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Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz
Teljesítményfelvétel: 
Zajszint: 

50 W 
60 dB

Érintésvédelmi osztály:  II.

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú 
elektronikai készüléket vásárolt.  A készülék a 
legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike 
a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó mi-
nőségű készülékeinek. A tervezésnél a bizton-
ságra nagy fi gyelmet fordítottak. A megbízható 
működés alapfeltétele a szakszerű használat, 
ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt fi -
gyelmesen olvassa el a használati útmutatót, 
őrizze meg, hogy segítségére lehessen!

Minőségi tanúsítvány 

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyar-
ország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanú-
sítjuk, hogy a HAUSER F-44 típusú álló ventilá-
tor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÁLLÓ VENTILÁTOR

F-44

HAUSER
®

e l e c t r o n i c
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2.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános fi gyelmeztetések
A készülék használata előtt kérjük, fi gyelmesen 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 megfe-
lelő 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!
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A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves és ennél idősebb gyerekek, 

továbbá azon személyek, akik csökkent fi zikai, 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 húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózat-

ból! Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van! 

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezeték-

be való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Készülékéhez bármely szakke-

reskedésben kapható megfelelő hosszabbító használható. 

Fontos információk a hosszabbító vezetékéről:
- elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia; 

- három eres földeltnek kell lennie; 

- el kell rendezni annak megfelelően, hogy ne fusson keresztül szőnyegen vagy 

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül 

eleshetnek benne.

Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 

automatikusan bekapcsolhat és működésbe léphet.

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!
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A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők és a gyártó által biztosított 
alkatrészek használhatóak.

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd 
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból 

a dugót kihúzni!

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!

Ventilátorokra vonatkozó biztonsági tudnivalók:
Csak teljesen összeszerelt állapotban használja a készüléket!

Ne dugjon semmilyen tárgyat a berendezésbe!

A ventilátor működése közben ne legyen semmilyen más tárgy annak közelében, 

nehogy a forgólapátba beleakadjon!

Tilos letakarni a borító rácsot!

Az első használat előtt egy enyhén nedves, mosószeres, puha, nem karcoló ru-

hával törölje át a készülék külső felületét! Ha sokáig nem használja a ventilátort, 

tárolja a csomagolódobozában, és ha újra előveszi, megint ajánlatos megtisztítani 

az időközben rárakódott portól!
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Elülső védőrács
2. Szorítógyűrű

3. Ventilátor lapát

4. Műanyag anyacsavar

5. Hátsó védőrács
6. Motorház
7. Oszcillálás szabályozója
8. Dőlésszög állító
9. Kapcsolóállvány
10. Sebességszabályozó gombok
11. Rögzítő csavar
12. Hosszabbító rúd
13. Magasság állító elem
14. Ventilátor oszlop
15. Talptakaró elem
16. Talp

A TALP ÉS A RÚD ÖSSZESZERELÉSE

1. A mellékelt csavarokkal rögzítse az oszlopot a talphoz.
2. Csavarja le teljesen a magasság állító csavart.
3. Illessze a talptakaró elemet a talpra.
4. Húzza ki a hosszabbító rudat és rögzítse a magasság állító csavarral.
5. Helyezze rá a kapcsolóállvány és motorház egységét a hosszabbító rúdra,

majd a rögzítő csavar megszorításával rögzítse.
Megjegyzés: erősen rögzítse a hosszabbító rudat az oszlopban, mielőtt rá-
helyezné a ventilátor motorházát!
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A VÉDŐRÁCS ÉS A LAPÁT ÖSSZESZERELÉSE

1. Távolítsa el a szorítógyűrűt (az óramutató járásával megegyezően) és a mű-
anyag anyacsavart (az óramutató járásával ellentétes irányban).

2. Helyezze a hátsó védőrácsot a ventilátorfejre a fogantyúval felfelé!
3. Rögzítse a hátsó védőrácsot a fej egységre a rácson lévő 2 lyuk és a motor-

házon található 2 pecek összeillesztésével, majd a műanyag anyacsavar –
óramutató járásával megegyező irányú- becsavarásával!

4. Távolítsa el a motor tengelyén található műanyag védőgyűrűt!
5. Helyezze a ventilátor lapátot a motor tengelyére! Bizonyosodjon meg róla, 

hogy a ventilátor lapáton található horony megfelelően illeszkedik a motor ten-
gelyén található rögzítő csaphoz!

6. Rögzítse a ventilátor lapátot a motor tengelyére a szorítógyűrű – óramutató 
járásával ellentétes irányú - becsavarásával!

7. Illessze össze az első és a hátsó védőrácsot a szorítófülek és csavar se-
gítségével. 

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatba és állítsa az Önnek megfe-
lelő sebességre:
1 = alacsony fokozat
2 = közepes fokozat
3 = magas fokozat

Figyelmeztetés: Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség meg-
egyezik a készüléken jelzettel!
A készülék leállításához fordítsa a kapcsolót „0” állásba.

OSZCILLÁLÁS BEÁLLÍTÁSA

Az oszcilláció bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja le/húzza fel a szabá-
lyozót.
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7.

A ventilátorfej függőleges irányú beállításához fogja meg a rácsot és gyengéden 
billentse előre vagy hátra, amíg a kívánt irányt eléri. A beállítás előtt kapcsolja ki 
és áramtalanítsa a készüléket!

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A külső felületet enyhén nedves, puha, nem karcoló ruhával tisztíthatja. 
Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a motorrészbe vagy 

a sebességkapcsolóba!

A HAUSER AJÁNLATA

A téli hónapok hideg napjaira ajánljuk a HAUSER H-2006-os fűtőventilátorun-

kat, így az F-44-es 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 1/700-4379.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU;
LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott kö-
vetelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék 
a használati útmutatóban 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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