
Podlahový ventilátor, 45 cm
3 rychlosti, chrom, 140 W

Návod k použití
CZ

VYSOKÝ VÝKON
MOŽNOST NAKLOPENÍ
MOŽNOST MONTÁŽE NA STĚNU
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NEPŘEHLÉDNĚTE
�Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod 

a bezpečnostní upozornění, abyste předešli případným škodám, či 
zranění.

�Ponechte si tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu 
kdykoliv přečíst!

�Tento návod k obsluze je součástí výrobku a obsahuje důležité 
pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze.

�Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim 
odevzdali i tento návod k obsluze.

�Obsah tohoto návodu je vázán autorskými zákony a bez 
písemného souhlasu firmy FK technics, spol. s r.o., nesmí být jeho 
obsah reprodukován.

UPOZORNĚNÍ
�Používejte zařízení pouze k účelům, pro které je určeno s ohledem 

na jeho  technické specifikace. Jeho přetížení či vyšší napětí může 

zařízení zničit.
�Instalaci zařízení smí provádět jen kvalifikovaná osoba.
�Společnost FK technics, spol. s r.o. nenese odpovědnost za případné 

škody vzniklé neodbornou manipulací s výrobkem.
�Neumisťujte ventilátor do vlhkého prostředí nebo do míst, kde by 

mohlo dojít ke styku s vodou! 
�Nestrkejte nic skrz ochrannou klec ventilátoru!
�Užívejte ventilátor mimo dosah dětí.
�V případě, že ventilátor nepoužíváte, odpojte jej od přívodu 

napájení.

POPIS PRODUKTU
Podlahový chromovaný ventilátor s možností naklápění a třemi 
stupni výkonu. Díky preciznímu zpracování, kovovým lopatkám a 
velkému výkonu je vhodný i pro náročnější provoz. Pomocí dvou 
montážních háků, které jsou součástí balení je snadno upevnitelný 
na stěnu.
Tlačítka 1-3 slouží k nastavení rychlosti otáček. Zbývajícím tlačítkem 
ventilátor vypnete. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek je ve shodě se všemi základními platnými evropskými 
normami, které je možno na vyžádání předložit.

LIKVIDACE
Nefunkční výrobek musí být zlikvidován podle platných předpisů na 
ochranu životního prostředí!

Distributor:
FK technics, spol. s r.o.
Koněvova 1883/62 
130 00  Praha 3
fkt@fkt.cz
www.fkt.cz verze: 04/17_01

TECHNICKÉ PARAMETRY
�Příkon (W): 140
�Provedení: chrom
�Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
�Průměr: 45 cm
�Rychlosti: 3
�Oscilace: ne
�Přívodní vodič: 180 cm
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