
VENT-AXIA 
FALI 
VENTILÁTOR 
HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS 
Kérjük, figyelmesen olvassa el 
ezt a használati utasítást, mielőtt 
beüzemeli a ventilátort! 

 

VENTILÁTOR ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK 

1. Csavarja le a járókereket rögzítő kupakot az óramutató járásával megegyező irányban, majd a 
hátsó védőrácsot tartó anyát az óramutató járásával ellentétes irányban, távolítsa el mind a 
kettőt a motor tengelyéről. 

2. Helyezze fel a hátsó védőrácsot, majd csúsztassa be ütközésig, ügyelve arra, hogy a kis csapok a 
furatokba kerüljenek. 

3. Csavarja fel a műanyag anyát, ami rögzíti a hátsó védőrácsot. 
4. Csúsztassa fel a járókereket a tengelyre ütközésig. 
5. Csavarja fel a járókerék tartó kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban, hogy rögzítse 

a járókereket. 
6. Akassza fel az első rácsot a hátsó rács tetejére. 
7. Nyomja össze a rácsokat, majd kattintsa össze őket alul. A csavart be kell csavarni, hogy a 

rácsok megfelelően legyenek rögzítve. 
 

FONTOS 
 

• Győződjön meg róla, hogy a ventilátor alján feltüntetett feszültség megegyezik az Ön hálózati 
feszültségével. 

• A vezetékek a készülékekben a következő színekkel vannak jelölve: 
KÉK – 0   BARNA – fázis   ZÖLD – föld 
 

• Ezt a készüléket NE használja fürdőkben. 
• HA KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, FORDULJON SZAKEMBERHEZ 

 
 

FALRA TÖRTÉNŐ SZERELÉS 
 

1. Helyezze fel a fém konzolt arra a helyre, ahová a ventilátort tenni 
szeretné. 

2. Egy tollal/ceruzával jelölje fel a furatok helyét, majd távolítsa el a 
konzolt. 

3. Ha a hely önnek megfelelő, rögzítse a konzolt. 
4. Tegye fel a ventilátort a konzolra a ventilátoron lévő furat segítségével. 
5. A távirányítónak szintén van egy műanyag tartókonzolja, amit ugyanúgy 

lehet rögzíteni, mint a ventilátor konzolját. 



A VENTILÁTOR MŰKÖDÉSE 
 
A távirányító a következő funkciókkal rendelkezik: 
 

KIKAPCSOLÁS 
A ventilátor működése közben STOP gomb megnyomására leáll. 
 

SEBESSÉG 
A készülék ON gomb megnyomására alacsony fordulatszámon kezd el működni. A SPEED 
gomb megnyomására közepes, még egyszeri megnyomásra magas fordulatszámra 
kapcsol. A SPEED gomb ismételt lenyomásával újra alacsony sebességre kapcsol. 
 

SOFT WIND 
Ez a funkció lehetővé teszi az automatikus 
sebességváltoztatást az alábbi sorrendben: 
 
ALACSONY >  KÖZEPES > STOP > ALACSONY > 
KÖZEPES > STOP >  stb. 
 

TIMER 
Lehetővé tesz 4 előre beállított időzítést az 
alábbiakban: 
 
Egyszeri lenyomás: 1 óra 
Kétszeri lenyomás: 2 óra 
Háromszori lenyomás: 4 óra 
Négyszeri lenyomás: 8 óra 
 
Minden alkalomnál, amit választott, kigyullad egy 
LED. Még egyszer lenyomva a TIMER gombot, törli 
az időzítő funkciót. 
 

TISZTÍTÁS 
 

A műanyag alkatrészeket enyhén szappanos vízzel és ronggyal vagy szivaccsal lehet 
tisztítani. Soha ne használjon oldószert, vagy koptató tisztítószert. 
 
 

MEGJEGYZÉSEK A BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSHEZ 
 

• Ne dugjon át semmilyen tárgyat vagy testrészt a védőrácson, ha a ventilátor működik. 
• Mindig húzza ki a ventilátort, ha eltávolítja a védőrácsot a tisztítás miatt. 
• Ne használja a készüléket nyitott ablaknál (az eső elektromos meghibásodást okozhat). 
• Ne tegye ki a távirányítót direkt napsugárzásnak. 
• Ne használja a készüléket magas páratartalmú, vagy 40°C feletti hőmérsékletű 

helyiségekben. 
 

DOLGOK AMIKET ELLENŐRIZZEN, HA A TÁVIRÁNYÍTÓ NEM MŰKÖDIK 
 

• A távirányító akkor működik, ha a távirányítóról rálátás nyílik a ventilátorra. Ha 
valami akadály van köztük, nem lesz képes ellátni a távoli vezérlés funkciót. 

• A távirányítónak 5 méteres hatósugara van. Ha ezen a távolságon kívül kerül a 
ventilátortól, szintén nem fog működni. 

• Ellenőrizze az elemeket, hogy megfelelő típusúak, megfelelő irányban állnak és 
megfelelő a töltöttségi szintjük. (ezt a hátsó fedőlap eltávolításával teheti meg)  


