
 

 

SINBO SF 6710 16-CALI 
Instrukcja użytkowania 
 

Zasady bezpieczeństwa 
 
Przed użyciem wentylatora SINBO SF 6710, przeczytaj uważnie i zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa: 
 

 Wentylator należy stosować tylko zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowe użytkowanie może 
spowodować pożar lub porażenie prądem. 

 Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego. 

 W celu zapobiegania porażeniom, nie umieszczać wentylatora w oknie i nie dopuścić do 
zamoczenia. 

 Odłączać od źródła prądu gdy wentylator nie jest używany, podczas przenoszenia i przed 
czyszczeniem. 

 Nie używać wentylatora w obecności substancji wybuchowych i łatwopalnych. 

 Nie umieszczać wentylatora ani jego części w pobliżu otwartego ognia, kuchenki lub urządzeń 
grzewczych. 

 Nie dotykać ruchomych elementów. 

 W celu odłączenia, przytrzymać gniazdko i wyjąć wtyczkę ze ściany. Nigdy nie szarpać za przewód. 

 Stosowanie jakichkolwiek dodatkowych elementów nie jest zalecane i może powodować 
zagrożenie. 

 Zawsze używać na suchej, płaskiej powierzchni. 

 Nie używać gdy obudowa jest uszkodzona lub zdemontowana. 

 Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, należy je wymieć u dostawcy. 

 Urządzenie nie powinno być stosowane przez dzieci lub osoby z upośledzeniem umysłowym, 
poznawczym lub zaburzeniami psychicznymi, a także z bez odpowiedniej wiedzy i bez nadzoru. 

 Ścisła kontrola jest wymagana podczas pracy z dziećmi. 
 
Uwaga: W celu zredukowania zagrożenia porażeniem, nie używać w oknie. 
Uwaga: Nie używać wentylatora z urządzeniami sterującymi prędkość pracy silnika. 
 

Specyfikacja 
 

 Model: SF 6710 

 Prędkość: 3 

 Natężenie: AC 230V 

 Częstotliwość: 50Hz 

 Moc: 75W 

Ustawienie urządzenia 
 

Praca na podłodze lub innej płaskiej poziomej powierzchni 
 
Umieść stopki w obudowie wentylatora dopasowując zatrzaski do szczelin w obudowie tak jak na rysunku. 
Następnie umieść zatrzaski w stopkach zamocowanych w obudowie. 



 

 

 
 

Praca na ścianie 
 
Aby zainstalować wentylator na ścianie zamocuj  stopki jak na Rysunku 1 i przykręć do ściany za pomocą 
śrub. 

  

 
  

Rysunek 1 

Rysunek 2 

Rysunek 3 



 

 

Zasady użytkowania 
 

 Ustaw wentylator na płaskiej i suchej powierzchni. 

 Podłącz wtyczkę do zasilania. 

 Upewnij się, że wentylator jest wyłączony. 

 W celu ustawienia prędkości, przekręć włącznik do pożądanej prędkości: niska (1), średnia (2) i duża 
(3). 

 Ustaw wentylator pod odpowiednim kątem nachylania, przekręcając głowicę w górę lub w dół. 
 

Czyszczenie 
 

 Upewnij się, że wentylator jest wyłączony. 

 Odłącz zasilanie przed czyszczeniem. 

 Używaj miękkiej ścierki. 

 Nie zanurzaj w wodzie i zapobiegaj dostaniu się wody do silnika. 

 Nie używaj benzyny, rozpuszczalnika ani innych środków chemicznych do czyszczenia wentylatora. 
 
 
 
 
 


