VENTILATOR DE PODEA

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Felicitări! Tocmai ați achiziționat remarcabilul ventilator CHARLY. Acesta vă va oferi o mare
plăcere și are rolul de a îmbunătăți calitatea aerului din încăpere.
Ca și în cazul celorlalte aparate electrocasnice, este necesară o atenție deosebită în ceea ce privește
utilizarea acestui model, pentru a evita un daunele, incendiul sau defectarea aparatului. Vă rugăm să
citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi aparatul pentru prima dată și să
urmați sfaturile privind siguranța.

Descrierea aparatului
Aparatul este format din următoarele componente principale:
1. Conector
2. Picior suport
3. Șurub de fixare pentru piciorul suport și conector
4. Carcasa motorului
5. Șurub de fixare pentru carcasa motorului și pentru piciorul suport
6. Piulița de fixare pentru grilaj
7. Grilaj de protecție din spate
8. Mânere
9. Lamelele ventilatorului
10. Șurub de fixare pentru lamelele ventilatorului și carcasa motorului
11. Grilaj de protecție frontală
12. Clemă de poziționare
13. Cleme de fixare (8 bucăți pentru modelul Charly Floor, 7 bucăți pentru modelul Charly
Little)
14. Șurub de siguranță
15. Controler pentru pornire / oprire și setarea celor trei viteze ale ventilatorului (oprit,
înaltă, medie, joasă)
16. Butonul oscilant pornit / oprit
17. Cablul de alimentare
Instrucțiuni importante privind siguranța
•

•
•

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a pune în funcțiune aparatul
pentru prima dată și păstrați-le în condiții de siguranță pentru referințe viitoare; în cazul în
care este necesar, înmânați-le următorului proprietar.
Stadler Form nu este responsabil de eventualele pierderi sau daune care apar în urma
nerespectării acestor instrucțiuni de utilizare.
Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni.
Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața și
sănătatea personelor.
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Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de persoane
cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență doar dacă acestea
sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru siguranța lor. Este interzis
copiilor să se joace cu aparatul. Curățarea aparatului cât și întrețirea acestuia nu se vor face
de către copiii nesupravegheați.
Nu lăsați părți ale ambalajului la îndemâna copiilor.
Verificați starea aparatului după scoaterea acestuia din ambalaj. Asigurați-vă că toate
componentele aparatului se află în ambalaj și că nu au fost deteriorate (vezi descrierea
aparatului).
Asamblați aparatul în conformitate cu instrucțiunile de asamblare. Urmați cu exactitate
instrucțiunile de asamblare și asigurați-vă că toate șuruburile sunt bine strânse pentru a evita
deteriorarea și pericolele.
Acest aparat are un ștecher polarizat (o lamă este mai largă decât cealaltă). Pentru a reduce
riscul de electrocutare, acest ștecher este destinat să se potrivească într-o priză polarizată întro singură direcție. Dacă ștecherul nu se fixează complet în priză, inversați-l. Dacă încă nu se
potrivește, contactați un electrician calificat. NU încercați să modificați această caracteristică
de siguranță.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau șoc electric, nu utilizați acest
ventilator cu niciun dispozitiv de control al vitezei.
Nu introduceți niciodată obiecte în grilajul ventilatorului. Nu acoperiți aparatul în timpul
funcționării.
Deconectați întotdeauna cablul de alimentare din priză înainte de a scoate grilajul de
protecție.
Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la
tensiune conform datelor menționate pe aparat.
Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.
Nu rulați cablul de alimentare peste muchii ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat.
Nu scoateți ștecherul din priză cu mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare.
Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau piscină (respectați o
distanță minimă de 3 m). Așezați aparatul astfel încât, dacă există o persoană în cada de baie,
aceasta să nu îl poată atinge.
Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de alimentare la
surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de călcat încins sau
instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva uleiului.
Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în timpul
funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de unde ar
putea fi tras accidental.
Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către
producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.
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Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare utilizare,
opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric.
Reparațiile aparatelor electrice trebuie efectuate numai de un electrician calificat.
Acest produs utilizează protecție la suprasarcină (siguranță). O siguranță arsă indică o situație
de suprasarcină sau de scurtcircuit. Dacă siguranța se arde, deconectați aparatul de la priza
electrică. Înlocuiți siguranța conform instrucțiunilor de întreținere (urmați instrucțiunile
pentru o siguranță adecvată) și verificați aparatul. În cazul în care siguranța de schimb se
arde, poate fi prezent un scurtcircuit și aparatul trebuie aruncat sau returnat la o unitate
autorizată de service pentru examinare și / sau reparații.

Asamblare
Atenție: Grilajul de protecție trebuie închis corespunzător înainte de a porni aparatul, pentru a
evita orice deteriorare sau pericol. Asigurați-vă că toate șuruburile și piulițele de fixare sunt
bine strânse. Conectați numai cablul de alimentare la priză după încheierea asamblării.
A. Scoateți șurubul de fixare (3) aflat sub conectorul (1). Introduceți conectorul 1) în
piciorul (2) și strângeți cu un șurub de fixare pentru piciorul suport și conector (3).
B. Desfaceți șurubul de fixare (5) de pe conectorul (1). Așezați carcasa motorului (4) pe
conectorul (1) și strângeți cu șurub de fixare pentru carcasa motorului și piciorul
suport (5).
C. Scoateți piulița de fixare a grilajului (6) din carcasa motorului (4) și așezați grilajul de
protecție (7) pe carcasa motorului (4). Când așezați, asigurați-vă că mânerul (8) de pe
grilajul de protecție (7) se află în partea superioară. Acum strângeți șurubul de fixare
al grilajului (6) în carcasa motorului (4) astfel încât să fixați grilajul de protecție spate
(7) în poziția corespunzătoare.
D. Așezați lamelele ventilatorului (9) pe carcasa motorului (4) și fixați-le cu șurubul de
fixare pentru lamelele ventilatorului și carcasa motorului (10) (atașat lamelelor
ventilatorului). Strângeți șurubul pentru a fixa lamelele ventilatorului (9).
E. Așezați grilajul de protecție frontal (11) pe grilajul de protecție spate (7). Procedând
astfel, asigurați-vă că clema de poziționare (12) aflată pe grilajul de protecție frontal
este montată pe grilajul de protecție spate, așa cum se arată în figura de la pagina 2-3.
Suprapuneți cele două grilaje de protecție prin fixarea celor 8 cleme de fixare (13)
(sau 7 în cazul lui Charly Little). Asigurați-vă că toate clemele de fixare (13) sunt
strînse.
F. Fixați cele două grilaje (7 și 11) cu un șurub de fixare (14).
Pregătirea pentru utilizare / funcționare
1. Așezați ventilatorul Charly pe o suprafață plană în zona dorită. Conectați cablul de alimentare
(17) la o priză electrică corespunzătoare.
2. Porniți ventilatorul Charly acționând controlerul (15) și setați viteza dorită (trepte de viteză 13, de la briza blândă la circulația puternică).

3. Apăsați butonul de oscilație (16) în jos pentru a porni oscilația și trageți butonul de oscilație
în sus pentru a opri oscilația.
4. Direcția fluxului de aer poate fi setată în 4 poziții. Prin deplasarea cu grijă a carcasei
motorului (4) în sus și în jos, direcția poate fi reglată (se aude un clic).
Curățarea
Înainte de a efectua servicii de întreținere, curățare și după fiecare utilizare a aparatului, opriți-l și
scoateți cablul de alimentare (17) din priză.
Atenție: Nu introduceți niciodată aparatul în apă (pericol de scurt-circuit).
• Pentru a curăța aparatul în exterior, ștergeți-l cu doar o cârpă umedă și apoi uscați-l cu
atenție.
• Pentru a curăța lamelele ventilatorului, scoateți șurubul de fixare (14), desfaceți toate clemele
de prindere (13) și ridicați cu grijă grilajul de protecție frontală (11). Acum, puteți șterge
lamelele ventilatorului (9) cu o cârpă umedă și uscați bine după aceea. După curățare, puneți
la loc grilajul de proteție din față (11) pe aparat (fixați clema de pozitionare din partea
superioară: 12), strângeți toate clemele de prindere (13) și strângeți bine șurubul de fixare
(14).
Reparații
•

•

•
•

Reparațiile aparatelor electrice trebuie să fie efectuate numai de un tehnician calificat. În
cazul efectuării de reparații necorespunzătoare, garanția expiră și toată răspunderea va fi
refuzată.
Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele cazuri: dacă adaptorul sau ștecherul este
deteriorat, după ce a funcționat cu întreruperi, dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau a fost
deteriorat în vreun alt mod (fisuri / crăpături în carcasă).
Nu introduceți/împingeți nici un obiect în aparat.
În cazul în care aparatul nu mai poate fi reparat, predați-l imediat la punctul de colectare
prevăzut în acest scop.

Instrucțiuni de service ale utilizatorului
A. Apucați de ștecher și scoateți-l din priză. Nu deconectați aparatul prin tragerea cablului.
B. Deschideți capacul de acces al siguranței din partea superioară a receptaclului aflat către
lamelele ventilatorului.
C. Scoateți siguranța cu atenție.
D. Risc de incendiu. Înlocuiți siguranța numai cu siguranța de 5 A și 125 V.
E. Glisați capacul de acces al siguranței aflat în partea superioară a receptaclului.
Atenție: Risc de incendiu. Nu înlocuiți receptaclul deoarece conține un dispozitiv de
siguranță care nu trebuie îndepărtat. Aruncați produsul dacă receptaclul este deteriorat.

Eliminare
• Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să folosiți punctele
de colectare municipale.
• Adresați-vă autorităților locale, dacă nu știți unde sunt localizate punctele de colectare.
• În cazul în care aparatele electrice sunt aruncate necorespuzător, expunerea componentelor
acestora poate determina apariția substanțelor periculoase și infiltrarea lor în apele subterane
și de acolo în rețeaua de alimentare cu apă, sau pot să otrăvească flora și fauna pentru mulți
ani de acum încolo.
Specificații tehnice
Cod produs
Tensiunea nominală
Putere
Dimensiuni
Greutate
Nivelul de zgomot
În conformitate cu reglementările UE

Charly floor C-050A
Charly little C-040A
120 V / 60 Hz
Charly floor 36 - 56 W
Charly little 25 - 33 W
Charly floor 450 x 485 x 280 mm
Charly little 352 x 395 x 255 mm
Charly floor 4.5 kg, Charly little 3.5 kg
Charly floor < 56 dB(A), Charly little < 52
dB(A)
cETLus

Toate drepturile pentru orice modificări tehnice ulterioare sunt rezervate.
GARANȚIE 1 AN
A. Această garanție acoperă defectele de construcție, de producție și materiale. Garanția nu acoperă
piesele erodate și, de asemenea, defecțiunile cauzate de utilizarea sau întreținerea
necorespunzătoare. Defectele care sunt rezultatul uzurii normale nu vor fi considerate defecte de
fabricație conform acestei garanții.
SWIZZ STYLE NU ESTE RĂSPUNZĂTOR PENTRU DAUNE ACCIDENTALE SAU
DERIVATE DE ORICE NATURĂ. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE
SAU DE OPORTUNITATE ÎNTR-UN SCOP ANUME PRIVIND ACEST PRODUS ESTE
LIMITATĂ LA DURATA ACESTEI GARANȚII.
Unele state nu permit excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau derivate de orice natură
sau limitarea duratei de valabilitate a unei garanții implicite, astfel încât este posibil ca limitările
sau excluderile de mai sus să nu vi se aplice. Această garanție vă oferă drepturi legale specifice
și, de asemenea, drepturi care variază de la un stat la altul. Această garanție se aplică numai
cumpărătorului inițial al acestui produs de la data inițială a achiziției.

B. La alegerea sa, Swizz Style va repara sau înlocui acest produs dacă se constată că este defect de
material sau manoperă. Produsul defect trebuie returnat la locul de cumpărare, în conformitate cu
politica magazinului. Ulterior, în perioada de garanție, cumpărătorul ar trebui să contacteze
Swizz Style la 1-877-663-7893 în intervalul luni - vineri 9:00 - 16:00 EST pentru informații
despre returnarea produselor.
C. Această garanție nu acoperă daunele rezultate din încercările neautorizate de reparare sau din
orice utilizare neconformă cu manualul de instrucțiuni.
D. Dacă produsul are filtre înlocuibile, ele nu sunt acoperite de această garanție, cu excepția
defectelor de material sau de manoperă.
E. Următoarele documente trebuie să însoțească toate produsele returnate pentru service: 1) Dovada
achiziției 2) Scurtă descriere a problemei 3) Informații complete de contact (inclusiv adresa de
returnare) 4) Verificarea comenzii sau mandatul poștal pentru 10 USD (15 dolari dacă este în
Canada) pentru retur, ambalare și taxele de expediere. Toate cheltuielile sunt în dolari americani.
F. Swizz Style nu este responsabil pentru obiectele pierdute, furate sau deteriorate în timpul
returului.

