
 
Instrukcja obsługi

Q



     Gratulujemy!  
     Właśnie kupili Państwo nasz wyjątkowy wentylator „Q”. 
     Dostarczy on Państwu wielkiej przyjemności i wytworzy 
     przyjemny wiaterek lub wprawi powietrze w silne  
     cyrkulacje.
     Podobnie, jak w przypadku wszystkich domowych  
     urządzeń elektrycznych, także ten model wymaga dużej 
     dbałości dla uniknięcia obrażeń, zagrożenia pożarowego 
      lub uszkodzenia samego urządzenia. Przed 
      użyciem urządzenia po raz pierwszy, prosimy 
      dokładnie przeczytać tę instrukcje obsługi  
      oraz przestrzegać instrukcji, związanych z  
      bezpieczeństwem, znajdujących się na  
      urządzeniu.
Opis urządzenia
Urządzenie składa się z następujących głównych elementów:
1. Wentylator z kratką ochronną
2. Uziemiony przewód zasilający
3. Stopka
4. Pokrętło regulacyjne do włączania/wyłączania oraz ustawiania trzech zakresów prędkości obrotowych 
wentylatora (skrzynka z tyłu wentylatora).
5. Śruby do tylnej siatki ochronnej (8 sztuk)
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem wentylatora „Q” po raz pierwszy, prosimy dokładnie przeczytać jego instrukcję obsługi oraz 
zachować ją do wykorzystania w przyszłości; w razie sprzedaży urządzenia, instrukcję należy przekazać nowemu 
właścicielowi. Firma Stadler Form nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub szkody, powstałe w wyniku 
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, do celów opisanych w tej instrukcji. Użycie do 
innych celów lub samodzielne dokonywanie modyfikacji technicznych urządzenia może zagrażać życiu i zdrowiu 
ludzi.
Nieuprawnieni użytkownicy
Osoby niezaznajomione z instrukcją obsługi, dzieci i osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać 
urządzenie wyłącznie pod nadzorem.
Zasilanie
Przewód zasilający podłączać tylko do sieci prądu przemiennego. Zwracać uwagę na informacje na temat napięcia 
prądu, znajdujące się na urządzeniu.
Przewód zasilający
· Nie używać uszkodzonych przedłużaczy elektrycznych.
· Nie układać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i sprawdzać, czy nie jest o coś zaczepiony.
· Nie wyciągać wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma lub ciągnąc za przewód.
Ustawianie/przechowywanie
Nie używać wentylatora bezpośrednio przy wannie, prysznicu lub basenie kąpielowym (min. odległość 3 m.). 
Urządzenie ustawiać w taki sposób, aby osoba znajdująca się w wannie nie mogła go dotknąć.
Nie ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie narażać przewodu zasilającego na bezpośrednie 
oddziaływanie ciepła (np. gorąca płyta grzejna, otwarty płomień, gorące żelazko lub grzejniki). Uważać, aby 
przewody zasilające nie stykały się z olejem.
Podczas używania, sprawdzić, czy urządzenie jest mocno podparte i czy nikt nie może zaczepić o przewód 
zasilający.
· Urządzenie nie jest odporne na rozpryski wody.
· Nie przechowywać, ani nie uruchamiać urządzenia na otwartej przestrzeni.
· Urządzenie przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu (zapakowane).



Czyszczenie
·Przed serwisowaniem wentylatora oraz po każdym użyciu, należy wyłączyć urządzenie i wyjąć przejściówkę z 
gniazdka.
·Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia elektrycznego). Urządzenie czyścić wyłącznie przez 
przetarcie wilgotną szmatką, a następnie dobrze je wysuszyć. Pamiętać, aby zawsze najpierw wyjąć wtyczkę 
sieciową.
·Nie dopuszczać, aby na kratce wlotowej i wylotowej nagromadziła się nadmierna ilość kurzu. Czyścić je od 
czasu do czasu suchą szczotką lub odkurzaczem.
·W celu wyczyszczenia łopat wentylatora należy odkręcić 8 śrub z tyłu urządzenia i zdjąć siatkę ochronną. 
Łopaty można przetrzeć wilgotną szmatką a następnie wytrzeć do sucha.
Naprawy
·Napraw urządzeń elektrycznych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy. W razie niewłaściwej 
naprawy, gwarancja na urządzenie traci ważność, a producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności.
·Nigdy nie włączać urządzenia, gdy wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, po tym, gdy jego działanie 
było nieprawidłowe, gdy zostało upuszczone lub uległo innemu uszkodzeniu (rysy/pęknięcia obudowy).
·Do urządzenia nie wkładać żadnych przedmiotów.
·Gdy urządzenia nie da się naprawić, należy natychmiast wycofać je z użytku i przekazać do odpowiedniego 
punktu odbiorczego.
Ustawianie/obsługa
1.Po ustawieniu wentylatora „Q” w odpowiednim miejscu, podłączyć przewód sieciowy (2) do gniazdka 

elektrycznego.
2.Włączyć wentylator pokrętłem regulacyjnym (4) i ustawić odpowiednie obroty (ustawienia 1-3, od łagodnego 

wiaterku do silnej cyrkulacji).
Charakterystyka

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych.
Gwarancja
Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją. Szczegóły w dołączonej karcie gwarancyjnej.
Utylizacja
·Urządzeń elektrycznych nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Korzystać z punktów odbioru takich 

urządzeń, znajdujących się w okolicy.
·O informacje na temat lokalizacji takich punktów można się zwrócić do miejscowych władz.
·Nieprzemyślane pozbywanie się urządzeń elektrycznych grozi tym, że pod wpływem warunków 

atmosferycznych, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód podziemnych, a stamtąd do 
łańcucha pokarmowego, bądź na wiele lat skazić miejscową florę i faunę.

·W przypadku wymiany urządzenia na nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do nieodpłatnego odbioru 
starego urządzenia w celu jego utylizacji.

40 W
430 x 360 x 150 mm (szer. x wys. x dł.)
ok. 4,0 kg
3 zakresy
41 - 58 dB(a)
CE, RoHS, WEEE

Moc :
Wymiary:
Masa ok.:

Obroty:
Głośność:

Zgodność z przepisami UE:

Oznaczenie na rysunku obok informuje, iż nie 
można wyrzucać urządzenia i łączyć z innymi 
odpadami zwykłymi. Zużyte urządzenie 
można zostawić u sprzedawcy przy zakupie 
nowego, lub przekazać do odpowiedniego 
punktu odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych.
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