu 4.





Uwaga: 
1. Jesli w ciqgu 20 sekund po uruchomieniu nie zostanie wykonana i:adna czynnosc,

panel wyswietlacza zgasnie i przejdzie w stan spoczynku. Dotknij jakiegokolwiek
przycisku, aby aktywowac dany tryb.

2. Wentylator pokai:e r6i:ne tryby w zalei:nosci od zmiany szybkosci.
3. Ui:ywaj pilota zdalnego do sterowania funkcjami zdalnymi, dla kt6rych efektywna

odlegtosc nie przekracza Sm.
4. Po nacisni�ciu przycisku zasilania w celu wytqczenia wentylatora w trybie g6ra-d6t,

gtowica wentylatora automatycznie ustawi si� w najnii:szym punkcie.

Ostrze:zenia 

1. Skieruj pi Iota w stron� wentylatora (skieruj pi Iota w stron� panelu
operacyjnego).

2. Zasi�g dziatania pi Iota nie przekracza Sm od wentylatora. Jesli pilot
zdalny nie jest skierowany w stron� wentylatora, jego zakres
stosowania zostanie ograniczony.

3. Jes Ii wentylator jest ui:ywany w pomieszczeniu, w kt6rym pracujq
urzqdzenia o dui:ej mocy, pilot zdalnego sterowania moi:e ulec awarii.
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4. Nie nalei:y umieszczac i:adnych baterii pomi�dzy wentylatorem, a pilotem zdalnego
sterowania.

5. Prosz� odpowiednio przechowywac pi Iota, gdy nie jest ui:ywany.

lnstrukcja monta:zu 

♦ Przygotowanie do montai:u

1. Najpierw wyjmij elementy tylnej i przedniej ostony wentylatora.

6.    Pilot należy przechowywać w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uderzenia lub upadku. 











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


