
 

  INSTRUKCJA OBSŁUGI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy 
 
 

 

*Podwójne śmigło dające silny powiew; 

*7,5h Programator Czasowy 

*Przełącznik 3 prędkości 

*Regulowana wysokość 

*Okrągła podstawa 
 

 

Wentylator stojący z podwójnym śmigłem 

40 cm i pilotem VF-16SF 

VF-16SF 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część Opis Ilość 

1 Krata ochronna przednia 1 

2 Obręcz plastikowa  1 

3 Kołpak śmigła 1 

4 Małe śmigło 1 

5 Główne śmigło 1 

6 Plastikowa nakrętka 
mocująca tylną kratkę 

1 

7 Tylna kratka ochronna 1 

8 Wał silnika 1 

9 Osłona silnika 1 

10 Ręczny panel sterowania 1 

11 Podkładka 1 

12 Śruba w kształcie litery L 1 

13 Przegub  1 

14 Śruba panelu kontrolnego 1 

15 Rura teleskopowa 1 

16 Zacisk rury teleskopowej 1 

17 Stojak 1 

18 Podstawa 1 

19 Wtyczka 1 

20 Przewód zasilający 1 

22 Lampka LED 1 

23 Włącznik programatora 
czasowego 

1 

24 Przełącznik prędkości 1 

25 Włącznik oscylacji 1 

26 Wyłącznik 1 

27 Pilot 1 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
 

Definicje sygnałów wyrazowych 
UWAGA: Informacje ogólne; nie wszystkie mogą dotyczyć nabytego produktu.  

ZAGROŻENIE – Informacja o bezpośrednich zagrożeniach, których należy bezwzględnie unikać, gdyż skutkują 

śmiercią lub poważnym urazem. Ten sygnał wyrazowy stosuje się do najbardziej ekstremalnych sytuacji. 

OSTRZEŻENIE – Informacja o możliwych zagrożeniach, których należy unikać, gdyż mogą skutkować śmiercią lub 

poważnym urazem. 

PRZESTROGA – Informacja o możliwych zagrożeniach, których należy unikać, gdyż mogą skutkować 

niewielkim/średnim urazem lub uszkodzeniem produktu/własności. Sygnał ten ostrzega również przed 

niebezpiecznym sposobem postępowania. 

 
● Zawsze odłącz urządzenie, kiedy nie jest używane, gdy jest przenoszone w inne miejsce lub podczas czyszczenia. 

● Zaleca się szczególną ostrożność przy korzystaniu z wentylatora w pobliżu dzieci lub osób z niepełnosprawnością. 

● Nie podłączaj wentylatora za pomocą uszkodzonego przewodu lub wtyczki; nie korzystaj z 

urządzenia, gdy wystąpiły usterki, urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób. 

● Nie używaj na dworze. 

● Nie wkładaj oraz nie dopuść do wniknięcia przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub 

wywiewnych, gdyż może to skutkować porażeniem prądem i/lub spowodować pożar. 

● Nie używaj wentylatora w miejscach, w których używa się lub przechowuje benzynę, farbę lub inne 

materiały łatwopalne. W wentylatorze znajdują się iskrzące części. 

● Nie stawiaj wentylatora na nierównej powierzchni ani na powierzchni mniejszej od niego, ponieważ 

wentylator może się przechylić i przewrócić, powodując uszkodzenie mienia lub urazy. 

● Nie używaj wentylatora bez zamontowanych kratek ochronnych. 
 

Nie prowadź przewodu pod dywanami czy wykładzinami ani nie przykrywaj go mniejszymi dywanikami, 

bieżnikami, itp. Umieść przewód z dala od miejsc, w których się chodzi, gdyż w przeciwnym razie 

można o niego zahaczyć i upaść. Aby odłączyć wentylator od prądu, wyłącz wszystkie włączniki i 

ustawienia, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda. 

PRZESTROGA: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE UŻYWAJ ŻADNEGO 

PRZEDMIOTU W CELU KONTROLI SZYBKOŚCI WENTYLATORA. 

Używaj wentylatora zgodnie z instrukcją. Użycie wentylatora w sposób niezalecany przez 

producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub urazy. 

PRZESTROGA: Wentylator jest wyposażony w automatyczny wyłącznik. Jeśli z jakiegoś powodu dojdzie 

do przegrzania urządzenia, automatyczny wyłącznik otworzy się i zatrzyma działanie wentylatora. 

 
Urządzenie wyposażone jest w spolaryzowaną wtyczkę (jeden z wtyków jest szerszy od drugiego). Aby 

zredukowania ryzyka porażenia prądem wtyczka jest zbudowana w taki sposób, że można wsunąć ją do 

spolaryzowanego gniazda tylko w jeden sposób. Jeśli wtyczka nie wchodzi w gniazdo, wsuń ją odwrotnie. 

Jeśli nadal nie pasuje, skontaktuj się z elektrykiem. Nie próbuj na siłę obejść tego zabezpieczenia. 

Nie prowadź przewodu pod dywanami/wykładzinami. Nie przykrywaj przewodu mniejszymi 

dywanikami, bieżnikami, itp. Nie prowadź przewodu pod meblami lub urządzeniami. Umieść przewód 

z dala od miejsc, w których się chodzi, gdyż w przeciwnym razie można o niego zahaczyć i upaść. 

 



 

 

 
 

Przygotowanie 
 

Przed przystąpieniem do montażu, upewnij się, że nie brakuje żadnej części. Porównaj posiadane części 

z listą zawartości opakowania oraz rysunkiem powyżej. Jeśli brakuje którejś z części lub jest ona 

uszkodzona, nie przystępuj do montażu urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania 

części zamiennych. 

Przybliżony czas montażu: 30 minut 

Potrzebne Narzędzia: Śrubokręt Krzyżowy (nie znajduje się w zestawie). 
 
 

 

 

 

MONTAŻ  

Montaż Podstawy, Stojaka, Rury Teleskopowej oraz Panelu Kontrolnego 

Krok 1. Umieść stojak nad podstawą, upewniając się, że otwory w stojaku znajdują się dokładnie nad 

otworami podstawy. Przykręć nakrętkę mocującą do stojaka (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 

zegara), aby przymocować stojak do bazy. 

Krok 2. Chwyć Rurę Teleskopową i poluzuj jej zacisk, kręcąc nim przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara; ustaw teleskop na pożądanej wysokości i przykręć zacisk rury teleskopowej. 

Krok 3. Umieść Panel Kontrolny na Rurze Teleskopowej i przykręć Śrubę Panelu Kontrolnego. 

 
MONTAŻ ŚMIGŁA I KRAT OCHRONNYCH  

 
1. Zdejmij kołpak śmigła i plastikową nakrętkę mocującą tylną 

kratkę z przedniej części silnika. Załóż tylną kratkę i plastikową 

nakrętkę na wał silnika, nakrętkę przykręć. Wyciągnij 

plastikową obręcz z opakowania, wsuń obręcz kraty ochronnej 

we wgłębienie na plastikowej obręczy (Rys. 1). 

 
2. Zdejmij z wału silnika osłonę PVC. Nałóż śmigło na wał, upewnij 

się że bolec blokujący jest wciśnięty w zagłębienie śmigła. 

Dokręć kołpak śmigła przeciwnie do kierunku ruchu 

wskazówek zegara, aby przymocować 

śmigło (Rys. 2). 

 

3. Następnie ustaw pionowo przednią kratę ochroną, wsuń jej 

obręcz w drugie wgłębienie plastikowej 

obręczy, za pomocą śrubokręta wkręć śrubę w 

złącze znajdujące się na obręczy. (Rys. 3). 

PRZESTROGA: Aby uniknąć ryzyka, przed użyciem wentylatora upewnij 

się, że Plastikowa Obręcz łączy prawidłowo przednią i tylną kratkę 

VF-16SF 
 



 

 

  
UŻYTKOWANIE 

 

 

 

Pilot  
 

OFF: Naciśnięcie tego guzika wyłączy urządzenie. 
 

 

 
 

Recycle: od nowa 
 
 

 
 

 

Naciśnięcie tego guzika włączy urządzenie w wybranej prędkości, 
świecić się będzie odpowiedni wskaźnik świetlny. Ponowne naciśnięcie 
tego guzika spowoduje zmianę prędkości; poniższy diagram prezentuje 
prędkość nawiewu: 

1 (wolno) 2 (ŚREDNIO) 3 (SZYBKO)      1(wolno) 

Od nowa 

2 (ŚREDNIO) 3 (szybko) 

(SZYBKO)… 

Ten guzik włącza lub wyłącza oscylację. 
WAŻNA UWAGA: Nie próbuj na siłę zmieniać ręcznie ustawienia głowicy 
wentylatora, ponieważ spowoduje to jego uszkodzenie. 

Ten guzik służy to ustawiania programatora czasowego. Poniższy 
wykres prezentuje kolejność ustawień programatora. Nie wykorzystuj 
tej opcji, jeśli chcesz, by wentylator działał nieprzerwanie. W tym 
momencie wszystkie światła LED są wyłączone. 

0.5 1.0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

Od nowa 

Mode Ten guzik służy do wyboru jednego z trzech trybów nawiewu. 

Wciśnij i wybierz pożądaną opcję. 

NOR. NAT. 

Od 
nnowan

SEN 
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KONSERWACJA  
 

OSTRZEŻENIE: ZAWSZE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIE OD PRĄDU ZANIM PODEJMIESZ JAKIEKOLWIEK 

DZIAŁANIA KONSERWACYJNE LUB NAPRAWCZE. 

Czyszczenie: Zdejmij przednią kratkę ochronną, w tym celu z kratek ochronnych odkręć nakrętki i śrubki 

(śrubokrętem). Śmigło czyść miękką szmatką nawilżoną wodą z niewielką ilością mydła. Do czyszczenia 

kratek ochronnych używaj miękkiej szczotki i wody z niewielką ilością mydła. NIE UŻYWAJ benzyny, 

benzenu, rozcieńczalnika ani żadnych innych niebezpiecznych płynów czy materiałów trących. 

Oliwienie: Silnik został naoliwiony w fabryce i nie wymaga dodatkowego oliwienia. 

 
INSTRUKCJE DOT. NAPRAW WYKONYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA   

UWAGA: 

Ten produkt posiada zabezpieczenie przeciążeniowe (bezpiecznik). Przepalony bezpiecznik 

wskazuje na przeciążenie lub zwarcie. W przypadku przepalenia bezpiecznika należy odłączyć 

produkt od gniazdka. Następnie należy wymienić bezpiecznik zgodnie z instrukcjami dot. 

napraw wykonywanych przez użytkownika (koniecznie określ prąd znamionowy bezpiecznika 

na podstawie numeru produktu) i sprawdzić działanie urządzenia. Jeśli nowy bezpiecznik 

również się przepali, być może w urządzeniu doszło do zwarcia i należy je wyrzucić lub oddać 

do sprawdzenia bądź naprawy w autoryzowanym punkcie. 

 
WYMIANA BEZPIECZNIKA 

• Chwyć wtyczkę i wysuń ją z gniazda lub innego źródła zasilania. Nie ciągnij za kabel zasilający w celu 

odłączenia od prądu. Otwórz klapkę bezpiecznika, przesuwając ją w stronę wtyków (Rys. 4). 

Delikatnie wyciągnij bezpiecznik (Rys. 5). Włóż nowy bezpiecznik i z powrotem nałóż klapkę. 

• OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru. Bezpiecznik można wymienić wyłącznie na bezpiecznik 2.5 A, 125 Volt. 

Nie wymieniać wtyczki. Jeśli wtyczka ulegnie uszkodzeniu, wyrzuć urządzenie. 

 

 

 

 

 VF-16SF 

Uwaga: Pilot musi być skierowany w stronę urządzenia 

Zasięg pilota to około 5 metrów od urządzenia. Jeśli pilot nie jest skierowany w 

stronę urządzenia, zasięg jego działania jest mniejszy. 

Jeśli wentylator jest używany w pomieszczeniu, w którym znajdują się urządzenia o 

dużej mocy, pilot może nie działać. 

Nie stawiaj żadnych przedmiotów między urządzeniem a pilotem. 

Jeśli nie używasz pilota, przechowuj go w bezpiecznym miejscu. 

Obchodź się właściwie z pilotem, zabezpiecz go przed upadkami i uszkodzeniami. 



 

 
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 
WSZELKIE NAPRAWY POWINNY BYĆ WYKONYWANE W CENTRUM AUTORYZOWANYM PRZEZ PRODUCENTA. 

OBJAW MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIE NAPRAWCZE 

  
 
1. Odłączony kabel 
zasilający. 
2. Przepalony bezpiecznik 
lub  wyłącznik 
automatyczny otwarty 
3. Niskie napięcie. 
4. Zepsuty włącznik. 
5. Działanie 
automatycznego 
wyłącznika. 

 
1. Włóż wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazdka. 

2. Wymień bezpiecznik lub wyłącznik 
automatyczny. 

3. Upewnij się, że w gniazdku jest 
właściwie napięcie. 

4. Wymień włącznik. 
5. Usuń możliwe źródła blokady 
przepływu powietrza z krat 
ochronnych; odczekaj na ostygnięcie 
silnika. 

  

 

 

Wentylator nie działa 

 

 

  

Wentylator hałasuje 1. Poluzowane śmigło. 1. Dokręć śmigło. 

 

1. Wentylator stoi na 
nierównej lub pochyłej 
powierzchni. 
2. Śmigło jest brudne. 
3. Śmigło złamane lub 
wygięte. 

 
1. Postaw wentylator na równej 
powierzchni. 
2. Wyczyść śmigło (zobacz punkt 
Konserwacja). 
3. Wymień śmigło. 

Wentylator wibruje 

 

  

 
Specyfikacja techniczna: 
Model: LDS-401R 
Zasilanie: 220-240V/~50Hz 
Moc: 40W 

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