
30-palcový bubnový ventilátor s regulací

DF 30 P

NÁVOD K POUŽITÍ



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR: Před uvedením výrobku do provozu pročtěte tento návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.. 

Používejte ventilátor v souladu s pokyny tohoto návodu. Nesprávné použíti může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

1. Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárie, spadnutí nebo poškození. Zvláštní pozornost věnujte v 
případě práce v blízkosti dětí, starších osob nebo zvířat.

2. Po ukončení práce, před čištěním nebo přemístěním vypněte napájení ventilátoru.
3. Nikdy nestrkejte prsty ani jiné pedměty skrz chránicí mřížku.
4. Nepouživejte ventilátor v místech, ve kterých se pracuje s benzinem nebo skladuje benzin, barvy nebo jiné hořlavé kapaliny.
5. Nestavějte ventilátor v blízkosti otevřeného ohně, zařízení na vaření, otopných těles nebo horkých povrchů.
6. Nepoužívejte ventilátor ve vlhkých nebo mokrých místnostech. Nestavějte ventilátor tak, aby mohl spadnout do vany nebo jiné nádrži s vodou.
7. Vždy používejte zařízení na suchém a rovném povrchu. 
8. Napájecí šňůru umístíte tak, aby nevisela na okraji stolu nebo pultu.
9. Šňůru umístíte tak, aby nikdo o ni nezavadil.
10. Nikdy nedávejte šňůru pod koberec nebo pod podlahovou krytinu.
11. Napájení odpojujte vytáhnutím vidlice napájecího přívodu ze zásuvky. Nikdy netáhněte za šňůru.
12. Nepoužívejte ventilátor vně budovy.
13. Nevěšejte a nemontujte ventilátor na stěně nebo stropě.
14. Nepoužívejte ventilátor s nesprávně namontovaným krytem.
15. V případě poškození napájecí šňůry, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem, výměnu svěřte výrobci nebo odbornému servisu

NÁVOD K OBSLUZE

Pro nastavení proudu vzduchu nahoru nebo dolů: Hlavu ventilátoru otočte rukou ve zvoleným směru.

Nastavení rychlosti: Rychlost ventilátoru zvolte nastavením přepínače do polohy LOW nebo HIGH

1. Zahřátí motoru po dlouhodobé práci, které cítíte dotknutím rukou je normální jev. 

2. Ventilátor je vybavený tepelnou ochranou, která se automatický aktivuje pokud by došlo k přehřátí z jakékoliv příčiny. V takovém případě okamžitě 
odpojte napájení ventilátoru.

SPECIFIKACE

Zařízení 30 – palcový bubnový ventilátor s regulace
Model DF 30 P

Rozměr 30”/750 mm
Rozměry 910x330x935 mm

IP 2X
Napětí

 
Výkon
 [W]

Proud
 [A]

Rychlost
 [ot./min.]

Obj. vzduchu
 [m3/min]

220-240 V/50Hz Nízké 395 1.64 1200 253
Vysoké 465 1.93 1300 280

ÚDRŽBA
1. Před čištěním musíte ventilátor vypnout a odpojit napájení.

2. Pro  odstranění  prachu  používejte  měkkou  utěrku.  V  případě  silného  zašpinění,  ventilátor  utřete  vlhkou  utěrkou  a  potom  vytřete  do  sucha. 
Nepoužívejte detergenty, aerosoly a jiné chemické prostředky, protože můžou poškodit plastové části.

3. Uschovávejte ventilátor v originálním obalu v suché a větrané místnosti.Przechowuj wentylator w oryginalnym opakowaniu w przewietrzanym i 
suchym miejscu.

4. Ložiska motoru jsou trvalé uzavřená a si nevyžadují dodatečné mazání. 



POZOR

Nepoužívejte ventilátor v případě poškození napájecího přívodu nebo zástrčky a po havárie, spadnutí nebo poškození.

Pro této zařízeni nepoužívejte prodlužovací šňůru.

Pro zamezení riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte zařízení s pevným zařízením pro kontrolu otáček.

Pozor:

Zařízení je ovládáno automatický – pro zamezení riziku zranění před údržbou odpojte napájení. 
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