
 

 

WENTYLATOR SUFITOWY 
MODEL: FC11-70  /  FC11-90  /  FC11-120 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
 

 

Wentylatory sufitowe Cronos posiadają nowy opatentowany silnik synchroniczny z trwałymi 
magnesami z podwójną uszczelką o wymiarach 70 cm, 90 cm oraz 120 cm, który sprawia, że nasze 
elektryczne wentylatory cechuj bardzo ciche działanie, długotrwała żywotność oraz energooszczędność.  
 
Dla rozmiarów poniżej 90 cm, przyjmujemy nową generację konstrukcji o wysokiej wydajności. Podwójna  
sprężyna i podwójny rozruch kierunkowy zapewniają płynną i szybką pracę. 
 
Użyliśmy nowych materiałów ABS i PP zapewniających - dobrą elastyczność, brak odbarwień i 

odkształceń w trakcie użytkowania. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

MODEL CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIE MOC KL. IZOLACJI PRĘDKOŚĆ 

FC11-70 50Hz 220-240V 12W E 272 obr/min 

FC11-90 50Hz 220-240V 20W E 250 obr/min 

FC11-120 50Hz 220-240V 30W E 230 obr/min 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
 

1. Przed instalacją należy usunąć śruby ostrza, następnie umieścić ostrza w pozycji rowka ostrza, 
ostatecznie dokręć śruby ostrza. 

2. W przypadku wentylatora z ramionami nożowymi wkładamy ostrza do nasady szczeliny ostrza. 

3. W przypadku wentylatorów sufitowych wiatrowych, powinniśmy go pewnie zamocować i zawiesić w 
miejscu, w którym jest on w stanie wytrzymać więcej niż 10-krotność ciężaru wentylatora sufitowego. 
Utrzymywać wentylator pionowo, wysokość zawieszenia powinna unikać dotykania jakichkolwiek 
przedmiotów. 

4. Wentylator klipsowy może dowolnie regulować kąt wentylatora w obrębie dwóch biegunów. 

5. Zamontuj uważnie kabel zasilania, tak by nie był on bezpośrednio w zasięgu działania wiatraka. 

 

DODATKOWE WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA 

1. Jeśli wentylator był podłączony do zasilania, ale nie poruszył się zwykle z powodu niskiego napięcia, 
można obracać wiatrak ręką, aby ułatwić uruchamianie wentylatora. 

2. Po długim czasie pracy temperatura wentylatora będzie nieco wyższa, to normalne. 

3. Dla własnego bezpieczeństwa proszę nie otwierać głowicy i skrzynki startowej, należy najpierw 
odłączyć zasilanie, gdy poruszasz wentylatorem. 

4. Jeśli wentylator ma zjawisko przerw w pracy, które może być spowodowane niskim napięciem, proszę 
zacisnąć pierścienie wentylatora - może to rozwiązać ten problem. 

5. Podczas zewnętrznego czyszczenia i konserwacji nie należy używać benzyny ani innych żrących 
płynów na plastikowej powierzchni, aby zapobiec przedostawaniu się płynów do korpusu wentylatora. 

 

 

 

JAK KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA 

Po włączeniu zasilania i urządzeń naciśnij przycisk „ON/OFF/TIME”. Zaświeci się czerwona 
dioda oznacza to, że urządzenie jest włączone. Zapala się lampka drugiej linii, wskazująca, 
że zegar został uruchomiony (2 ~ 12 godzin). 

Wszystkie światła są wyłączone, zasilanie wyłączone, wentylator wyłączony. 

 

 

 



 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

Przeczytaj uważnie „Uwagi dotyczące bezpieczeństwa” przed użyciem produktu i używaj go prawidłowo. Użyj 
obiektu bezpiecznie i aby uniknąć niepotrzebnych szkód dla siebie lub innych. 

1. Ten produkt ma moc w trybie czuwania (poniżej 1 W) i jest normalny w przypadku niewielkiej ilości 
ciepła. 

2. Nieprofesjonalnym technikom nie wolno demontować i naprawiać tego urządzenia, aby uniknąć 
uszkodzenia elementów wewnętrznych i bezpieczeństwa osobistego. 

3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj mokrej ręki do odłączania przewodu zasilającego, aby 
uniknąć porażenia prądem. 

4. Zabrania się przechowywania produktu w pobliżu źródła ognia, aby uniknąć pożaru. 

5. Przed użyciem sprawdź napięcie i moc urządzenia. Nie używaj nadmiernej mocy. 

6. Jeśli produkt jest uszkodzony, nie używaj go.  

7. Dla własnego bezpieczeństwa odłącz zasilanie, gdy nie jest używane. 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C.  
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.cronos.pl 

Producent: 
Shenzhen Kingwise Technology Co., Ltd. 
Address: Room 3D,No.8 East Area,Shangxue 
Industrial Zone, Jihua Rd, Long Gang ,Shenzhen 
City,China  

 

PILOT STERUJĄCY PANELEM 

KONTROLNYM 

WŁĄCZ – CZERWONA DIODA ZAŚWIECI 

SIĘ 

URUCHOM TIMER 2-GODZINNY 

NIEBIESKA DIODA ZAŚWIECI SIĘ 

URUCHOM TIMER 4-GODZINNY 

ZIELONA DIODA ZAŚWIECI SIĘ 

URUCHOM TIMER 8-GODZINNY 

ŻÓŁTA DIODA ZAŚWIECI SIĘ 

URUCHOM TIMER 12-GODZINNY 

CZERWONA DIODA ZAŚWIECI SIĘ 

WYŁĄCZ FUNKCJE TIMERA 

URUCHOM TIMER 8-GODZINNY 

RÓŻOWA DIODA ZAŚWIECI SIĘ 


