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Avisos de segurança:

Este equipamento não pode ser utilizado por crianças ou pessoas com faculdades mentais 
danificadas se não estiver sob supervisão ou se tiverem sido instruídos no uso do 
equipamento de forma segura e entender os perigos em que o uso indevido pode resultar. 
As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do 
equipamento não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele só pode ser substituído pelo serviço 
técnico.
Para limpeza ou manutenção, o equipamento deve ser desconectado da rede elétrica.
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I. GUIA DE SEGURANÇA
 1. Deve estar sob supervisão quando o aparelho é utilizado por crianças de 8 anos  
 ou mais, ou pessoas com habilidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou  
 falta de experiência e conhecimento e assegurem sua segurança e sejam bem   
 reconhecidas com o perigo potencial.
 2. O produto não é adequado para pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou  
 mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam  
 sob a previsão.
 3. As crianças não devem brincar com o aparelho. As crianças devem ser   
 protegidas quando limpar e manter o produto.

Leia atentamente as instruções, pois fornecem informações importantes sobre segurança 
durante o uso. No caso do conteúdo do ícone da família abaixo para ler o manual do 
produto.

- ÍCONES 

Avisos  Indique que isso pode causar lesões ou morte  
  a pessoas ou danos às pessoas

Proibido   Indique que é absolutamente proibido

Aplicação  Indique que para fazer o conteúdo necessário

Desmontagem 
proibida

Risco 
elétrico

Indica que é proibida a desmontagem

Indicação de risco de choque elétrico

Não toque
Indica que o toque é proibido

!

!

Desmontagem proibida

Risco elétrico

Não toque
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- No caso de o aparelho parar de funcionar, todos os reparos 
devem ser realizados pelo centro de serviço.
- Desmontagem, a reforma afetará a segurança do produto.

- Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Existe um risco potencial de eletrocussão.

NÃO desmonte Risco elétrico Não toque

- Barras e outros objetos na entrada e saída causam 
vazamentos, curto-circuitos e possíveis danos ao 
produto..

- Não pulverize pesticidas ou líquidos inflamáveis ao 
redor do equipamento.
- Pode causar danos ou um curto-circuito.

Risco elétricoProibido Proibido

- Evite dirigir o fluxo de ar diretamente para crianças 
por períodos prolongados.
- Pode afetar a saúde da criança.

- Quando desconectar o cabo de alimentação, não 
puxe o cabo.
- Causará danos ao cabo de alimentação, vazamentos 
e outros perigos.

ProibidoProibido Risco elétrico

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não cola 
objetos estranhos e que a ficha esteja totalmente 
inserida.
- Pode causar vazamentos perigosos.

- Manipulação de exceções.
- Quando o produto estiver em uso odor desagradável, 
som anormal, pare de usá-lo imediatamente e 
desconecte a energia.

! !
ObrigatórioObrigatório Risco elétrico
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Geral
proibido

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, não use o 
equipamento. Pode causar curto-circuitos ou disparar.
- Não tente substituir o cabo danificado por você mesmo. 
Entre em contato com o representante do seu serviço.

- Não coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Fazer isso pode causar quebras e, conseqüentemente, 
curto-circuitos ou incêndio.

! !
Obrigatório ObrigatórioRisco elétrico

- Não pulverize com água.
- Isso levará a vazamentos, curto-circuitos e possíveis 
danos ao produto.

- Não use a máquina em torno do banho, pulverizador 
ou piscina.
- Nunca deixe a máquina colocada diretamente sob 
uma tomada usando.
- Mantenha a unidade longe de paredes, cortinas e 
outros materiais combustíveis ao usá-lo para evitar 
incêndios.

- Se for desligado por um longo período de tempo ou 
não for utilizado, a máquina deve ser desligada, 
desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Quando você tem filhos, animais ou a mobilidade das 
pessoas presentes, falta de autocontrole e sem 
supervisão, você deve evitar usar a máquina.
- NÃO COBRE.
- Não coloque nada na unidade.

- A saída deve atender aos requisitos de elegibilidade 
por verificação. Capacidade de carga e saída não 
inferior a 10A / 220V.
- Você deve garantir que a tensão de alimentação e a 
tensão especificadas na placa de identificação sejam 
consistentes.
- Confirme a tensão quando se muda para um novo 
local.

!
Obrigatório

Risco elétrico

Risco elétrico

II. CARACTERISTICAS
I. Temporizador: 1H, 2H, 4H, 8H.
II. Control sencillo con control remoto.
III. Velocidade do vento: Hi/Med/Low.
IV. Modos de vento: Normal, Nature, Sleeping.
V. Controle de botão com display LED.
VI. Horizontalmente 360� Oscilação, diferentes ângulos para escolher (60�,90�,180�,360�)
VII. Oscilação manual vertical (-10�, 0�,10�, 20�, 30�, 40�, 50�, 60�,70�,80�,90�)
VIII. Alarme de som botão ON / OFF. (On: Bi Bi; butones: Bi; Off: Bi-)
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Estrutura.

Painel de controle Controle remoto

III.NOME TÉCNICO COMPONENTE

1. Cobertura de decoração 2. Grelha dianteira

5. Anel da grelha 6. Fivela do anel da grelha

3. Porca de lâmina  

7. Porca de grelha

4. Lâmina de ventilador

8. Grelha traseira

9. Corpo do ventilador 10. Power code 11. Parafuso de ajuste 12. Tubo de coluna

13. Base 14. Parafuso de tubulação
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Instalação.
 1. Abra o pacote e remova os produtos, verifique se todos os componentes estão  
 incluídos, IM, controle remoto, etc.
 2. Instale o ventilador de acordo com as instruções abaixo.
  a.- Coloque o tubo da coluna através do orifício na base e fixe-os   
  firmemente com um parafuso de tubo (Figura 1).
  b-. Coloque o corpo do ventilador sobre o tubo da coluna e fixe-o com o  
  parafuso de ajuste (Figura 2).
  c-. Adicione a grelha traseira à capa frontal do motor e alinhe o ponto de  
  posicionamento 3 com os orifícios na grelha e, finalmente, fixe-a com a  
  porca da grelha (Figura 3).
  d-. Coloque a lâmina do ventilador no eixo do motor, apertando   
  firmemente com o parafuso da cruz (Figura 4).
  e- Monte a grelha dianteira e o anel da grelha na grelha traseira. Corrija a  
  grelha com a tripulação na fivela do grill. (Figura 5)
  f-.Porte o ventilador em pé após a montagem e encaixe, use de acordo   
  com o manual de instruções. (Figura 6)

IV. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Fig.1 Fig.2

Fig.4 Fig.5

Fig.3

Fig.6
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Instruções de operação
Todas as funções podem ser operadas nos botões no painel de controle.
 1. Quando conectado pela primeira vez, o ventilador com o som "Bi Bi" alerta,   
 então o ventilador estará no estado de espera, em que nenhum botão, exceto a  
 função "ON / OFF"..
2. ON/ OFF:
 a. Nenhum botão funciona exceto "ON / OFF" quando o ventilador está no modo  
 de espera. Ele começa a funcionar depois de pressionar "ON / OFF". O ventilador  
 começa com a velocidade Med, e gira em Velocidade baixa em três segundos, o   
 Led acende-se correspondentemente. O ventilador funciona a velocidade normal,  
 sem ajuste de tempo e função de oscilação.
    b. Pressione "ON / OFF" quando o ventilador estiver funcionando, o ventilador   
 entrará no modo de espera após o som "BI ---".
 c. Depois de ligar no modo de espera, o ventilador mantém o mesmo estado de   
 operação que antes de desligar, além de ajustar os modos de tempo e vento.   
 (Quando o ventilador está em alta ou baixa velocidade antes de desligar, ele   
 começará com a velocidade Med quando for ligado novamente e mudará para a  
 velocidade memorizada após 3s)
2.VELOCIDADES
 Pressione o botão "SPEED" para ajustar a velocidade do vento na regra de --L - M -  
 H - L ... e a luz do led muda de acordo.
 4.OSCILAÇÃO
      a. Oscilação manualmente vertical: -8 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °, 50 °, 60 °, 70 °,   
 80 °, ajuste de 90 ° de acordo com os usuários.
 b. A oscilação horizontal pode ser qualquer ângulo a 0-360 ° à mão;
 c. Oscilação horizontal automática, pressione o botão "SWING" para ajustar a   
 oscilação como a regra de 0 (parar a oscilação horizontal), 60 °, 90 °, 180 °, 360 °, 0  
 (parar a oscilação) ... e A luz LED muda de acordo
5.MODO
 O ventilador inicialmente está configurado para o modo normal quando está   
 ligado. Pressione o botão MODE, ele mudará conforme a regra de normal →   
 nature → sleep → normal ..., e a tela será exibida em conformidade.
   1. Vento normal
  Velocidade elevada do vento ----- velocidade média do vento ----
  Velocidade baixa do vento ----
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 2.Vento natural
    O vento natural inclui três modos de vento, alto, médio, baixo.
 3.Vento no modo noturno:
      Alto: 30 minutos de vento natural de 30 minutos de vento natural sob   
  vento natural (manutenção)
  Médio: 30 minutos de vento natural médio sob vento natural    
  (manutenção)
La pantalla con indicador de velocidad no cambia con la velocidad del viento en modo 
natural y modo de reposo.     
6.TIMER
   Depois de ligar, não há ajuste de hora padrão e o LED TIMER não é exibido.   
 Pressione o botão TIMER, você pode ajustar o tempo de operação para este   
 ventilador, o ajuste de hora como: 1H, 2H, 4H, 8H, sem ajuste de tempo, 1H,   
 circulando assim e a luz LED mudou de acordo. Depois de ajustar a hora, o sistema  
 entra na contagem decrescente e funciona até a unidade desligar.   
7. CONSERVAÇÃO DAS FUNÇÕES
 No modo de espera, a velocidade e a oscilação do vento serão preservadas. (O   
 tempo e o modo de suspensão não serão preservados)
8. LUZ DE LED
 A luz LED possui uma função de atenuação se as operações não forem executadas  
 nos botões em 1 minuto (33% de escurecimento em relação ao brilho original). Se  
 você pressionar novamente o botão, a luz se iluminará.
Usando o controle remoto
 1. Abra a caixa da bateria na parte traseira do controle remoto e instale a bateria  
 de um botão (CR2032 3V). 
 2. Alinhe o receptor do controle remoto. O RC não funcionará quando estiver   
 bloqueado. Mantenha o controle remoto, não jogue no chão. Coloque-o na alça.
 3. Substitua a bateria depois de desligá-la. Considere o positivo e o negativo da   
 bateria. 
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V. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

VI. GUIA DE MANUTENÇÃO

VI. ESPECIFICAÇÕES

 MODELO    V360   

 TENSÃO NOMINAL         220 - 240V
 FREQUÊNCIA NOMINAL  50 / 60 Hz
 POTÊNCIA NOMINAL   65W

 CONSUMO DE MODO STANDBY  ≤ 0.5W
 TAMANHO (LxWxH)   45x40x138 cm

 SOUND    ≤ 60dB

 PESO    7,8 Kg

 FLUXO MÁXIMO   4000 m³/h

 CONTROLE REMOTO   SIM

- Se houver muita poeira ou sujeira na tampa da grelha traseira do ventilador, isso afetará o 
desempenho do ar, por isso sugerimos a limpeza do ventilador uma vez por mês, pelo 
menos
Deve ser limpo pelo menos a cada dois meses
 1. Sempre desconecte o ventilador antes de limpá-lo.
 2. Limpe todas as peças com um pano macio. Não use nenhum dos seguintes   
 produtos como limpadores: gasolina, diluente, benzina.
-  Limpando a superfície da unidade
    1.Não deixe escorrer água e vapor.
     2. Não use detergente corrosivo ou limpeza de solvente
     3. Sempre desconecte o ventilador antes de limpá-lo.
-  Armazenamento do produto:
 1. Desligado e empacotado para impedir que o pó entre no corpo se não for usado  
 por um longo tempo.
     2. Colocado em local seco e bem ventilado após a embalagem.

Quando o ventilador não gira e o cheiro é anormal, desligue-o imediatamente e envie um 
aviso ao centro de serviço da empresa para repará-lo.
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Este selo indica que este produto não deve ser descartado juntamente com outros resíduos 
domésticos na UE. Para evitar danos ambientais ou problemas de saúde devido a uma 
disposição ruim, recicle-o de forma responsável. Para retornar o seu equipamento usado, 
entre em contato com quem vendeu o equipamento. Eles podem cuidar dele de forma 
responsável.



C/ Alcalaten nº 16, Polígono  Industrial La Cova.
Manises, Valencia.

46940


