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سی
فار

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند فلر 
امیدواریم از کار با این دستگاه لذت ببرید.

EF  5513

احتیاط

دستور العمل استفاده ایمن از دستگاه

دستورالعمل ها را برای استفاده ایمن به دقت بخوانید.

هشدار

1. اگر کابل برق صدمه دیده است این کابل می بایست بوسیله نماینده خدمات پشتیبانی 
و یا یک فرد متخصص جایگزین گردد تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود. 

۳. به منظور از خطر برق گرفتگی در ریســک برق گرفتگی هرگز دستگاه یا کابل آن و 
یا دو شاخه را در آب یا سایر مایعات داخل نفرمایید. 

۴. این وسیله برقی برای افراد زیر مناسب نمیباشد: 
افراد با محدودیت فیزیکی، حســی و هوشی و یا افراد کم تجربه مگر اینکه آنها توسط 

افراد مسئول نظارت و راهنمایی گردند. )اطفال نیز شامل میگردد.(
۵. زمانی که از این وســیله برقی اســتفاده نمیگردد و یا قبل از تمیز کاری آن را از پریز 

برق جدا سازید. 
۶. پس از نصب و راه اندازی پنکه از برداشتن حفاظ های جلو و عقب پره ها خودداری 

گردد. 

1. هرگز انگشــتان و یا مداد و یا هرگونه شی بدین شکل را به داخل پنکه در حال کار 
وارد ننمایید. 

۲. قبل از جابجایی پنکه آن را از پریز برق خارج نمایید. 
۳. برای جلوگیری از واژگونی پنکه آن را بر روی سطح پایدار قرار دهید. 

۴. هرگز پنکه را در مجاورت پنجره قرار ندهید زیرا باران میتواند خطرات برق گرفتگی 
را ایجاد کند. 

۵. این وسیله برقی برای استفاده در منزل طراحی و کارایی دارد. 
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اجزای دستگاه

محور موتور 

موتور 

مهره قفــل کننده 
صفحه پایه 

صفحه پایه 

ستون 

محافظ پشتی  

بصورت هم 
تراز نصب 

نمایید

۱. پایه پنکه را بر اساس شیار موجود 
در صفحه پایه تنظیم و مهره مربوطه را 

سفت میکنیم. 

۲. برای اتصال دو قطعه لوله پایه با 
توجه به شیار موجود به هم متصل و 
در جهت عقربه ساعت می چرخانیم. 

نصب بدنه اصلی
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مطابق شکل حفاظها عقب و جلو را 
ردیف مینماییم. 

مطابق شکل با دو دست حفاظهای 
جلو و عقب را تنظیم میکنیم. 

مطابق شکل حفاظهای جلو و 
عقب را روی هم قفل میکنیم.

نحوه نصب حفاظ عقب و جلو

گرفتن
حفاظ

مهره قفل بدنه پنکه : این مهره در 
جهت عقربه های ساعت سفت 

می شود. 

پس از نصب پره پنکه آن 
را بچرخانید تا چرخش 
نرمال آن مطمئن گردید.

مهره نگهدارنده پره که در 
خالف جهت عقربه های 

ساعت سفت میشود. 

حفاظ جلو
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دستور العمل برای بکار گیری پنکه

===

نمایشگر سرعت/
زمان سنج

 
زمان سنج

حالت خواب

حالت
طبیعی

حالت
نرمال

کلید چرخشکلید حالت 

روشن و خاموشکلید سرعت
کلید زمان سنج

کلید بدنه 

بر خالف جهت ساعت چرخانده و شل 
کردن جهت تنظیم ارتفاع 

کلید تنظیم ارتفاع

تنظیم ارتفاع 

نمایش چرخش
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شرح کلید های موجود کنترل از راه دور

دستور العمل تعمیر

تذکر : 
فاصله برد کنترل از راه دور : ۵ متر و زاویه ۳۰ درجه در جلوی دستگاه 

کلید چرخش

کلید سرعت  کلید روشن و خاموش

کلید زمان سنج 

کلید حالت 

باتری

این پنکه به تعمیرات کمی نیاز دارد، تعمیرات آن را خود به عهده نگیرید، تعمیرات آن 
را به متخصص آموزش دیده بسپارید. 

1. قبل از مونتاژ و تمیر کاری آن را از پریز برق جدا کنید. 
۲. برای کارکرد با راندمان باال گردش هوا در پشــت موتور می بایســت بدون از گرد و 

غبار باشد و برای تمیز کردن گرد و غبار نیاز به بازکردن قطعات پنکه نیست. 
۳. برای تمیز کردن دستمال نرمی را با مایع تمیز کننده مالیمی خیس نمایید. 

۴. از تمیر کننده هایی که باعث خراشیدن میشوند استفاده نکنید. 
از موارد زیر جهت تمیز کردن استفاده نکنید: 

گازوئیل و تینر
۵. از ورود آب به داخل موتور جلوگیری نمایید. 
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تمیز کردن

بازیافت

لوازم برقی را همراه با دیگر زباله ها دور نیاندازید. از امکانات جمع آوری 
تفکیک زباله استفاده کنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره سیستم 
جمع آوری موجود در محل زندگیتان با مسئولین محلی تماس بگیرید. 
به  را  آنها  خطرناک  مواد  می تواند  محیط  در  زباله ها  اینگونه  انباشت 
محیط، آب و زنجیره غذایی منتشر کند و به سالمتی و رفاه شما آسیب 

وارد نماید

1. قبل از تمیز کردن کابل برق دستگاه را از پریز برق در آورید. 
۲. برای تمیز کردن قطعات پالســتیکی از دستمال نرمی که بواسطه آب صابون خیس 

شده استفاده نمایید سپس باقی مانده صابون را با دستمال خشک پاک نمایید. 
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Dear customer!
Thanks for your worthful choice and confidence to Feller brand.

We really hope that you enjoy operating this product.

En
gl

is
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CAUTION

RULES FOR SAFE OPERATION

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

1. If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer or 
its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

2. Indoor use only.

3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, 
cord or plug in water or other liquid.

4. This appliance is not intended for use by persons (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 
Young children should be supervised to ensure that they do not play with 
the appliance.

5. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the 
appliance from the outlet.

6. When the fan was assembled, the rotor blade guard shall not be taken 
off anymore.

1. Never insert fingers, pencils, or any other object through the grille when 
fan is running.

2. Disconnect fan when moving from one location to another.

3. Be sure fan is on a stable surface when operating to avoid overturning.

4. DO NOT use fan in window, rain may create electrical hazard.

5. Household use only. 1
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Motor

Rear grill

Pole

Base

Lock nut of
base enclosure

Install by
aligning

Motor shaft

Main Body Installation

1. Align the column with the 
groove on the base and fix 
them together using the Base 
Nut.

2. Align the installation 
groove on the column and 
turn clockwise to fix the 
connection.
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Front and Rear Guard Installation

Align Catch of the Front Guard
with the illustrated position of
the Rear Guard.

Press guards sequentially
with both hands.

Self-Catch Installation.

Guard
Catch

1 1

22

3 3

Front grill

Lock nut of blade

Blade

Lock nut of grill

Press guards sequentially
with both hands.

Lock nut of blade
anticlockwise,
and then install the
front fan cover.

Pull the blade to rotate after installing,
so as to ensure that the blade can be
normally rotated.

Screw the lock nut of grill clockwise,
and in the meantime, fix the rear grill.
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Instructions for operation of body

Height Adjustment

Turn counterclockwise and
loosen for performing height
adjustment.

Height
Adjustment
Key

Body key

“MODE”key“OSC” key

“Speed”key“ON/OFF”k ey
“PRO/Timer”
key

===

Speed / Timer
display

“Timer/Pre-set”

OSC display

Sleep

NaturalNormal



Instructions for key of remote controller

Considerate Hint:

Effective Range of Remote Control: within 5 m distance and

30 - degree deflection in front of Product.

“SPEED” key “ON/OFF” key

“TIMER”key

“MODE”key

Battery

“OSC” key

5
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Environment friendly disposal

This symbol means that in case you wish to dispose of the 
product once its working life has endedT take it to an au-
thorised waste agent for the selective collection of Waste 
from Electric and Electronic Equipment ( WEEE ) .

MAINTENANCE INSTRUCTION

CLEANING

The fan requires little maintenance. Do not try to fix it by yourself. Refer it 
to qualified service personnel if service is needed.

1. Before cleaning and assembling, fan must be unplugged.

2. To ensure adequate air circulation to the motor, keep vents at the rear 
of the

motor free of dust. Do not disassemble the fan to remove dust.

3. Please wipe the exterior parts with a soft cloth soaking a mild detergent.

4. Do not use any abrasive detergent or solvents to avoid scratching the 
surface.

Do not use any of the following as a cleaner: gasoline, thinner.

5. Do not allow water or any other liquid into the motor housing or interior 
parts.

1. Be sure to unplug from the electrical supply source before cleaning.

2. Plastic parts should be cleaned with a soft cloth moisten with mild soap.

Thoroughly remove soap film with dry cloth.






