
 

 
MANUAL DE INSTRUCTIUNI  

40CM VENTILATOR 3 ÎN 1 
 
 
 

 
 
 

MODEL: V40TRIO 

AC 220-240V 50Hz 50W 

 

 
OBSERVAȚIE: CONEXIUNILE ELECTRICE TREBUIESC EFECTUATE ÎN CONFORMITATE CU NORMELE 
NAȚIONALE SAU LOCALE (VĂ RUGĂM CITIȚI ȘI SĂ PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI). 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 

 
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ 
VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INSTRUCŢIUNILE ÎNAINTE DE FOLOSIREA 
ACESTUI PRODUS!  
 
Atunci când utilizați aparatul electric, trebuiesc respectate întotdeauna următoarele măsuri de 
siguranță de bază. 
 
AVERTIZARE- pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau rănire a persoanelor sau a 
bunurilor: 

 Utilizați întotdeauna produsul dintr-o sursă de alimentare cu aceeași tensiune, frecvență și 
clasificare ca cea indicată pe plăcuța de identificare a produsului. 

 Nu utilizați acest ventilator cu nici un dispozitiv de control al vitezei în stare solidă pentru a 
reduce riscul de electrocutare. 

 Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoanele cu 
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe doar 
dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și 
pentru a înțelege pericolele implicate. 

 Copiii nu se vor juca cu aparatul. 
 Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. 
 Nu lăsați ventilatorul să funcționeze nesupravegheat. 
 Nu folosiți produsul dacă este deteriorat sau prezintă semne de defecțiune. Nu utilizați 

produsul daca are stecherul sau cablu deteriorat. Returnați produsul complet la locul de 
cumpărare pentru inspecție, rambursare sau înlocuire. 

 Dacă nu funcționează corect, contactați un electrician calificat sau un centru de service 
pentru examinare și reparații, nu încercați niciodată să îl dezasamblați singur. Nu scufundați 
și nu expuneți produsul sau cablul flexibil la ploaie, umiditate sau orice alt lichid. 

 Acest produs nu trebuie utilizat în imediata vecinătate a apei, cum ar fi căzi de baie, chiuvete, piscine 
etc. în care ar putea apărea probabilitatea imersării sau stropirii. 

 Nu instalați niciodată ventilatorul dacă acesta ar putea fi expus la: 
o Surse de căldură cum ar fi: radiatoare, convectoare, sobe sau alte produse care produc căldură; 
o Lumina directă a soarelui; 
o Vibrații mecanice sau șocuri; 
o Praf excesiv; 
o Blocarea ventilației, cum ar fi un dulap sau o bibliotecă; 
o Suprafață neuniformă pe care ar urma să fie așezat. 

 Înainte de asamblarea sau demontarea pieselor și înainte de curățare, opriți aparatul și deconectați 
stecherul de la priză dacă produsul nu este utilizat. Asamblați complet ventilatorul înainte de a-l 
porni. 

 Evitați contactul cu piesele în mișcare. Nu introduceți nici un fel de părți ale corpului (de exemplu 
degetul) sau obiecte prin grilaj atunci când ventilatorul funcționează. 

 Nu acoperiți grilajul sau nu lasati ventilatorul să opereze în apropierea perdelelor etc. 
 Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic. 
 Deconectați întotdeauna ventilatorul atunci când îl deplasați de la o locație la alta. 



 

 Utilizarea accesoriilor sau a accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de distribuitorul 
produsului poate cauza pericole personale sau de proprietate sau vătămări corporale. 

 Asigurați-vă că ventilatorul este pe o suprafață stabilă atunci când operează pentru a evita 
răsturnarea. 

 Nu scufundati in apa. 
 Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de agentul 

său de service sau de o persoană calificată, pentru a evita pericolul. 
 

CITIŢI ŞI PĂSTRATI ACESTE INSTRUCŢIUNI ŞI PENTRU REFERINŢE ULTERIOARE!  
 
ASAMBLARE 
VARIANTA DE MONTAJ PE PODEA 

 Slăbiţi şuruburile din suportul de podea(piedestal).  
 Aşezaţi tubul inferior împreună cu ţeava suport pe piedestal şi fixaţi-o cu cele 4 şuruburi  
 Ataşati partea cu motor şi placa de control pe tubul superior, asiguraţi-vă că partea cu panoul de 

comanda este întotdeauna montată pe tubul superior şi fixaţi-o cu şurubul furnizat. 
 Slăbiti piuliţa de fixare a grilajului de pe corpul motorului.  
 Montaţi grilajul inferior pe carcasa motorului şi stabilizaţi-o cu ajutorul piuliţei răsucită în sensul 

acelor de ceasornic.Nu forţaţi strângerea ei!  
 Montaţi elicea pe axul rotativ al motorului şi fixaţi-o ferm cu ajutorul filatorului în sensul acelor de 

ceasornic.  
 Potriviti grilajul frontal pe cel inferior cu ajutorul ghidajelor furnizate şi apoi fixaţi-l cu ajutorul 

clemelor.  
 

VARIANTA DE MONTAJ PE BIROU 
 Atasaţi partea cu motor pe baza de birou furnizată. Asiguraţi-va că partea cu panoul de control este 

fixată bine în baza de birou cu ajutorul şuruburilor de fixare furnizate. 
 Slăbiti piuliţa de fixare a grilajului de pe corpul motorului.  
 Montaţi grilajul inferior pe carcasa motorului şi stabilizaţi-o cu ajutorul piuliţei răsucită în sensul 

acelor de ceasornic.Nu forţaţi strângerea ei!  
 Montaţi elicea pe axul rotativ al motorului şi fixaţi-o ferm cu ajutorul filatorului în sensul acelor de 

ceasornic.  
 Potriviti grilajul frontal pe cel inferior cu ajutorul ghidajelor furnizate şi apoi fixaţi-l cu ajutorul 

clemelor.  
 

VARIANTA DE MONTAJ PE PERETE 
 Atasaţi partea cu motor pe baza de perete(braţ) furnizata. Asigurati-vă că partea cu panoul de 

control este fixată bine în baza de perete cu ajutorul suruburilor de fixare furnizate. 
 Slăbiti piuliţa de fixare a grilajului de pe corpul motorului.  
 Montaţi grilajul inferior pe carcasa motorului şi stabilizaţi-o cu ajutorul piuliţei răsucită în sensul 

acelor de ceasornic.Nu forţaţi strângerea ei!  
 Montaţi elicea pe axul rotativ al motorului şi fixaţi-o ferm cu ajutorul filatorului în sensul acelor de 

ceasornic.  
 Potriviti grilajul frontal pe cel inferior cu ajutorul ghidajelor furnizate şi apoi fixaţi-l cu ajutorul 

clemelor.  
  



 

OPERAREA APARATULUI 
 Conectați cablul de alimentare al ventilatorului la o priză de rețea conforma cu normele elctrice de pe 

eticheta aflata pe produs..  
 Selectați setarea de viteză dorită. Există 5 setări - 0 (oprit), 1 (scăzut), 2 (mediu), 3 (mare) şi 4(foarte 

mare). 
 Ventilatorul poate fi setat să oscileze apăsând butonul oscilant în jos.  
 Pentru a opri caracteristica oscilantă, trageți butonul de oscilare înspre sus.   
 Pentru a regla unghiul de înclinare a capului ventilatorului, rotiți ventilatorul la unghiul dorit. 
    ATENŢIE: Ventilatorul trebuie să fie întotdeauna oprit când efectuați această ajustare. 

 
PĂRŢI COMPONENTE 

 
1. şurub de siguranţă 
2. grilaj frontal 
3. filator 
4. elice 
5. piuliţă grilaj inferior 
6. grilaj inferior 
7. ax motor  
8. buton comutare oscilare 
9. ghidaj inclinare 

10. panou de control 
11. comutator viteze 

12. şurub şi piuliţă fixare corp motor 
pe tub 

13. cablu alimentare 
14. tub extensibil 
15. şuruburi (4 buc.) 
16. capac decorativ bază 
17. bară transversală A 
18. bară transversală B 
19. bază montaj pe birou 
20. braţ montaj perete 
21. şurub montaj braţ perete                           



 

                                

                           FIŞA PRODUSULUI   
                                   

1. Marca comercială a producătorului: .......................................................  

2. Modelul de fabricaţie: ...........................................................................…………. V40TRIO 

3. Tipul aparatului: ...........................................................…...........…………. Ventilator 3în1 

4. Importator: ............................................................…………… SC ALF Electrocasnice SRL 

5. Adresă importator: bvd. Basarabia, 256, poarta 3-Faur, sector 3, Bucureşti, România 

6. Putere nominală(Wati): ............................……......................................……...…...……..… 50 

7. Diametru elice(cm.): .....................................….………..........................................……… 40  

8. Număr viteze: ..................................................................…………………….......………..…... 4 

9. Funcţie de oscilaţie: ..........................................................………………...………. DA(la 80º) 

10. Grilaj de protecţie: ................................................................................….. DA(tip plasă) 

11. Nr. de posibilităţi montaj: ............……………..……………...... 3(cu picior,de birou,de perete) 

12. Flux de aer(m³/min.): .................................................……………….....…………………… 50-65 

13. Nivel de zgomot(db A): ..............................………………...…………..…………………………… < 54 

14. Culoare: .................................................................................….........................… negru 

15. Greutate netă(produs, kg): ...........................................................……………................ 2,8 

16. Greutate brută(produs, kg): ........................................................……………….......…...... 3,2 

17. Dimensiuni produs(LxAxH/mm) - stativ: ....................…………..…............... 620x620x1250 

18. Dimensiuni ambalaj(LxAxH/mm): ................................………………………...... 500x126x440 

19. Tensiune alimentare(V/Hz): ........................................………............……….. 220-240~/50 

20. Lungime cablu de alimentare(m): .................................................………............……….. 1,5 

21. Clasa de electrosecuritate: .................................................……….......................……….. II 

22. Fabricat în PRC 

 

Parametrii energetici sunt măsuraţi în conformitate cu prevederile EMC Directive 2014/30/EU 

cu privire la compatibilitatea electromagnetică şi EMC Directive 2014/35/EU pentru echipamente 

de joasă tensiune. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


	OLE_LINK1

