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LT Stalinis ventiliatorius
Svarbios saugos taisyklės

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.
■ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 

turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems 
patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, 
kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo 
ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni 
nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiųjų. Nepalikite prietaiso 
ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai 
negali žaisti su šiuo prietaisu.

■ Prieš prijungdami prietaisą prie elektros lizdo, patikrinkite, ar ant prietaiso 
etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa.

■ Šį prietaisą junkite tik į tinkamai įžemintą lizdą.
■ Prietaisas skirtas naudoti namuose, biuruose ir panašiose vietose. Nenaudokite 

jo patalpose, kuriose yra labai daug dulkių arba didelė drėgmė, pavyzdžiui 
skalbyklose arba voniose, taip pat ten, kur laikomi chemikalai arba sprogios 
medžiagos, pramoninėse vietovėse ar lauke!

■ Nedėkite prietaiso prie atviros liepsnų ar prietaisų, kurie generuotų šilumą.
■ Nestatykite prietaiso ant jokių nestabilių paviršių, pavyzdžiui ant ilgaplaukių arba 

storų kilimų. Prietaisą statykite tik ant lygaus švaraus sauso ir stabilaus paviršiaus.
■ Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar jis tinkamai surinktas pagal šioje 

naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus. Nejunkite prietaiso, tinkamai 
neuždėję apsauginių grotelių. Prietaisui surinkti naudokite tik originalias dalis.

■ Neuždenkite veikiančio prietaiso jokiais daiktais. 
■ Nelieskite besisukančių prietaiso dalių. Niekada nekiškite pirštų ar kitų daiktų 

pro apsaugines groteles, kai prietaisas prijungtas prie elektros lizdo. Šis įspėjimas 
taikytinas ypač tada, kai prietaisas veikia. 

■ Niekada nekiškite prietaiso ir jo maitinimo laido į vandenį ar kokį nors kitą skystį, 
ir neplaukite jo tekančiu vandeniu. 

■ Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusiu 
paviršiumi. 

■ Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo, kai jį paliekate be 
priežiūros, jo nenaudojate arba prieš jį surinkdami, išardydami ar valydami. 

■ Atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo atsargiai ištraukdami maitinimo laido 
kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laido. Priešingu atveju taip galite 
pažeisti maitinimo laidą arba lizdą. 
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■ Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį privalo pakeisti 
įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos 
specialistas. Draudžiama naudoti šį prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas 
arba kištukas.

■ Nenaudokite prietaiso, jeigu jis tinkamai neveikia, jeigu jis yra sugadintas arba 
buvo įkritęs į vandenį. Norėdami išvengti pavojingos situacijos, netaisykite 
prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba 
keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. 
Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalėsite kreiptis į 
gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.
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LT Stalinis ventiliatorius
Naudotojo vadovas

■ Prieš pradėdami naudoti šį buitinį prietaisą, atidžiai perskaitykite 
šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau 
esate susipažinę su panašaus tipo buitiniais prietaisais. Prietaisą 
naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. 
Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje 
galėtumėte jį lengvai peržiūrėti. 

■	 Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dėžę, pakuotės 
medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą 
bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpį, kuriuo galima kreiptis 
į gamintoją dėl nepatenkinamos kokybės ar veikimo. Jei prietaisą 
pervežate, rekomenduojame jį supakuoti į originalią gamintojo 
pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS
A1 Priekinės apsauginės grotelės 
A2 Ventiliatoriaus menčių tvirtinimo veržlė
A3  30 cm (SFE 3011BK) / 40 cm (SFE 4021BK) skersmens 

ventiliatoriaus mentės
A4 Veržlė, tvirtinanti galines apsaugines groteles
A5 Galinės apsauginės grotelės su tvirtinimo spaustukais ir 

nešimo rankena
A6 Variklio bloko velenas
A7 Horizontalaus svyravimo perjungiklis
A8 Reguliuojamo vertikalaus pasvirimo kampo variklio blokas
A9 Skydelis su valdymo mygtukais
 0 – išjungti, 1 – mažas greitis, 2 – vidutinis greitis, 3 – didelis 

greitis
A10 Pagrindas

Pastaba.
Priedai: varžtas ir veržlė apsauginėms grotelėms pritvirtinti.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
■	 Ištraukite prietaisą ir priedus iš pakuotės. Prieš išmesdami 

pakavimo medžiagas, įsitikinkite, ar netrūksta jokių prietaiso 
dalių.

PRIETAISO SURINKIMAS IR IŠARDYMAS
■	 Iš viršaus įdėkite valdymo skydelį A9 į pagrindą A10 ir įsitikinkite, 

ar jis tinkamai įtaisytas viduje. Suimkite ventiliatorių už variklio 
bloko A8 apačios ir apverskite jį. Pasukite sparnuotąją veržlę, 
esančią po valdymo skydeliu A9, 90° kampu, kad skydelis A9 
būtų pritvirtintas prie pagrindo A10 (žr. B pav.). Atverskite 
ventiliatorių ir pastatykite jį ant tiesaus lygaus švaraus sauso 
stabilaus paviršiaus. 

■	 Dėkite galines apsaugines groteles A5 variklio bloko A8 priekyje 
(rankena turi būti virš variklio bloko A8) ir sulygiuokite variklio 
bloko A8 priekyje esančias kilpeles su atitinkamomis angomis 
galinėse grotelėse A5. Dėkite veržlę A4 ant veleno A6 ir užsukite 
ją pagal laikrodžio rodyklę, kad galinės apsauginės grotelės A5 
būtų pritvirtintos prie variklio bloko A8. Prieš užverždami veržlę 
A4, įsitikinkite, ar galinės grotelės A5 nepasislinko ir sulygiavimo 
kilpelės yra atitinkamose angose.

■	 Ant variklio bloko veleno A6 dėkite ventiliatoriaus mentes A3: 
velenas A6 turi būti įkištas į ventiliatoriaus menčių A3 centrą. Iki 
galo stumkite ventiliatoriaus mentes link A3 variklio bloko A8. 
Dabar patikrinkite, ar ventiliatoriaus mentės A3 gali laisvai suktis, 
tada pritvirtinkite jas, ant veleno A6 prieš laikrodžio rodyklę 
užsukdami veržlę A2. 

■	 Atlaisvinkite spaustukus išilgai galinių apsauginių grotelių A5 
perimetro. Dėkite priekines apsaugines groteles A1 ant galinių 
apsauginių grotelių A5: priekinės grotelės A1 turi įsitaisyti 
sulygiavimo kabliukuose, esančiuose galinių apsauginių grotelių 
A5 apačioje, taip pat turi sutapti varžtams skirtos skylės abiejų 
grotelių viršuje. Užspauskite atlaisvintus spaustukus išilgai 
grotelių perimetro. Pro grotelių viršuje esančias skyles privaloma 
prakišti pateiktąjį varžtą ir užsukti jį veržles, kad abejos grotelės 
būti tvirtai sujungtos.

■	 Prieš naudodamiesi ventiliatoriumi, patikrinkite, ar jis yra tinkamai 
sumontuotas, o apsauginės grotelės tvirtai sujungtos. 

■	 Norėdami išardyti, atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

PRIETAISO VALDYMAS

Ventiliatoriaus sukimosi greičio nustatymas ir išjungimas 
■	 Pastatykite ventiliatorių ant lygaus sauso stabilaus paviršiaus šalia 

elektros tinklo lizdo. Prijunkite maitinimo laidą prie elektros lizdo. 
Norėdami nustatyti oro srauto greitį, spauskite valdymo skydelio 
A9 mygtukus. Valdymo mygtukų funkcijos aprašytos toliau: 

 0 – išjungia ventiliatorių; 
 1 – nustato mažą oro srauto greitį;
 2 – nustato vidutinį oro srauto greitį; 
 3 – nustato didelį oro srauto greitį. 
■ Pabaigę naudotis ventiliatoriumi, visada išjunkite jį ir atjunkite 

nuo elektros tinklo lizdo.

Horizontalaus svyravimo nustatymas
■	 Horizontalų variklio bloko A8 svyravimą galima nustatyti 

naudojant perjungiklį A7. Norėdami įjungti horizontalų 
svyravimą, paspauskite perjungiklį A7 žemyn. Variklio blokas 
A8 svyruos iš šono į šoną maždaug 90° kampu. 

■	 Norėdami išjungti svyravimą, patraukite perjungiklį A7 aukštyn. 
Tuomet svyravimas bus išjungtas. 

Variklio bloko vertikalaus pokrypio kampo nustatymas
■	 Pirmiausiai išjunkite ventiliatorių, tada galėsite nustatyti variklio 

bloko A8 vertikalaus pokrypio kampą. Nustatę norimą variklio 
bloko A8 kampą galite vėl įjungti ventiliatorių.

Pastaba.
Variklio bloką A8 galima pakreipti aukštyn ir žemyn tam 
tikrose ribose. Nustatydami variklio bloko A8 pokrypio 
kampą, nenaudokite jėgos.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
■	 Prieš valydami prietaisą, įsitikinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas 

nuo elektros tinklo.
■	 Reguliariai valykite dulkes nuo prietaiso. Paprastai pakanka 

nuvalyti dulkes sausa šluoste. Jei prietaisas būtų suteptas 
smarkiau, išardykite jį ir nuvalykite atskiras jo dalis trupučiu šilto 
vandens ir neutralaus valiklio tirpalo sudrėkinta šluoste. Paskui 
viską kruopščiai nusausinkite. Užtikrinkite, kad valant į variklio 
bloką A8 arba į valdymo skydelį A9 nepatektų vandens.

■	 Prieš vėl surinkdami, įsitikinkite, ar visos prietaiso dalys yra sausos. 
■	 Nekiškite prietaiso bei jo maitinimo adapterio į vandenį ir 

neplaukite jo tekančiu vandeniu.
■	 Valymui nenaudokite plieno vatos, šveičiamųjų valymo 

priemonių, benzino ir kitų tirpiklių.

LAIKYMAS
■	 Jei ventiliatoriaus nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite jį švarioje 

sausoje vietoje arba išardykite jį sudėkite dalis atgal į dėžę.
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TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
SFE 3011BK
Nominali įtampa ........................................................................... 220–240 V
Nominalus dažnis ...................................................................................50 Hz
Nominali galia  .......................................................................................... 30 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė ...................................................... II
Triukšmo lygis .................................................................................... 49 dB(A)
Didžiausias ventiliatoriaus srauto greitis ......................  37,86 m3/min
Operacinė vertė ...............................................................  1,51 (m3/min)/W
Didžiausias oro greitis  .................................................................... 2,86 m/s
Operacinės vertės
matavimo standartas  .......................IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
 EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontaktiniai duomenys norint gauti
daugiau informacijos .............. FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
 251 01 Říčany, Czech Republic  

SFE 4021BK
Nominali įtampa ........................................................................... 220–240 V
Nominalus dažnis ...................................................................................50 Hz
Nominali galia  .......................................................................................... 40 W
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė ...................................................... II
Triukšmo lygis .................................................................................... 55 dB(A)
Didžiausias ventiliatoriaus srauto greitis ......................  51,32 m3/min
Operacinė vertė ...............................................................  1,65 (m3/min)/W
Didžiausias oro greitis  .................................................................... 2,38 m/s
Operacinės vertės
matavimo standartas  .......................IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
 EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontaktiniai duomenys norint gauti
daugiau informacijos .............. FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
 251 01 Říčany, Czech Republic  

Pripažintas modelio SFE 3011BK skleidžiamas triukšmo lygis yra 
49 dB(A), o modelio SFE 4021BK – 55 dB(A), kuris atitinka akustinės 
galios A lygį (atskaitinė garso galia: 1 pW).

Techninės terminologijos paaiškinimas
Saugos klasė apsaugai nuo elektros smūgio:
II klasė – apsaugą nuo elektros smūgio užtikrina dviguba arba ypač 
tvirta izoliacija.

Mes pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU 
PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU
Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekoms perdirbti skirtose 
vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ 
PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, 
kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti 
su buitinėmis atliekomis. Norėdami juos utilizuoti 
tinkamai, atiduokite perdirbti ar utilizuoti į specialius 
tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos 
Sąjungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse 
gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį 

naują gaminį.
Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, 
saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukitės 
vietinėje atsakingoje institucijoje.
Pagal valstybinius įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą 
gali būti taikomos baudos.
Verslo įmonėms ES šalyse
Jei norite utilizuoti elektrinių ar elektroninių prietaisų atliekas, 
reikalingos informacijos teiraukitės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja Europos Sąjungoje. Jei norite išmesti šį gaminį, 
reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukitės 
vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.

Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų 
nuostatas.


