
پنکه ایستاده

لطفاً قبل از بکارگیري دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.

این دفترچه راهنما را براي مطالعه مجدد در دسترس نگهداري نمایید.
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مانند تمام دستگاه هاي برقی، رعایت موارد احتیاطی پایه اي اجباري است تا احتمال 

برق گرفتگی، آتش سوزي و آسیب به افراد به کمترین میزان ممکن برسد.

1- تمام دستورالعمل ها را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه کنید.

2- فقط با روش هایی که در این راهنما به آن ها اشاره شد از پنکه استفاده کنید. 

هرگونه استفاده دیگر از دستگاه توصیه نمی شود؛ چرا که می تواند منجر به 

برق گرفتگی، آتش سوزي و یا آسیب به افراد شود.

3- در صورتی که سیم برق دستگاه آسیب دیده یا عملکرد دستگاه دچار مشکل 

ًا از دستگاه استفاده نکنید. شده و یا کیفیت آن کاهش یافته است، مجدد

4- وقتی از دستگاه در کنار کودکان، افراد کم توان جسمی و ذهنی، حیوانات 

خانگی استفاده می کنید و یا وقتی کسی اطراف دستگاه نیست، موارد احتیاطی 

را رعایت کنید.

5- از قرار دادن پنکه روي سطوح کوچک یا غیرمسطح یا ناهموار یا سطوحی که 

احتمال می دهید پنکه می تواند از روي آن بیفتد خودداري کنید.

6- براي عملکرد مناسب، پنکه را روي سطحی صاف و غیرقابل اشتعال قرار دهید.

7- وقتی از پنکه استفاده نمی کنید، آن را از برق جدا کنید.

8- وقتی گاردهاي محافظ و تسمه نگهدارنده گاردهاي محافظ در جاي خود 

محکم نشده اند، از پنکه استفاده نکنید.

9- از وارد کردن یا وارد شدن هرگونه اقالم خارجی به داخل فضاهاي باز روي بدنه 

پنکه خودداري نمائید. وارد شدن اقالم خارجی می تواند باعث برق گرفتگی شده 

و خطرآفرین باشد.

10- این دستگاه براي استفاده توسط افرادي که توانایی فیزیکی، حسی یا ذهنی 

پایینی دارند (مانند کودکان) و یا از تجربه کافی برخوردار نیستند، مناسب نیست. 

مگر آن که فردي که دفترچه راهنما را مطالعه کرده و توانایی الزم براي استفاده 

از دستگاه را دارد، مسئول نظارت بر آنان باشد.

11- مراقب کودکان باشید تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازي استفاده نکنند.

هشدار: خطر شوك 

    از پنکه در محیط هاي خشک استفاده کنید، این پنکه براي استفاده در محیط هایی 

که احتمال دارد خیس شود مانند سرویس بهداشتی، حمام و... یا در اطراف روشویی، 

ماشین لباسشویی، استخر، ماشین ظرف شویی و... مناسب نیست.

    هرگز پنکه را در مکانی قرار ندهید که امکان افتادن آن داخل آب وجود داشته باشد.



هرگز پنکه را در مکانی قرار ندهید که امکان افتادن آن داخل آب وجود داشته      

باشد.

    از پنکه در محل هاي با رطوبت باال مانند زیرزمین و... استفاده نکنید.

هشدار: سطوح گرم

    وقتی پنکه در حال کار کردن است از دست زدن به موتور آن خودداري کنید؛ زیرا 

موتور داغ خواهد بود.

    براي جلوگیري از بروز آسیب با دست، قسمت هایی که داغ هستند را لمس نکنید.

هشدار: خطر آتش سوزي

داخل پنکه قطعاتی وجود دارد که ممکن است جرقه زده یا دچار اتصال کوتاه شوند.

    از پنکه در اطراف مواد قابل اشتعال، گازهاي قابل اشتعال یا منابع حرارتی (مانند 

شعله گاز) خودداري کنید.

    از پنکه در مکان هایی که در آن گازوئیل، تینر، رنگ و یا سایر مواد قابل اشتعال 

استفاده یا نگهداري می شود (انبار، کارگاه و...) استفاده نکنید.

    از مسدود کردن ورودي و خروجی هاي هوا به منظور کاهش احتمال آتش سوزي، 

خودداري کنید.

    از ورود هرگونه جسم خارجی به داخل دهانه هاي تهویه و خروجی هوا خودداري 

کنید؛ زیرا می تواند باعث برق گرفتگی، آتش سوزي و آسیب رسیدن به پنکه شود. 

    از آویختن پارچه یا لباس خیس بر روي پنکه جهت خشک شدن خودداري کنید.

هشدار: خطر برق گرفتگی

    از پنکه اي که سیم برق یا پریز آن آسیب دیده است استفاده نکنید.

    از منبع برقی مناسب با مشخصات V 240-220 و Hz 50 استفاده کنید.

    از استفاده از پنکه پس از آسیب دیدن سیم برق، خرابی یا  بروز مشکل در عملکرد 

یا وارد شدن آسیب خودداري کنید. 

    از استفاده از پنکه اي که پره هاي آن آسیب دیده یا آسیب فیزیکی روي بدنه آن 

مشاهده می کنید خودداري کنید.

    اگر سیم برق آسیب دیده، بدنه دچار آسیب شده یا به هر دلیل دیگري دستگاه 

عملکرد مناسب را ندارد، دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ببرید.

    جهت اطالع از شرایط ارائه خدمات پس از فروش به اطالعات و شرایط ذکر شده 

در کارت گارانتی مراجعه کنید.



   سیم برق را زیر فرش یا موکت قرار ندهید، آن را دور از محل رفت و آمد قرار دهید 

تا کسی یا چیزي به آن گیر نکرده و باعث آسیب به دستگاه نشود.

    به دلیل احتمال بروز آسیب از سیم رابط استفاده نکنید مگر آن که مطمئن باشید 

سیم برق دستگاه به طور کامل وارد پریز تعبیه شده روي رابط می شود و رابط 

شرایط الزم براي عملکرد دستگاه را دارد.

    وقتی از پنکه استفاده نمی کنید آن را خاموش کرده و از برق جدا کنید.

استفاده از دستگاه

   این دستگاه جهت استفاده در مصارف خانگی و اداري تولید شده است و از آن 

براي موارد صنعتی و  تجاري استفاده نکنید.

   براي بکارگیري دستگاه از برق شهري با ولتاژ 240-220 ولت استفاده نمایید. 

   هنگام استفاده از پنکه باید دستورالعمل هاي مهم اشاره شده در زیر را رعایت 

کنید. در بخشی از این دستورالعمل ها ما از عبارت ”هشدار“ که نشان دهنده 

سطح باالي خطر آفرینی است استفاده کرده ایم. اگر در دستورالعلمی این عبارت 

به کار برده شد یعنی اینکه در صورت رعایت نکردن آن، ممکن است خطرآفرین 

بوده و باعث خسارت و آسیب به دارایی هاي شما یا سالمت شما و دیگران شود.

سر هم کردن پنکه

راه اندازي پنکه

جهت نصب قطعات مختلف پنکه، راهنماي زیر را گام به گام دنبال کنید (گام 1 تا گام 7)

گام 1:

مهره روي پایه را شل 

نموده و لوله فلزي 

داخل پایه را به طرف

 باال بکشید.

گام 2:

پایه اصلی را از سوراخ کفی 

عبور داده و پس از قرار 

دادن پولک فلزي زیر پایه 

در انتهاي آن، با پیچ بستن 

پایه به کفی آن را محکم 

نمایید.
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عملکرد پنکه

همواره از این پنکه بصورت عمودي (قائم) استفاده کنید. تمام دستورالعمل ها 

و توصیه هاي ارائه شده در این دفترچه راهنما را دنبال کنید.

محل قرارگیري پنکه

پنکه را در محلی قرار دهید که بتواند به میزان مناسبی اتاق را خنک کند.

اتصال پنکه

پنکه را مستقیما به پریز برق v 240-220 با فرکانس  Hz 50 وصل کنید. اطمینان حاصل 

گام 3:

بدنه اصلی پنکه،  مجموعه 

موتور را روي لوله فلزي 

پایه قرار داده و مهره 

روي پایه را با دست 

بچرخانید تا محکم شود.

گام 4:

گارد محافظ پشتی 

را روي صفحه جلویی 

محفظه موتور قرار 

دهید. این صفحه باید 

مطابق شکل در جاي 

خود قرار گیرد.

گام 7:

مهره سفت کننده پره ها 

را بر روي انتهاي محور 

موتور قرار داده و آن را 

محکم نمائید.

توجه: رزوه هاي انتهاي 

محور موتور برعکس 

هستند. براي محکم 

کردن باید خالف جهت

 حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید.

گام 5:

مهره قفل کننده گارد 

محافظ پشتی را در محل 

خود بر روي صفحه 

جلویی محفظه موتور 

قرار دهید و بچرخانید تا 

گارد محافظ پشتی در 

جاي خود، محکم شود.

گام 6:

قبل از قرار دادن پروانه، 

هرگونه پوشش محافظ 

موجود روي پروانه، 

محور و... را جدا کنید، 

قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که پین 

موجود روي محور موتور به درستی در شکاف 

پره ها قرار بگیرد.

گام 8:

گارد محافظ جلویی 

را با گارد محافظ 

پشتی هماهنگ کرده 

و تسمه نگهدارنده 

محکم کنید.آن ها را در جاي خود 

توجه: تا وقتی گاردهاي محافظ را در جاي 

خود محکم نکرده اید، از پنکه استفاده 

نکنید.

جهت بستن

پروانه را روي محور موتور



روشن/خاموش کردن پنکه

پنکه را روي سطحی مقاوم و تراز قرار دهید. با فشار دادن دکمه سرعت موردنظر 

 ON (1- کم، 2- متوسط و 3- زیاد) و همچنین قرار دادن کلید تایمر بر روي حالت

براي کارکرد دائم، و یا قرار دادن کلید تایمر بر روي زمان دلخواه، پنکه روشن می شود 

و با فشار دادن دکمه 0 پنکه خاموش می شود. هنگامی که از پنکه استفاده 

نمی نمایید آن را از برق جدا کنید.

چرخش به چپ و راست

براي شروع چرخش پنکه، دکمه کنترل کننده حرکت چرخشی (که روي بدنه، 

باالي موتور قرار دارد) را به سمت پایین فشار دهید. جهت توقف حرکت دورانی 

وقتی پنکه در موقعیت مورد نظر شما قرار دارد این دکمه را به باال بکشید.

کنید که دوشاخه برق به درستی و محکم به پریز برق متصل شده باشد. یک 

اتصال شل می تواند منجر به گرم شدن دستگاه شده و باعث آسیب رسیدن به پریز 

یا پنکه شود.

توجه: جهت جلوگیري از اضافه بار جریان در مدار برق، پنکه را به پریزي که دستگاه هاي 

دیگر برقی نیز به آن متصل است، وصل نکنید.

کلیدهاي 

روشن نمودن / کنترل سرعت

دکمه خاموش

تایمر 60 دقیقه

روشن دائم / خاموش
دکمه چرخش

به چپ و راست



روش نگهداري

1- سطح پروانه و محافظ (عقب و جلو) پنکه را با دستمال تمیز و نرم، تمیز کرده 

و یا آن ها را با آب بشوئید.

ًا با آب شستشو ندهید. 2- هرگز بدنه و موتور اصلی پنکه را مستقیم

3- هرگز از مواد حالل، بنزین، تینر یا سایر مواد شیمیایی براي نظافت پنکه استفاده 

نکنید.

4- به طور دوره اي روغن روان کننده را به میزان مناسب روي محور موتور بمالید.

5- از پارچه مرطوب براي تمیز کردن کاور موتور و سایر سطوح پنکه استفاده نمایید.

6- در صورت بروز هرگونه عملکرد غیر عادي، بالفاصله جریان برق را قطع کرده 

و اگر قطعات و لوازم جانبی دیگر به خصوص سیم برق آسیب دیدند، دستگاه 

را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش ارسال کنید.



45 مصرفی

240-220 ولت 

SF-401



9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

