
INSTRUKCJA OBSŁUGI WENTYLATORA NAOS 

Dziękujemy za zakup wentylatora Naos marki Air Naturel. Mamy nadzieję, że 

przyniesie Ci pełną satysfakcję i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, ważne jest właściwe 

użytkowanie urządzenia, w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju szkód i obrażeń. Przed 

uruchomieniem urządzenia prosimy o zapoznanie się z instrukcją i stosowanie się do 

wskazówek w niej zawartych.   

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 

 Nigdy nie należy umieszczać wentylatora w miejscu dostępnym dla dzieci. 

Należy zwracać uwagę, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem i jego 

opakowaniem. Gdy urządzenie jest włączone, dzieci powinny być pod 

opieką rodziców/opiekunów i nie wolno im bawić się urządzeniem.   

 Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych 

zdolnościach fizycznych, upośledzonych umysłowo lub fizycznie oraz osób, 

które nie posiadają wiedzy na temat produktu, chyba że są pod nadzorem 

lub otrzymały wcześniej instrukcje od osób odpowiedzialny za ich 

bezpieczeństwo. 

 Urządzenie to działa pod napięciem 240 V. Należy sprawdzić, czy jest to 

odpowiednie dla instalacji elektrycznej, do której będzie podłączone. 

Urządzenie powinno być umieszczone na suchej i płaskiej powierzchni. 

Należy unikać powierzchni łatwopalnych oraz wykonanych na bazie nylonu.  

 Należy unikać umieszczania urządzenia w pobliżu kaloryfera lub innego 

źródła ciepła.  

 Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania podczas czyszczenia 

i czynności konserwacyjnych. 

 Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym urządzenia nie należy 

narażać urządzenia na kontakt z wodą lub wilgotną powierzchnią.  

 W razie uszkodzenia z urządzenia nie należy korzystać.  

 Do urządzenia nie należy wkładać przedmiotów metalowych.   

 Nie należy urządzenia moczyć. Czyścić je należy wilgotną ściereczką, 

a następnie wysuszyć je dokładnie przed ponownym podłączeniem.  

 

Zapobieganie wypadkom domowym 

Produkt jest zgodny z normami i przepisami obowiązującymi w UE. W celu uzyskania 

dodatkowych informacji prosimy odwiedzić naszą stronę: www.airnaturel.pl  

Dział obsługi klienta jest dostępny pod adresem e-mail: biuro@airnaturel.pl 

 
 

 

Legenda 

1.Podstawa   4. Pióro wentylatora       7.Świoatło zasilania (LED) 
2.Stojak     5. Pokrętło 

3.Obudowa – przód  6.Obudowa – tył 

     

 

Dane techniczne   

Zasilanie     220-240 V~ 50/60 Hz    

Wymiary    340 x 200 x 210 mm   

Maksymalny nadmuch   860 m3/h   

Maksymalny poziom hałasu   49 dB  

Waga netto    2,4 kg     

Zużycie energii    30 W     

Szybkość    wariator szybkości   

Przeznaczenie    pomieszczenia do 20 m2  

     

 

  

 



Zestaw do montażu 

 

1. Umieść stojak na stabilnie leżącej podstawie 

2. Używając klucza z zestawu połącz dwie części ze sobą za pomocą śruby. 

Nie zapomnij o uszczelce! 

3. Twój Naos jest gotowy do użycia.  

 

Schemat montażu 

 

Instrukcja obsługi 

1. Podłącz Naos do gniazdka elektrycznego 

2. Przekręć pokrętło w prawo aż usłyszysz kliknięcie. Włączy się zielone światło 

LED. 

3. Wybierz pożądany poziom prędkości (od minimum do maksimum) 

 

Schemat pokrętła 

 

Konserwacja i czyszczenie 

 

UWAGA: Zawsze należy odłączyć urządzenie od prądu przed czyszczeniem. 

 

1. Nie należy używać produktu w miejscu brudnym i zatłuszczonym, aby uniknąć 

zatkania otworów wentylatora. 

2. Należy oczyścić części plastikowe za pomocą mydła i wilgotnej ściereczki lub 

gąbki. 

3. Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo zwarcia). Za 

pomocą wilgotnej szmatki należy wyczyścić urządzenie, a następnie dokładnie je 

osuszyć. Zawsze na początku należy wyjąć je z gniazda sieciowego. 

4. Raz na jakiś czas należy sprawdzić śruby, aby upewnić się, że są dobrze 

zamocowane. 

5. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. 


