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راهنمای پنکه برقی دیواری

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

نکته مهم :لطفا قبل از هر اقدامی این

احتیاط:

و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

پنکه به پریز نزنید.

دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید

سیم برق را تا قبل از مونتاژ کامل

قطعات:

موتور

محافظ جلویی
محافظ پشتی
پیچهای محافظ پشتی
شفت موتور
پره پنکه

سیم برق

جعبه سوئیچ
پایه

مهره

پیچ

دستورالعمل نصب
 )1پایه را روی دیوار در محل مورد
نظر قرار داده و جای سه پیچ را
مشخص کنید و آن را با دریل سوراخ
کرده و پایه را بوسیله رول پالک و
پیچ ها به دیوار نصب کنید.
 )2بدنه اصلی را از جعبه خارج کرده
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و  4عدد پیچ توری پشتی را باز و
توری پشتی را به آنها متصل کنید.

سرعت بر حسب کم  / LOWمتوسط
 / MEDزیاد  HIGHانتخاب می گردد.
برای خاموش کردن دستگاه از همین
دکمه استفاده کنید.
 )3با فشردن دکمه  TIMERشما 30
دقیقه به انتخاب زمان خود برای
 )3پره را در جای خود قرار داده و

روشن ماندن دستگاه می افزایید.

پیچ مربوطه را در جای خود سفت

می توانید از  30دقیقه تا  7ساعت و30

کنید.

دقیقه زمان را انتخاب کرده و پس از

 )4توری جلویی را با توجه به گیره

این زمان دستگاه به صورت خودکار

های مربوطه در جای خود قرار داده

خاموش می گردد.

و گیره را قفل نمایید.

 )4با انتخاب کلید  MODEمیتوانید

 )5پنکه را با دقت روی پایه نصب

نوع وزش باد را تغییر دهید.

کنید.

با انتخاب  SLEEPوزش باد به صورت
چرخشی ومناسب با بدن انسان در

دستورالعمل استفاده

حالت خواب تنظیم میگردد.

 )1اطمینان حاصل کنید که ولتاژ و

با انتخاب  NORMALوزش باد به

مشخصات برق شهری شما با دستگاه

صورت یکسان و در سرعت انتخاب

همخوانی داشته باشد.

شده توسط شما برقرار می شود.

 )2دکمه  On/Offرا از روی کنترل یا

حالت NATURAL

بدنه فشار دهید تا دستگاه روشن و

همچون نسیم در طبیعت را برای شما

سرعت آن انتخاب گردد.

ایجاد خواهد نمود.

وزش مالیمی

3

 )5برای تنظیم زاویه وزش باد کافیست
توری را به باال و پایین فشار دهید.
پنکه فلزی به شما بادی قدرتمندتر
از پنکه های پالستیکی به ارمغان
می آورد تا محیطی پاکتر و با تهویه
دلخواه را به شما هدیه دهد.
پیشنهاد میشود که پنکه را در نزدیکی
پنجره نصب کنید .این کار باعث
چرخش بهتر هوای بیرون و داخل
خواهدشد.

مشخصه پنکه دیواری:
مصرف پایین در قبال عملکرد باالی
پنکه در چرخش هوا
سهولت در تنظیم زاویه با استفاده از
تنظیم گر خودکار
چرخش اتوماتیک
دارای سه نوع وزش باد
دقت باالی زاویه پره ها برای ایجاد
بادی قوی و صدای کم
مجهز به سیستم کنترل دمای موتور

کلیدهای کنترل

چگونگی وزش باد
تایمر

نوع وزش باد

 2ساعت

خواب
طبیعی
نسیم

سرعت

زیاد متوسط کم
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 4ساعت
 1ساعت
نیم ساعت
روشن/خاموش
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