


DESCRIEREA PĂRŢILOR COMPONENTE 
1. Picioare în cruce   
2. Capac bază 
3. Tub bază 
4. Tub telescopic 
5. Inel ajustare înălţime 
6. Grilaj spate  
7. Piuliţă capac 
8. Ansamblul motor 
9. Elice 
10. Ax motor 
11. Piuliţă 
12. Grilaj frontal 
13. Cleme montare grilaj 
14. Buton control oscilaţii 
15. Suport pt. montare înălţată . 
16. Şurub fixare cap ventilator 
17. Timer – programator (doar la modelul ZFT 1602) 
ASAMBLARE: 
 Luaţi cele 2 picioare de metal ale bazei (1). Veţi observa că una dintre ele are o tăietură  
în formă dreptunghiulară pe partea interioară iar cealaltă o tăietură pe partea superioară.  
Luaţi piciorul cu tăietura pe partea interioară şi aşezaţi-l peste piciorul cu tăietura pe partea  
superioară, potrivind secţiunile lipsă una peste alta. Apăsaţi astfel încât cele 2 piese să se  
îmbine perfect. 
 Puneţi tubul bază (3) peste picoarele îmbinate (1) astfel încât găurile pentru şuruburi să se  
potrivească. Strângeţi şuruburile pentru a obţine o bază fermă. 
 Aşezaţi în poziţie capacul bazei (2), care acoperă şuruburile. 
 Reglaţi înălţimea dorită pentru tubul telescopic (4) – reglarea înălţimii ventilatorului se face între 100 şi 130 cm. 
 Deşurubaţi piuliţa grilajului (7). Fixaţi grilajul spate (6) pe ansamblul motor, fiţi atenţi ca găurile să se potrivească şi 

grilajul să fie bine fixat. Înşurubaţi piuliţa (7), asigurându-vă că grilajul este bine fixat. 
 Introduceţi elicea (9) pe axul motorului (10) şi apăsaţi până când elicea se opreşte. Fixaţi cu ajutorul piuliţei (11), 

înşurubând în sens invers acelor de ceasornic până când elicea este perfect strânsă pe axul motorului. 
 Montaţi grilajul frontal (12) fixându-l pe grilajul spate (5). 
 Deschideţi complet cele 4 cleme de pe circumferinţa grilajului frontal (12), apoi potriviţi grilajul frontal (12) peste 

grilajul spate (6) şi fixaţi clema fixă din partea superioară a grilajului frontal peste grilajul spate. Presaţi cele 4 
clemele înspre interior peste ansamblul grilajului. În final fixaţi întregul ansamblu grilaj cu ajutorul şurubulului şi 
piuliţei livrate.  
 

UTILIZARE: 
Puneţi ventilatorul pe o suprafaţă netedă, stabilă şi uscată. Conectaţi cordonul de alimentare la reţeaua de tensiune 
(230 V, 50 Hz). Porniţi ventilatorul şi selectaţi viteza dorită prin apăsarea butonului corespunzător: 
0 - pentru oprirea ventilatorului; 1 - viteză mică – adiere silenţioasă; 2 - viteză medie – utilizare normală;  
3 - viteză maximă – când este necesară o răcire rapidă şi o circulare rapidă a aerului. 
 

Funcţionare cu timer (programator) - numai modelul ZFT 1602 
Pentru activarea programatorului (17), rotiţi butonul timerului în sensul acelor de ceasornic, până la durata dorită a 
timpului de funcţionare. Acesta va permite ca ventilatorul să funcţioneze pe durata de timp prestabilită, după care să se 
oprească. Durata maximă a timpului setat poate fi de 2 ore. Pe poziţia 0 a programatorului, ventilatorul nu va funcţiona.  
Rotiţi butonul de control al timerului în sensul invers acelor de ceasornic pe poziţia "ON", acest lucru permiţând 
funcţionarea continuă a ventilatorului, fără timer. 
 

Utilizarea cu sau fără regim oscilant 
Pentru ca ventilatorul să funcţioneze în regim oscilant apăsaţi butonul de control al oscilaţiei (9). Acest buton se află 
deasupra ansamblului motor. Ventilatorul va oscila în plan orizontal. Pentru funcţionare în regim staţionar (pentru 
oprirea oscilaţiei), trageţi uşor butonul de control al oscilaţiei în sus. ACEST BUTON SE VA OPERA DOAR CU 
VENTILATORUL OPRIT. 
Direcţia de ventilare poate fi reglată în raport cu baza (în plan vertical) cu ajutorul mâinii, prin ridicarea sau coborârea 
uşoară a ansamblului motor (8). E normal să se audă nişte trosnete.  
După o folosire mai îndelungată, s-ar putea ca ansamblul motor să nu mai stea în poziţia dorită. Acest lucru se poate 
uşor remedia, strâgând cu o şurubelniţă şurubul de sub ansamblul motor (8). 
 

Întreţinere, curăţare şi depozitare 
Înainte de curăţare opriţi ventilatorul şi scoateţi ştecherul din priză. Ştergeţi mai întâi depunerile de praf cu o cârpă 
moale. Elicea şi grilajele de protecţie trebuiesc curăţate periodic pentru funcţionare optimă. Scoateţi ştecherul din priză 
şi efectuaţi operaţiunile de dezasamblare a pieselor ce trebuiesc curăţate. Ştergeţi cu o cârpă umedă şi apoi cu una 
uscată. Petele mai persistente pot fi curăţate prin frecarea suprafeţei pătate cu o cârpă curată înmuiată în alcool. 
Niciodată nu introduceţi vreuna din părţile componente în apă. Ştergeţi întotdeauna ventilatorul doar cu cârpă uscată 
sau puţin umezită. Depozitaţi ventilatorul într-un loc uscat şi răcoros. Păstraţi cutia originală a ventilatorului pentru 
eventuale probleme de garanţie, pentru o mai bună depozitare sau pentru transportul ventilatorului. 


