
VENTILIATORIUS FAKIR PRESTIGE | FKVC29

NAUDOTOJO VADOVAS

Modelis: FKVC29
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Naudojimo instrukcijų informacija
Dėkojame,  kad pasirinkote FAKIR  prestige FKVC29 ventiliatorių. Prietaisas sukurtas ir pagamintas taip, kad
galėtumėte juo naudotis be jokių rūpesčių daugybę metų. Šiose naudojimo instrukcijose paaiškinsime Jums, kaip
saugiai ir tinkamai naudoti prietaisą. Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šias naudojimo
taisykles.  Išsaugokite  šį  naudotojo  vadovą.  Jei  perleidžiate  prietaisą  trečiajam  asmeniui,  pridėkite  ir  šias
instrukcijas.

Ribota gamintojo atsakomybė
Gamintojas  neatsako  už  žalą,  padarytą  nesilaikant  naudojimo  instrukcijų.  Garantija  negalioja  atvejais,  kai
prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį, yra netinkamai naudojamas, taisomas ar prižiūrimas.

Instrukcijose naudojami simboliai

 ĮSPĖJIMAS! Perspėja apie pavojus, galinčius pasibaigti sužeidimu ar net mirtimi.

ATKREIPKITE DĖMESĮ! Informuoja apie situacijas, kai prietaisas gali būti apgadintas ar sugesti.

SVARBU! Patarimai ir kita naudinga naudojimo instrukcijų informacija.

Saugumo informacija
CE ženklinimo atitikimas
Šis  prietaisas  atitinka  šias  Europos  Sąjungos  direktyvas:  2014/30/EU  (elektromagnetinio  suderinamumo
direktyva);  2014/35/EU  (mažos  įtampos  direktyva);  2001/95/EG  (bendra  produkto  sauga);  2011/65/EU  (dėl
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje); 2009/125/EG (ekologiškas dizainas).
CE ženklą rasite prietaiso etiketėje.
Naudojimo paskirtis
Šiuo prietaisu galite naudotis tik pagal jo paskirtį – ventiliuoti namus ir biurus. Prietaisas yra nepritaikytas naudoti
komercinėms reikmėms. Prietaiso naudojimas ne pagal instrukcijas laikomas netinkamu ir yra draudžiamas.
Netinkamas prietaiso naudojimas
Netinkamai naudodami prietaisą, galite susižeisti, pakenkti prietaisui ar jį sugadinti.

 Gaisro ir sprogimo pavojus
Nenaudokite prietaiso arti sprogių ar degių medžiagų.

 Prietaiso gedimai nuo lietaus ir purvo
Niekada nenaudokite ir nepalikite prietaiso lauke.

 Perkaitimo pavojus
Neužkimškite jokių angų esančių prietaise.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisą naudojant vaikams:
 Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), fiziškai ir psichiškai neįgalūs ar sutrikusių jutiminių gebėjimų žmonės

bei asmenys, kuriems trūksta reikiamų žinių ir/ar patirties naudojant panašius prietaisus, šiuo prietaisu
naudotis gali tik tinkamai apmokyti ar prižiūrimi už jų saugumą atsakingo žmogaus. Šie žmonės turėtų
gerai suvokti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.

 Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
 Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir taisyti prietaiso.
 Laikykite plastikinę prietaiso pakuotę toliau nuo vaikų, nes jie, žaisdami su pakuote, gali uždusti.

Bendra saugumo informacija
 Nenuimkite apsauginių grotelių po prietaiso surinkimo.
 Nekreipkite oro srauto tiesiogiai į žmones.
 Netrukdykite oro srautai ir laikykitės nuo prietaiso 50 cm iš visų pusių.

Elektros srovė

 ĮSPĖJIMAS!
 Įjungus prietaisą į netinkamos įtampos rozetę, jis gali būti sugadintas. Naudokite prietaisą tik įsitikinę, jog

prietaiso  naudojama  įtampa,  nurodyta  etiketėje,  sutampa  su  Jūsų  namuose  tiekiamos  elektros  srovės
įtampa.
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 Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius. Saugokite jį nuo lietaus ir drėgmės.

ĮSPĖJIMAS! Gali nukrėsti elektra:
 Niekada nelieskite prietaiso kištuko šlapiomis rankomis.
 Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
 Nelankstykite,  nespauskite  prietaiso  laido ir  nieko ant  jo  nestatykite.  Laikykite  jį  toliau  nuo šilumos

šaltinių.
 Jeigu  pažeistas  prietaiso  laidas,  leiskite  jį  pakeisti  nauju  gamintojui,  gamintojo  įgaliotam  techninio

aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai.
 Naudokite prailgintuvus su ta pačia įtampos srove kaip ir prietaiso.
 Išjunkite prietaisą iš elektros srovės prieš valant ar keičiant prietaiso dalis.
 Valydami ventiliatoriaus mentes nenuiminėkite apsauginių grotelių.
 Galite valyti korpusą ir apsaugines groteles su drėgna šluoste.

Pavojaus atveju

 ĮSPĖJIMAS!
 Pavojaus atveju išjunkite prietaisą iš elektros srovės.

Išsiuntimas
Siųskite prietaisą toje pačioje pakuotėje arba panašioje gerai apkamšytoje pakuotėję, kad nepaižeisti prietaiso.

 ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite prietaiso, jeigu prietaisas ar jo laidas yra sugedę, nes gali nukrėsti elektra.
Prietaisui sugedus
Prieš kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pabandykite pašalinti problemą patys.

ĮSPĖJIMAS! Prietaisą taisyti ir tvarkyti gali tik įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistai. Taisymui ir
priežiūrai turi būti naudojamos tik originalios FAKIR atsarginės dalys. Prietaisą pataisius kitiems nei gamintojo
įgaliotiems specialistams, jis gali pradėti kelti grėsmę naudotojo sveikatai.

Informacija apie prietaisą.
Išpakavimas / pakuotės turinys

Išpakuokite prietaisą ir patikrinti pakuotės turinį, ar nieko netrūksta:
- Ventiliatorius su 6 varžtais
- Pagrindo koja su 4 varžtais
- Instrukcijos

Jei pamatėte transportavimo žalos susisiekite su savo prekybos vieta.

PASTABA!  Pakavimo  dėžę  ir  pakavimo  medžiagas  išsaugokite  prietaiso  transportavimui  ateityje
(perkėlimui į kitą butą, prietaiso grąžinimui, priežiūrai ir pan.)
Techniniai duomenys
Fakir Ventiliatorius VC 29
Gaminio numeris: 69 44 009
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz
Maksimalus galios suvartojimas: 40W
Grotelių skersmuo: 31 cm
Greičiai: 2
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Sukasi iki: 75°
Maitinimo laido ilgis: 1.55 m
Matmenys (plotis x skersmuo x aukštis): 32 x 32 x 43 cm
Svoris: 2.2 kg

Fakir Ventiliatorius VC 45 S
Gaminio numeris: 69 46 009
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 / 60 Hz

Maksimalus galios suvartojimas: 60W
Grotelių skersmuo: 47 cm
Greičiai: 3
Sukasi iki: 75°
Maitinimo laido ilgis: 1.55 m
Matmenys (plotis x skersmuo x aukštis): 40 x 40 x 120-140 cm
Svoris: 7.1 kg
Sudedamosios dalys

1. Suveržimo žiedas
2. Apsauginės grotelės (priekinė / galinė dalys)
3. Pagrindo koja
4. Antgalio plokštė (pagrindas)
5. Valdymo skydelis
6. Teleskopinis pagrindo vamzdis

VC 29 Surinkimas

 ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite sugedusio prietaiso.

 ĮSPĖJIMAS!  Prieš surinkdami prietaisą, įsitikinkite, kad prietaiso kištukas neįjungtas į rozetę. Prietaisui
esant įjungtam į rozetę ir atsitiktinai įsijungus, gali kilti grėsmė Jūsų sveikatai.

 Uždėkite ventiliatoriaus pagrindo plokštę [A] su užsifiksavimo veržle ant antgalio plokštės [C] galinės
angos [B] tada nuspauskite į apačią ir užveržkite su didele veržle [D].

 Uždėkite galinę apsauginių grotelių dalį [H] su vamzdeliais ant 3 griovelių (1 ant ir 2 po variklio ašimi)
ant variklio galvutės ir tvirtai užveržkite (sukdami pagal laikrodžio rodyklę) su didele veržle [G].
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 Uždėkite ventiliatoriaus mentes [F] ant variklio ašies [J] Įsitikinkite ar tempimo spyruoklė
yra ant menčių. Pirmiausia nuimkite apsauginius vamzdelius nuo ašies.

 Atsukite  varžtą  su  grioveliu  ant  galvutės  esantį  ant  priekinių  apsauginių  grotelių  [E].
Nulenkite saugos svirtį į apačią.

 Uždėkite priekinę apsauginių grotelių dalį [E] su suveržimo žiedu (varžtų jungtis atsukta į
apačią)  ant  galinės apsauginių grotelių dalies [H] ir  įspauskite,  nulenkite saugos svirtį  į

viršų ant grotelių ir užveržkite su varžtu ant grioveliu ant galvutės.

PASTABA!
Įsitikinkite ar apsauginės grotelės tvirtai užsifiksavo.

VC 45 S Surinkimas
 Uždėkite galinę apsauginių grotelių dalį

[B] su 3 apvaliais  grioveliais  ant  3 kištukų – 2 virš  ir  1  po
variklio ašimi [A] – ant variklio galvutės ir tvirtai užveržkite
(sukdami pagal laikrodžio rodyklę) su didele veržle [C].

 Uždėkite  ventiliatoriaus  mentes  [D]  ant  variklio  ašies  [A].
Pirmiausia nuimkite apsauginius vamzdelius nuo ašies.

 Užsukite dangtelio veržlę [E] ant variklio ašies [A], kad užveržti mentes. Kairinis sriegis! Sukite veržlę
pries laikrodžio rodyklę.

 Atsukite varžtą su grioveliu ant galvutės esantį ant priekinių apsauginių grotelių [E]. Nulenkite saugos
svirtį į apačią.

 Uždėkite  priekinę  apsauginių  grotelių  dalį  [F]  su  suveržimo
žiedu (varžtų jungtis atsukta į apačią) ant galinės apsauginių
grotelių dalies [B] ir įspauskite, nulenkite saugos svirtį į viršų
ant grotelių ir užveržkite su varžto grioveliu ant galvutės.

PASTABA!
Įsitikinkite ar apsauginės grotelės tvirtai užsifiksavo.

 Įdėkite vamzdį [L] į pagrindo koją / Antgalio plokštę [M] ir užveržkite [N]
tvirtai iš apačios sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

 Ištraukite teleskopinį vamzdį [J] iš vamzdžio [L] ir užveržkite sukdami varžtą
[K] pagal laikrodžio rodyklę.

 Uždėkite ventiliatorių su pagrindo koja [G] ant teleskopinio vamzdžio [J] ir
užveržkite su varžtu [H] sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

Įjungimas / Išjungimas

 ĮSPĖJIMAS!
Nelaikiykite prietaiso prie karščio šaltinių ir nelaikykite prietaiso ant saulės spindulių.
Karštis gali pažeisti prietaisą.
Greičio pasirinkimo mygtukus rasite ant VC 29 modelio pagrindo kojos arba ant VC
45 S valdymo skydelio.
VC 29
Perjungimo žingsnis 0 = išjungtas
Perjungimo žingsnis 1 = lėtas greitis

Perjungimo žingsnis 2 = aukštas greitis
VC 45 S
Perjungimo žingsnis 0 = išjungtas
Perjungimo žingsnis 1 = lėtas greitis
Perjungimo žingsnis 2 = vidutinis greitis
Perjungimo žingsnis 3 = aukštas greitis

Horizontalus oro pūtimas
Prietaise yra įmontuotas automatinio sukimosi įrenginys horizontaliam sukimuisi.
Horizontaliai prietaisas gali pasisukti 75°.
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Pakeiskite stovėjimo rėžimą į sukimosi rėžimą paspaudę „O“ mygtuką ir atvirkščiai.
Mygtukas įspaustas = sukimąsis įjungtas
Mygtukas atspaustas = sukimąsis išjungtas
Sukimosi greitis didesnis arba mažesnis priklauso nuo pasirinkto greičio.
Jeigu jums nepatinka oro pūtimo kryptis, jūs galite:

a. Jeigu sukimąsis įjungtas, ištraukite mygtuką [v], kada variklio elementas yra tinkamoje pozicijoje.
b. Jeigu sukimąsis išjungtas, pasukite variklio elementą į dešinę arba į kairę kaip jums patinka.

 ĮSPĖJIMAS!
Nesukite variklio galvutės per jėgą.
Vertikalus oro pūtimas
Galite ranka nustatyti norimą vertikalaus oro pūtimo kryptį – maždaug 15° į apačią ir maždaug 25° į viršų.

 Išjunkite prietaisą
 Laikykite apatinę prietaiso dalį, kreipkite variklio elementą nuo galo: į priekį (oro pūtimas žemyn) atgal

(oro putimas aukštyn) iki kol pasieksite norimą poziciją.

 ĮSPĖJIMAS!
Nespauskite apsauginių grotelių.
VC 45 S Aukščio reguliavimas
Ventiliatoriaus aukštis gali būti reguliuojamas tarp 120-140 cm.

 Atlaisvinkite varžtą [K] sukdami prieš laikrodžio rodyklę.
 Padidinkite ar pamažinkite teleskopinį vamzdį [J] iki norimo aukščio.
 Tada užveržkite teleskopinį vamzdį sukant varžtą [K] pagal laikrodžio rodyklę.

Baigus naudoti
Valymas / priežiūra

 ĮSPĖJIMAS!
Prieš valydami ir tvarkydami prietaisą, išjunkite jį,  ištraukite prietaiso laidą iš rozetės. Taip prietaisas netyčia
neįsijungs.

 ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite skystų ėsdinančių ar cheminių valiklių su alkoholiu. Tai gali pažeisti korpusą.

Susidariusias dulkes prietaise galite pašalinti su dulkių siurbliu arba pučiant suspaustą orą.
Valykite prietaisą tiktai su sausa arba drėgna šluoste. Prietaisas nereikalauja jokios specialios
priežiūros. Suvyniokite maitinimo laidą. Taip laikydami jį apsaugosite nuo dulkių.
Nenaudojus prietaiso ilgą laiką ar pastebėjus nešvarumus prietaiso viduje, reikalinga patikrinti
apmokyto specialisto prieš jį pradedant vėl naudoti. 
Trikdžių šalinimas
Gerbiamas  pirkėjau,  visi  mūsų  prietaisai  pagaminti  laikantis  griežtų  kokybės  standartų.
Apgailestaujame,  jeigu  dėl  kokios  nors  priežasties  prietaisas  nustojo  tinkamai  veikęs.  Prieš
kreipdamiesi į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą, pamėginkite pašalinti problemą patys.

 ĮSPĖJIMAS!
Prieš mėgindami pataisyti prietaisą, išjunkite jį ir ištraukite jo kištuką iš rozetės. Taip užtikrinsite, kad prietaisas
per klaidą neįsijungtų.

Problema Galima priežastis Sprendimas
Prietaisas neįsijungia. Kištukas neįjungtas į elektros srovę

Prietaisas neįjungtas
Rozetėje nėra elektros srovės

Maitinimo laidas pažeistas

Įjunkite į elektros srovę
Įjunkite prietaisą

Naudokite kitą rozetę
Skambinkite aptarnavimo centrui

Prietaisas nesisuka
pūsdamas orą

Sukimasis neįjungtas
Variklis ar reduktorius pažeistas

Įjunkite sukimąsi
Skambinkite aptarnavimo centrui

Prietaisas garsiai dirba Kažkas gali būti užstrigę prietaise
Neuždėta tempimo spyruoklė

Pašalinkite trikdžius
Uždėkite tempimo spyruoklę
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PASTABA!
Jeigu  negalėjote  pašalinti  problemų  patys  susisiekite  su  įgaliotu  Fakir  aptarnavimo  centru  arba  apmokytu
specialistu savo valstybėje.
Išmetimas

Prietaisui  pradėjus  dažnai  gesti  ir  tapus  nebetinkamu  naudoti,  nukirpkite  iš  rozetės  ištrauktą
prietaiso kištuką su laidu.
Išmeskite atitarnavusį prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų.
Nemeskite prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis.
Prietaiso  pakuotė  pagaminta  iš  pakartotinai  panaudojamų  medžiagų.  Išrūšiuokite  pakuotę
sudarančias medžiagas ir išmeskite jas.
Norėdami daugiau sužinoti apie atliekų perdirbimą, kreipkitės į vietines valdžios institucijas arba
pardavėją.
Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių prietaisų bei įkraunamų baterijų sudėtyje dažnai yra daug
naudingų  pakartotinai  panaudojamų  medžiagų.  Tačiau  šiuose  prietaisuose  taip  pat  gali  būti
sveikatai  pavojingų  medžiagų,  kurios  reikalingos  tinkamam  prietaisų  veikimui  ir  saugiam
naudojimui.
Nemeskite atitarnavusio prietaiso ir baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.
 Išmetus šias medžiagas kartu su buitinėmis atliekomis arba neatsargiai su jomis elgiantis, jos gali
pradėti kelti grėsmę jūsų sveikatai ir aplinkai.
Išimkite ir atskirai išmeskite baterijas.

Išmeskite prietaisą, laikydamiesi Jūsų šalyje galiojančių aplinkos apsaugos įstatymų
Įrenginys atitinka EEĮ atliekų direktyvos 2012/19/ES reikalavimus.
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UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090 Daugiau informacijos:

www.krinona.lt


