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Шановний користувачу!
Дякуємо Вам за придбання вентилятора торгової марки PRIME 
Technics. Будь ласка, прочитайте уважно цю інструкцію перед 
експлуатацією приладу.
Пам’ятайте, що належне використання та догляд за приладом 
дуже важливі для подовження терміну служби приладу та вашої 
безпеки.
Бажаємо  приємного користування вентилятором ТМ PRIME 
Technics.

Загальні заходи безпеки
1. Перед експлуатацією приладу уважно прочитайте інструкцію та 
збережіть її для подальшого використання.
2. Переконайтесь, що напруга в електромережі відповідає напрузі, що 
зазначена на приладі.
3. Пам’ятайте, що цей вентилятор призначений лише для домашнього 
використання.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не заломлювався та не торкався 
гарячих предметів. 
5. Прилад не повинен торкатись гарячих предметів чи стояти поруч з 
газовими та теплогенеруючими предметами.
6. При вимкненні пристрою з елекромережі, обережно витягніть шнур 
з розетки, тримаючи його за вилку. В жодному випадку не витягайте 
вилку з електромережі за шнур.
7. Прилад не призначений для користування людьми (включаючи 
дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими 
можливостями чи з відсутністю досвіду або знань, якщо вони не 
перебувають під наглядом особи, яка відповідає за їхню безпеку або 
не мають інструкції з використання.
8. Не залишайте дітей без нагляду біля працюючого обладнання. 
9. При несправності пристрою не намагайтесь полагодити його 
самостійно. Лише фахівець може здійснювати ремонтування даного 
електроприладу. 
10. Використовуйте прилад лише в домашньому побуті та тільки за 
призначенням, вказаним в інструкції.
11. В жодному випадку не розміщуйте вентилятор у місці, де є ризик 
контакту приладу з водою. 
12. Якщо шнур приладу пошкоджений, він повинен бути замінений 
сервісним центром обслуговування або кваліфікованою особою. Не 
намагайтесь полагодити пристрій самостійно.
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13. Не торкайтесь обертових частин під час роботи вентилятора. Задля 
вашої безпеки уникайте контакту волосся, рук, одягу з рухомими 
частинами приладу.
14. Ставте прилад подалі від штор, одягу та інших вільно звисаючих 
предметів, які можуть потрапити в працюючий вентилятор.
15. Переконайтесь, що вентилятор працює на стійкій поверхні, щоб 
уникнути перекидання.
16. Забороняється використовувати вентилятор після 6 годин 
безперервної роботи. Міжробочий інтервал має бути не менше 1 
години. 
17. Зберігайте прилад чистим. Слідкуйте, щоб ніякі сторонні предмети 
не потрапили в отвори приладу або в його захисні решітки. 
18. Не вмикайте виріб у місцях, де розпорошуються аерозолі чи 
застосовуються легкозаймисті рідини. 
19. Не просовуйте пальці, олівці чи інші дрібні предмети через 
захисну решітку вентилятора під час роботи.
20. Вимкніть пристрій і відʼєднайте його від мережі перед тим як 
збирати, розбирати, чистити чи відкладати його на зберігання, а також 
залишаючи пристрій без нагляду.
21. Не вмикайте пристрій, якщо блок двигуна, шнур чи вилка вологі.

Опис вентилятора
1. Передня захисна решітка.
2. Гайка кріплення лопастей.
3. Лопасті.
4. Гайка кріплення задньої сітки.
5. Задня захисна решітка.
6. Колінчастий вал.
7. Двигун.
8. Кнопка вмикання режиму обертання.
9. Кнопка регулювання повороту.
10. Корпус вентилятора.
11. Гвинт кріплення.
12. Шнур живлення.
13. Подовжувальна трубка.
14. Кришка штатива.
15. Стійка.
16. Основа.
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Збірка вентилятора
Вентилятор продається у розібраному стані. Перед початком збірки 
переконайтесь, що комплект приладу повний і комплектуючі деталі не 
ушкоджені. Не підключайте прилад до електромережі, попередньо 
повністю його не зібравши. Слідуйте даному порядку для того, щоб 
зібрати вентилятор.
1. Зберіть хрестовину. Установіть стійку на хрестовині та закріпіть її 
за допомогою гвинтів з комплекту. 
2. Встановлення вентилятора: вставте вентилятор в подовжувальну 
трубку та загвинтіть її.
3. Кріплення задньої захисної решітки: відкрутіть гайку кріплення 
лопастей та гайку кріплення задньої сітки, зніміть їх. Встановіть 
задню решітку на колінчастий вал двигуна. Закрутіть лопасті на вал 
так, щоб вони дістали до фіксатора.  Для фіксації, затягніть гайку 
проти годинникової стрілки. 
4. Зʼєднайте разом передню і задню решітки так, щоб логотип, 
розташований в центрі передньої решітки, розміщався горизонтально, 
і скріпіть їх ободом. Виріб готовий до експлуатації.

Експлуатація
1. Встановіть вентилятор на рівну, стійку та суху поверхню.
2. Вентилятор має 3 швидкісних режими:
 1 — мінімальна швидкість обертання;
 2 — середня швидкість обертання;
 3 — максимальна швидкість обертання;
 0 — вентилятор вимкнений.
3. Повітряний потік можна регулювати вверх та вниз, послабивши 
кнопку регулювання нахилу та відрегулювавши положення нахилу 
вентилятора під потрібним кутом. Закріпіть цю кнопку.

Зберігання
Зберігайте прилад в сухому, прохолодному та недоступному для дітей 
місці. Щоб не  пошкодити мережевий шнур, не намотуйте його на 
корпус.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Утилізація

Ви можете допомогти в охороні навколишнього 
середовища, дотримуючись базових правил та 
постанов з утилізації. Передавайте непрацюючий 
електричний пристрій у відповідний центр 
видалення відходів.
Виробник залишає за собою право вносити зміни 
у технічні характеристики та дизайн виробів.

Потужність 45 Вт

Кількість швидкостей 3

Кут обертання 120°

Діаметр лопастей 42 см (SFX-52), 43 см (SFV-51)

Регулююча висота до 125 см

Нічна підсвітка (SFV-51) LED

Довжина шнура 1,7 м

Живлення 220 В, 50 Гц



Імпортер: ПП «Коннект», 29000, Україна, 
м. Хмельницький, вул. Чорновола, 23.

Виробник: Зоншан Хьюхе Електронікс Ко., Лтд1/10, 
Фейс 2, Хехе Індастріал Дістрікт, Мінл, Донґфенґ Таун, 

Зоншан сіті, Гуандонґ, КНР.
Вироблено в Китаї
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