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Vážení zákazníci!
Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým
pomocníkem ve vaší domácnosti.
Vyhněte se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může
dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto
ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Před použitím vždy zkontrolujte , zda přístroj není poškozený.
2. Nepoužívejte zařízení s poškozeným příslušenstvím ( zástrčka, šňůra
atd.). Nezkoušejte si příslušenství opravit sami. Obraťte se na váš
autorizovaný servis.
3. Ujistěte se, že jsou všechny komponenty namontovány správně.
4. Vyhněte se umístění ventilátoru v blízkosti otevřeného zdroje tepla
jako je například krb.
5. Ujistěte se, že je přístroj umístěn na bezpečném místě, kde se jej
děti nemohou dotýkat.
6. Ujistěte se, že napětí ve vaší domácnosti odpovídá napětí uvedeném
na štítku přístroje.
Popis přístroje a montážní schéma
1. Přední ochranná mřížka
2. Krytka
3. Vrtule
4. Šroub
5. Zadní ochranná mřížka
6. Motorová jednotka
7. Ovladač oscilace
8. Napájecí kabel
9. Přepínač rychlosti
10. On / Off vypínač
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Provoz
Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Přepínačem vyberte požadovanou rychlost otáček ventilátoru:
 Číslo 1 – nízká rychlost
 Číslo 2 – střední rychlost
 Číslo 3 – vysoká rychlost
 „O“ znamená „OFF“ vypnuto
Údržba






Ventilátor vyžaduje pouze vnější očištění.
Před čištěním přístroje otočte přepínač do polohy OFF.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístroj čistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
Elektrické části se nesmí dostat do styku s vlhkostí.

Další informace
Tento výrobek splňuje bezpečnostní normy CE směrnic, což zaručuje
spolehlivost a kvalitu tohoto výrobku.
Tento produkt byl vyroben pod nejpřísnější kontrolou kvality.
Při výrobě bylo použito vysoce kvalitních materiálů, což zajišťuje vynikající
výkon a spolehlivost.
Pokud je přístroj používán správně a udržován podle tohoto návodu,
poskytne vám po dlouhou dobu dobré služby.
Technické údaje
Výkon :
35 W
Pracovní napětí:
220-230 V
Pracovní frekvence: 50 Hz
Sada
Ventilátor
Návod k použití
Záruční list
Obal
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Likvidace výrobku po ukončení životnosti
Můžete pomoci chránit životní prostředí.
Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o
třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. Výrobce je oprávněn
3

provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních
motivech zboží.
Všeobecné záruční podmínky
Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN.
Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba
začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty
vznikly vadou použitých materiálů nebo součástek. Záruka bude uznána
pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.
Autorizované servisní středisko společnosti SATURN provede bezplatnou
záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem
prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a
v originálním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku během
přepravy.
Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:
1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze
nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými
v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se
jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo
čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením
výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou,
neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem
přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti,
vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou
uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8.

Neoprávněná reklamace bude účtována dle skutečných nákladů na
přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.
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