
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

середовища 

Інструкція
з експлуатації

RAF55-E

ПІДЛОГОВИЙ
ВЕНТИЛЯТОР
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Будь ласка, уважно прочитайте уваж-
но це керівництво і збережіть його
для звернень у майбутньому.

ОПИС ПРИЛАДУ

1. Накладка на решітку
2. Передня решітка
3. Фіксатор решітки
4. Кріплення лопатей
5. Лопаті
6. Кріплення задньої решітки
7. Задня решітка
8. Вал двигуна
9. Корпус двигуна
10. Перемикач обертання
11. Двигун
12. Панель управління
13. Верхня подовжувальна трубка
14. Фіксатор подовжувальної трубки
15. Нижня подовжувальна трубка
16. Накладка на підставку
17. Підставка
18. Перкладина 1
19. Перекладина 2

ЗБІРКА ПРИЛАДУ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

•  Перед  використанням  приладу 
уважно  прочитайте  інструкцію.
•  Завжди  перевіряйте,  щоб  зазначе-
на  напруга  на  пристрої  була така ж
сама, як і у електромережі.
•  Не  вставляйте  пальці,  ручки  та  інші 
предмети  в  решітку,  коли вентиля-
тор  працює.
•  Виймайте  вилку  з  розетки  при 
переміщенні  вентилятора. 

•  Виймайте  вилку  з  розетки,  коли 
ви  демонтували 

 решітку,  щоб очистити її.
•  Помістіть  вентилятор  на  плоску
стабільну  поверхню,  щоб уникнути
перекидання.
•  Уникайте  контакту  приладу  з  во-
дою  і  джерелами  тепла.
•  Для  ремонту  вентилятора,  завжди 
звертайтесь  до кваліфікованого
персоналу.
Перед  монтажем  і  використання м
завжди  перевіряйте,  що  решітки й
лопаті вентилятора не пошкоджені.
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1. Помістіть дві перекладини (18-19)
хрестнавхрест (Х), використовуючи 
відповідні  виємки.
2.  Встановіть  нижню  подовжувальну 
трубку  (15)  та  верхню  (17) відповідно
до основи з перекладин і закріпіть
її гвинтами.
3.  Встановіть  накладку  (16)  посуваю-
чи  її  у здовж  трубки  (13) .

ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВИ

Термін експлуатації не менше 3 ро-
ків з дати початку використання.
Термін зберігання необмежений.
Дата виробництва збігається з се-
рійним номером і номером партії,
які вказані на упаковці товару,
ххxx /хх/xx - рік, місяць та дата
відповідно.

Після  регулювання  висоти  верхньої 
подовжувальної  трубки (13) зафіксуй-
те  її  фіксатором  (14),  а  потім  встано-
віть  верхню  частину приладу з дви-
гуном (9) на подовжувальну трубку
(13) і зафіксуйте її  за  допомогою 
гвинта.

ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕРХНЬОЇ
ЧАСТИНИ

ВСТАНОВЛЕННЯ
ВЕНТИЛЯТОРА

1. Встановіть корпус двигуна
2.  Встановіть  задню  частину  решіт-
ки  (7)  відповідно  тіла  двигуна  і зак-
ріпіть її гвинтом (6).
3.  Встановіть  лопаті  (5)  на  провідній 
осі  (8),  переконавшись,  що  ви пра-
вильно  вставляєте  за  допомогою 
шпинделя  на  осі  двигуна.
4. Обертайте гвинт-гайку кріплення
вентилятора (4) проти годиннико-
вої стрілки.

ПРИМІТКА:
Помістіть  передню  решітку  (2)  на
задню  решітку  (7)  і  закріпіть  її  за до-
помогою  охолоджуючих  ребер на
цій решітці. Нарешті, для більшої
безпеки, заблокуйте дві решітки
затискачем (3).
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• SPEED/ON - кнопка служить для
включення приладу і перемикання
потужності подачі повітря: нізька-
середня-висока.
• TIME - кнопка служить для встанов-
лення часу роботи вентилятора.
При кожному натисканні на кнопку
час роботи вентилятора збільшує-
ться згідно схемою:
0,5 год. (30 хв.)-1год. (60 хв.)-1,5год.
(90хв.) 
2год. (120 хв.)-2,5год. (150 хв.)-3год.
(180хв.)
3,5год. (210 хв.)-4год. (240 хв.)-4,5год.
(270хв.)
5год. (300 хв.)-5,5год. (330 хв.)-6год.
(360хв.)
6,5год . (390 хв.)-7год. (420 хв.)-7,5год.
(450хв.)
• MODE - натискаючи на цю кнопку,
Ви зможете перемикати режими
обдуву:
• SLEEP - вітер слабшає поступово
протягом встановленого часу.
• RHY - вентилятор подає повітря
постійно з високою, середньою або
низькою швидкістю.
• OFF - кнопка використовується для
виключення вентилятора або зки-
дання попередніх налаштувань.
• SWING - натискаючи на цю кнопку,
Ви зможете включити поворот вен-
тилятора на 90 °. При повторному
натисканні обертання припиниться.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

Для роботи пульта дистанційного
керування необхідні дві батарейки
(2*AAA не входять в комплект).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
• ОFF - кнопка вимкнення вентиля-
тора.
• TIME - кнопка установки часу ро-
боти вентилятора.
• SPEED/ ON - кнопка включення
вентилятора.
• MODE - натискаючи на цю кнопку,
Ви зможете перемикати режими
обдуву.
Всі  функції можно використовувати
в ручному режімі без пульта дистан-
ційного керування. 

•  Зберігайте  прилад  у  сухому,  прохо-
лодному  місці.
•  У  разі  тривалої  перерви  в  експлуа-
тації  прибирайте  прилад  в упаковку.

ЗБЕРІГАННЯ

•  Перед  чищенням  вимкніть  прилад 
від  електричної  мережі.
•  Для  чищення  решіток  і  лопатей 
вентилятора  використовуйте м’яку
тканину, змочену в мильному розчи-
ні.
•  Забороняється  використання  абра-
зивних  чистячих  засобів, бензину,
розчинника та інших хімічних речо-
вин.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД
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УВАГА!

Цей виріб не можна утилі-
зувати разом з побутови-
ми відходами. Утилізуйте
виріб у відповідності до
місцевих правил.

Виробник має право на внесення
змін до дизайну, комплектації, а
також до технічних характеристик
виробу під час вдосконалення
своєї продукції без додаткового
повідомлення про ці зміни.
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ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І
ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ
ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:  

1) На виріб – 12 місяці з дня його
продажу (підтверджується товар-
ним чеком); 
2) На замінені після закінчення га-
рантійного терміну вузли, агрегати
і запасні частини – 30 днів з дня їх
установки у виріб (підтверджується
в гарантійному талоні відповідною
відміткою з круглою печаткою сер-
вісного підприємства). 
3) При обміні товару на аналогічну
модель у гарантійному талоні впи-
суєтся дата продажу товару та дата
ремонту товару шляхом обміну. 

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ. 

З метою посилення відповідальнос-
ті експертів за висновок, претензії
щодо якості виробу і його технічно-
го стану приймаються тільки в упов-
новауповноважених сервісних під-
приємствах, а також у сервісних
відділах роздрібної торгівельної ме-
режі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ
ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ: 

1) Гарантійний ремонт виробу здій-
снюється уповноваженим сервіс-
ним підприємством.

 2) У разі проведення гарантійного
ремонту гарантійний термін на сам
виріб і його комплектуючі частини,
які не були замінені при ремонті,
продовжується на термін перебува-
ння виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА
ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ,
КОЛИ:  

1) Виріб не має цього гарантійного
талона. 
2) Гарантійний талон заповнений
частково або неправильно і/або з
виправленнями без їх підтвердже-
ння Продавцем; 
3) Серійний номер на виробі вида-
лений або пошкоджений, якщо він
там був передбачений і раніше був
записаний до гарантійного талону. 
4) Ремонтні роботи проведені сер-
вісним підприємством, не уповно-
важеним на даний вид діяльності
(підтверджується Договором або
одноразовою угодою). 
5) Без узгодження з Продавцем до
виробу внесені конструктивні змі-
ни (підтверджується експертним
висновком). 

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ
ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА
ВИПАДКИ, КОЛИ
НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ
ВИКЛИКАНІ: 
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- недбалим поводженням з ним і
неправильною його експлуатацією
(наприклад – експлуатація в умовах
«не побутового характеру», де вико-
ристання виробу непридатне через
зміну його статусу як «прилад побу-
тового призначення»; експлуатація
з порушенням вимог загально прий-
нятих правил безпеки при експлуа-
тації електричних приладів, недот-
риманням інструкції по монтажу і
експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або
пусконалагоджувальними робота-
ми;
- транспортними та механічними
пошкодженнями; 
- використанням неякісних або
невідповідних витратних матеріа-
лів; 
- підключенням виробу до комуні-
кацій і систем (електроживлення),
не відповідним вимогам національ-
них Державних стандартів; 
- природними явищами, стихійни-
ми лихами, пожежею і т.д.; 
- попаданням у виріб сторонніх
предметів, речовин, рідин, тварин,
комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ
ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу
повинні здійснюватися тільки фахів-
цями сервісних центрів, навченими
і атестованими на проведення поді-
бних робіт. Будь ласка, запитуйте у
Продавця iнформацiю про найбли-
жчий сервісний центр, уповнова-
жений на проведення монтажних
і/або пусконалагоджувальних робіт. 
Адреси і телефони додаткових
уповноважених Дистриб'ютором
сервісних центрів ви зможете дізна-
тися у вашого Продавця. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного
обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу. 
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1
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СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

вул. Ломоносова, 96ж

вул. Житомирська, 57  

вул. Порика,1

вул. Енергетична, 3-а

вул. Шевченка, 18-в

вул.Олеся Гончара, 6

вул. Коротка, 41А

пр-т. Олександра Поля, 59

вул. Жмури, 1

бул. Шевченка, 52 

вул. Університетська, 75

вул. Енгельса, 120

вул. Львівська,11

вул. Бульвар новий, 7

вул. Грязнова, 67

вул. Гоголя, 175

вул. Незалежності, 179Б

вул. Вовчинецька, 223

вул. Бориспільска,9, корп.57

вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус,
2 й поверх (Троєщина)

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. П. Григоренка, 22/20

пр-т. Леся Курбаса, 10а

пр-т. Леся Курбаса, 10а

вул. Короленка, 2

вул. Бандери, 73/2

вул. Білоусова, 2а

вул. Шевченка, 28

бул. Краматорський, 3

вул. Поштова, 5а

вул. Пушкіна, 4а

вул. Академіка Маслова, 44, оф.2

вул. Соборності, 64/7

вул. Монастирська, 50

СЦ «Східний»

АСЦ «ЄвроCервіс»

СЦ «Спеціаліст»

ВФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електросвіт»

УСЦ «ДИНЕК»

СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Схід-Сервіс»

СЦ «Еліпс»

СЦ «IQService»

СЦ «Елма-сервіс»

АСЦ «ЄвроCервіс»

Техносервіс «СФЕРА»

СЦ «Альфатехноцентр»

ЗФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Мегастайл»

ИФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Skeleton»

СЦ «МТІ-сервіс»

СЦ «Оптрон»

КФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Погляд»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Авторітет»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Сатурн-Донбас»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «ЕкоСан»

КРФ ТОВ «Лотос»

ФОП Копотун О. П.

Луганськ

Бердичів

Вінниця

Вінниця

Гуляйполе

Дніпро

Дніпро

Дніпро

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Дружківка

Житомир

Житомир

Запоріжжя

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Івано-Франківськ

Київ

Київ

Київ

Київ

Київ

Кропивницький

Кропивницький

Коломия

Костянтинівка

Коростень

Краматорськ

Краматорськ

Лиман

Кременчук

Кривий Ріг

Лубни

(0642) 33-11-86, 33-02-42

(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34

(0432) 57-91-91, 50-91-91

(067) 622-56-62

(06145) 4-14-21, (095) 3511442,
(098) 5580348

(056) 735-63-28, (056) 735-63-25

(056) 790-04-60

(056) 34-67-05

(066) 508-26-52, (095) 761-70-00

(062) 385-99-10, (050) 77-55-800

(050) 94-000-61, (063) 94-000-61,
(062) 213 00 61

(06267) 3-48-41

(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96

(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95 

(095) 272-03-03, (097) 292-29-03

(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90

(0342) 77-33-22, 72-27-22

(0342) 71-28-13

(044) 369-50-01, 369-50-30

(099) 950-67-29, (073) 044-01-80,
(098) 603-79-93

(044) 590-28-02

(044)337-77-12, (050)205-12-12,
(098)205-12-12, (063)205-12-12

(044) 590-28-02

(0522) 24-96-47, факс 24-45-22

(0522) 27-80-02, 27-33-00

(034) 33-728-17

(06272) 4-13-02

(04142) 9-23-11, факс 5-06-27

(06264) 5-93-89, 5-90-07

(050) 973-20-14, (097) 077-48-92

(06261) 4-17-52

(05366) 3-91-92, (066)230-44-71,
(096)446-71-06

(056) 440-07-79, (067) 998-05-20

(050) 107-77-17, (067) 787-23-23,
(063) 579-59-69, (068) 641-66-86,
(05361) 74-335 
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вул. Горького 48 - дрібна техніка
вул. Соборна, 33-А - велика техніка 

вул. Проскурівського підпілля, 117

пр-т. Перемоги, 22

вул. Шараневича, 28

вул. Зелена, 153 

пр-т. Миру, 96

бул. 50-річчя Жовтня, 32/18

вул. Пушкіна 24/1-А

вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326

вул. Океанівська, 1 

Внутрішньоквартальний проїзд, 2

вул. Паризької комуни, 2-Л,
ТЦ «Партнер»

вул. Сучкова, 54

пр-т. Маршала Жукова, 4/7

вул. Дальницька, 46

вул. Дніпровська, 172б

вул. Зіньківська, 21

вул. Степового Фронту, 29

вул. Київська, 371-А

вул. Шевченка, 7,
ТЦ «Моріон» відділ №37

вул. Курчатова, 19-Б

вул. Свободи, 5

вул. Мічуріна, 32

вул. Петропавлівська, 86/1

вул.Київська, 2,
буд. побуту "Сонячний" 2 пов.

вул. Легоцького, 3/2

вул. Успенська, 1/24

вул.Тобольска, 69

вул. Робітнича, 66

вул. Ярослава Мудрого, 23

вул. Карбишева, 28-а

вул. Добровольского, 1 оф.210

вул. Лук`яна Кобилиці, 76

вул. Робоча,5

вул. Шевченка, 4

СЦ «Ваш мастер»

СЦ «РОСімпекс»

ФОП «Хавтур Р.Б.»

СЦ «Майстер та Маргарита»

МарФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Сигнал»

СЦ «Закон Ома»

АСЦ «Телесервіс ЛТД»

НФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Електрон»

«Сервіс Плюс»

ТОВ «Лотос»

СЦ «Профі»

СЦ «Аврора»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

ПФ ТОВ «Лотос»

«АМАТІ-СЕРВІС»

СЦ «ДП Адамант-Рівне»

ПП «СДРТ»

СЦ «Елма-сервіс»

СЦ «Ласк-Сервіс»

СЦ «Ельф»

СЦ «Радіо-сервіс»

СЦ «Ремонт домашньої техніки»

«ЦСО Электрон-Сервіс»

СЦ «Діса-сервіс»

СЦ «Дисплей-плюс»

СЦ «Радіо»

ХФ ТОВ «Лотос»

СЦ «Юс-Сервіс»

ПП «РТСЦ «Весь світ Черкащини»

СЦ «Електросервіс»

КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»

СЦ "Наш Сервіс»

Луцьк

Львів

Львів

Маріуполь

Маріуполь

Мукачево

Миколаїв

Миколаїв

Миколаїв

Нова Каховка

Нова Каховка

Новомосковськ

Одеса

Одеса

Павлоград

Полтава

Полтава

Прилуки

Рівне

Сєвєродонецьк

Слов'янськ

Сміла

Суми

Тернопіль

Ужгород

Умань

Харьків

Херсон

Херсон

Херсон

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Шостка

Чернігів

(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21

(03322) 3-01-03, факс 78-54-65

(032) 239-55-77, 239-51-52

(032) 270-74-79, (067)729-33-93

(0629) 49-36-06, (098)370-78-08

(0629) 49-30-05, 49-30-06

(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96

(051) 272-52-32, (063) 156-59-18

(0512) 63-33-40

(0512) 58-06-47

(05549) 7-83-98 

(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86,
(096) 883-97-53

(05693) 7-57-96

(048) 784-08-37, 798-82-60

(0482) 32-63-03

(05632) 6-15-54

(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25,
(093) 562-81-54

(067) 630-60-23

(04637) 5-39-82

(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22

(06452) 2-38-28

(06262) 2-86-20

(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35

(542) 210-679, 650-340, 655-510

(0352) 26-76-26

(031) 2-654-266

(04744) 4-66-14, 4-61-34

(057) 343-96-06

(0552) 48-57-77, факс 49-01-52

(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33

(382) 70-03-32

(0472) 38-37-90, 38-36-90

(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29

(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77,
(05449) 4-10-30, (67) 847-41-02,
(66) 530-62-91

(0462) 675 858
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