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TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük bizalmát, hogy 
HAUSER gyártmányú ház-
tartási készüléket vásárolt.  
A készülék a legújabb műszaki 
fejlesztés eredménye, egyike 
a gyártó esztétikus, igényes 
felépítésű és jó minőségű ké-
szülékeinek, mely tervezésé-
nél a biztonságra kifejezetten 
nagy figyelmet fordítottak.  
A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy 
üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, 
hogy bármikor segítségére lehessen.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

MENNYEZETI VENTILÁTOR 
LÁMPÁVAL CF-1056

MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY
Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER CF-1056 típusú mennyezeti ventilátor lámpával 
az alábbi műszaki adatoknak felel meg:
Hálózati feszültség: 230V~ 50Hz
Teljesítményfelvétel: Ventilátor: 50W;  Lámpa: 1x max. 60W
Zajszint: 53 dB Érintésvédelmi osztály: I.
Átmérő: 105 cm Izzó foglalat: E27
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

FIGYELEM! A készülék elektromos bekötését kizárólag szakképzett villany-
szerelő végezheti el!

Általános figyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!
A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető 
biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban működtetni!
Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem 
sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék haszná-
latát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!
Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen né-
zesse meg szakszervizben szakemberrel.
A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa 
megfelelő távolságra tőlük. 
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket für-
dőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint
• a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
• sérült vezetékkel illetve
• bárminemű mechanikai sérülés esetén használni!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy 
más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!
Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!
Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!
Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék 
címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
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Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves és ennél idősebb gyerekek, 
továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kellő tapasz-
talattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket 
vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik  
a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak 
a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy kar-
bantartást a készüléken.
 Használaton kívül és tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket!
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készü-
lék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz 
vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőfor-
rások közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult 
szélén balesetveszélyes!
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított 
alkatrészek használhatóak.
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!

FONTOS:
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű hasz-
nálatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak 
szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!
Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a veszélyek kiküszöbölése cél-
jából a cserét a gyártóval, szervizével vagy más, hasonlóan szakképzett személy-
lyel szabad elvégeztetni!
Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
Soha ne tekerje fel a hálózati vezetéket a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez 
vezet.
A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távve-
zérlő rendszert használni.
Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!
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Mennyezeti ventilátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók:
Figyelem! A készülék elektromos bekötését kizárólag szakképzett végezheti el!
Figyelem! A ventilátor lapátjainak a felszerelést követően a földtől legalább 2,3m 
magasságban, illetve a falaktól legalább 0,5m távolságra kell lenniük.

Soha ne próbálja meg összeszerelni a készüléket nedves, vagy vizes helységben.
Soha ne a villanyvezetékhez rögzítse a ventilátort, hanem a mennyezetbe!
A bekötést minden esetben az elektromos bekötésekre vonatkozó érvényes sza-
bályozásnak megfelelően kell elvégezni. Telepítést megelőzően tájékozódjon  
a helyi előírásokról!
Figyelem! Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében fokozottan ügyelni 
kell a készülék földelésére!
A készüléket tartó mennyezeti horognak legalább 40KG súlyt el kell bírnia.
A készülék hálózatba történő csatlakoztatásakor kötelező a minden pólust meg-
szakító (fázis és semleges vezetékek) kapcsoló használata, a kapcsolón az érint-
kezők távolsága 3mm-nél nem lehet kisebb.
Az elektromos tűz és sérülések elkerülése érdekében soha ne használja a ké-
szüléket fokozatosan állítható fali vezérlővel vagy fényszabályozós kapcsolóval!
A készülék üzembe helyezésekor, valamint szerelésekor és tisztításakor mindig 
kapcsolja le az áramellátást!
A fényforrás (pld villanykörte) cseréjekor kapcsolja le az áramellátást, és hagyja 
kihűlni a cserélendő fényforrást, mielőtt hozzányúlna!
Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!
Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!
Soha ne próbálja működés közben megállítani a ventilátor lapátokat!
A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, 
nehogy a forgólapátba beleakadjon!
Az első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem 
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karcolóruhával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja  
a ventilátort, ajánlatos megtisztítani az időközben rárakódott portól!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Mennyezeti rózsa
2. Tartórúd
3. Ventilátor motor
4. Lapát
5. Lámpabúra
6. Forgásirány kapcsoló
7. Lámpa kapcsoló
8. Ventilátor kapcsoló

ÖSSZESZERELÉS

1. Figyelem! Kapcsolja le az áramellátást az áramkör megszakítónál vagy  
a biztosítékszekrényben.

2. Fúrja fel az alaplapot a mennyezeti gerendába a mellékelt dübel csavarokkal, 
rugós alátéttel és lapos alátéttel. Az alaplapnak biztonságosan és stabilan kell 
tartania a ventilátort mozgás közben. 

Megjegyzés: Amennyiben betonmennyezetre szereli fel  
a készüléket különösen figyeljen a biztonságos felerő-
sítésre, ugyanis előfordulhat, hogy erősebb csavarokra 
és tiplikre lesz szükség, mint amit a készülékkel együtt 
szállítottak.

3. A mennyezeti rózsával szerelje össze a motort és 
húzza keresztül a kábeleket a rózsán.

1

2

3

7 8
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4
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4. Csapszeggel rögzítse egymáshoz a tartó rudat és a mennyezeti rózsát. 
Megjegyzés: Csavart mozdulatokkal rakja a helyé-
re a csapszeget, nehogy a csövek belsejében lévő 
kábelekben kárt tegyen.

5. Szorosan húzza meg a biztonsági csavarokat a csapszeg rögzítése érdeké-
ben.

6. Erősítse meg a tartó rudat és a rögzíthető egységet a biztonsági csavarokkal. 

7. Megjegyzés: Figyelem! A készülék elektromos bekötését kizárólag szak-
képzett villanyszerelő végezheti el!

 Kösse a belső vezetékeket a ventilátor motorjához, úgy, hogy azok szorosan 
illeszkedjenek a csatlakozó pontokhoz.

 A készülék csatlakozó pontjaiba vezető vezetékek magyarázata:
 A zöld-sárga vezeték: földelés 
 A piros (lámpa) és barna (ventilátor) vezetékek:  fázis (pozitív / élő vezeték)
 A kék vezeték „N” jelölésnél: semleges vezeték
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8. Illessze össze az alaplapot a mennyezeti rózsával, és ügyeljen arra, hogy  
a mennyezeti rózsa csavar rései az alaplap csavar réseihez igazodjanak. 
Emelje a mennyezeti rózsán található csavarrést az alaplapon található csa-
varhoz, majd a mennyezeti rózsát az óramutató járásával ellenkező irányba 
forgassa el, úgy, hogy a csavarok beilleszkedjenek a résekbe.

9. Illessze be a másik két csavart és alátétet. Szorosan húzza meg a többi csa-
vart az alátétekhez. 

 Győződjön meg róla, hogy a mennyezeti rózsa biztonságosan és stabilan 
rögzül, illetve, hogy a vezetékek nem szorultak a két egység közé, és hogy  
a csapszeg megfelelően illeszkedik.

10. Szerelje a lapátokat a lapáttartó konzolokhoz a csavarokkal, rugós alátétek-
kel, lapos alátétekkel és anyával. Bizonyosodjon meg róla, hogy mind a három 
csavart szorosan rögzíttette a lapátokhoz.

11. Rögzítse az összeszerelt lapátokat a készülék motorjához a motoron lévő 
csavarokkal és az alátétekkel.
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12. Csavarja be a villanykörtét (nem tartozék) a lámpafoglalatba. A készülék be-
kapcsolásához kapcsolja be az áramot az áramkör megszakítónál vagy a biz-
tosítékszekrényben. Kapcsolja fel a lámpát és ellenőrizze, hogy a lámpa és  
a ventilátor működik.

13. Illessze a helyére a lámpaburát és erősítse oda a három darab pillangócsa-
varral. Vigyázat: Ne használjon harapófogót a pillangócsavarok megerősíté-
séhez. Ha túlságosan megszorítja a csavarokat, azok eltörhetik a lámpaburát, 
ami veszélyes és személyi sérülést is okozhat.

MŰKÖDTETÉS

Kapcsolja be a készüléket az annak az oldalán található húzókapcsolókkal. 
(Lsd A készülék részei pontban)
A forgásirány kapcsoló segítségével a légmozgás irányát lehet állítani:
Figyelem! Mielőtt az iránykapcsolót használná, kapcsolja ki a készüléket, és vár-
ja meg, amíg teljesen leáll a forgás, hogy megelőzze a személyi sérüléseket és  
a motor károsodását.
Hideg időben (alacsony fordulatszám használata javasolt): a készülék középső 
részén lévő kapcsolót állítsa a felső állásba. A készülék ekkor az óramutató já-
rásával megegyező irányban forog, így a mennyezethez közeli meleg levegőt ki-
mozdítja.
Meleg időben (közepes-magas fordulatszám javasolt): a készülék középső részén 
lévő kapcsolót állítsa az alsó állásba. A készülék ekkor az óramutató járásával 
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ellentétes irányban forog, így a lapátok mozgása lefelé keringeti a levegőt folya-
matosan mozgásban tartva és ezáltal hűtve azt.

TISZTÍTÁS/KARBANTARTÁS

A jellemző ventilátor-mozgások következtében egyes kötések meglazulhatnak. 
Emiatt ellenőrizze évente kétszer a rögzítéseket, tartókat és a szárnylapátok rög-
zítését, hogy megfelelően szorosan tartanak.
Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! A ventilátor és 
a lapátok tisztítása során ne használjon vizet, tisztítószert. Száraz portörlő ken-
dővel vagy enyhén megnedvesített kendővel történő tisztítás a legtöbb esetben 
elegendő.
Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a motorrészbe vagy az 
irány- illetve funkciókapcsolókba.

A HAUSER AJÁNLATA

A téli hónapok hideg napjaira ajánljuk a HAUSER H-2006-os fűtőventilátorunkat, 
így a CF-1056-os ventilátor és a H-2006-os fűtőventilátor használatával egész 
évben kellemes hőmérsékletet biztosíthat lakásában.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu web-
oldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb 
érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.
Szerviz és vevőszolgálat: 06 40/630-070.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2004/108/EC; LVD 2006/95/
EC; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket 
teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmu-
tatóban található műszaki jellemzőknek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üze-
meltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után,  
az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!
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