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WENTYLATOR KOLUMNOWY 40W
Model: TST08-RD

   
Specyfikacja i kolory mogą się nieznacznie różnić od produktu przedstawionego na 

ilustracjach.
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1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla 
Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed 
rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego 
użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie 
użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do wentylowania lub chłodzenia strumieniem powietrza 
pomieszczeń zamkniętych. Użytkownik może zmieniać takie parametry pracy urządzenia 
jak siła nadmuchu, ruch oscylacyjny, wybierać zdefiniowane przez producenta tryby, a 
także ustawiać czas pracy. Całością można sterować za pomocą dotykowego panelu na 
obudowie urządzenia jak i za pomocą dołączonego pilota na podczerwień.

3. DANE TECHNICZNE

Urządzenie: WENTYLATOR KOLUMNOWY 40W
Model: TST08-RD
Numer partii: 201903
Zasilanie: 220-240V ~ 50Hz
Moc: 40 W
Tryby pracy: Normalny, Nocny i Zmienny
Dodatkowe: Oscylacja (automatyczny ruch prawo-lewo w zakresie 75°), wyłącznik 
czasowy (0,5 – 7,5 godziny)
Wysokość: 78,5 cm
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4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Bezpieczeństwo pracy
UWAGA! Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego rozdziału, celem 
maksymalnego ograniczenia możliwości powstania urazu bądź wypadku, 
spowodowanego niewłaściwą obsługą lub nieznajomością Przepisów Bezpieczeństwa 
Pracy. Urządzenie może użytkować osoba, która dokładnie zapoznała się i zrozumiała 
treść Instrukcji obsługi.

Ogólne warunki bezpieczeństwa miejsca pracy
• Należy utrzymywać porządek w strefie pracy wentylatora.
• Nie pracować urządzeniem w pobliżu środków wybuchowych (łatwopalnych, gazów, pyłu, itp.).
• Urządzenie musi być tak przechowywane, aby było niedostępne dla dzieci. 
 
Bezpieczeństwo elektryczne
• Wtyczka musi być dopasowana do gniazda zasilającego. Zabronione jest używanie 
przewodów, w których wtyczka była przerabiana. Zabronione jest używanie adapterów 
wtyczki z uziemieniem ochronnym. Niemodyfikowane wtyczki i odpowiednie gniazda 
zmniejszają ryzyko powstania wypadku. 
• Chronić się przed wstrząsem elektrycznym. Unikać kontaktu z uziemioną powierzchnią 
np.: lodówek, radiatorów, rur. Porażenie prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione. 
• Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci. Przedostanie się wody do 
urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem. 
• Dbać o przewód zasilający. Nigdy nie używać przewodu do przenoszenia narzędzia, 
ciągnięcia lub wyciągania wtyczki z kontaktu. Przewód zasilający chronić przed 
działaniem ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.
• Podczas obsługi urządzenia, które przeznaczone jest do pracy na zewnątrz, należy 
używać odpowiednich przedłużaczy (do pracy na zewnątrz pomieszczeń). Zastosowanie 
odpowiedniego przedłużacza zmniejsz ryzyko porażenia prądem. 
• Jeżeli urządzenie pracuje w wilgotnej atmosferze sieć zasilająca musi być wyposażona 
w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RDC). 

Bezpieczeństwo osób
• Zachować ostrożność. Urządzenia używać z rozwagą i ostrożnością. Nie używać 
urządzenia, gdy jest się zmęczonym, pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków 
odurzających (np. narkotyki). Nieuwaga może być przyczyną powstania urazu ciała.
• Usunąć wszelkie klucze i inne narzędzia nastawcze przed uruchomieniem urządzenia. 
Klucze, narzędzia umieszczone w ruchomych częściach urządzenia mogą by przyczyną 
wypadku.

Obsługa urządzenia i jego eksploatacja 
• Nie przeciążać urządzenia.
• Nie używać urządzenia, w którym nie działa wyłącznik/włącznik. Tak wadliwe 
urządzenie należy oddać do naprawy. 
• Wyjąć wtyczkę z kontaktu (źródła zasilania) przed każdorazowym regulowaniem 
urządzenia, wymianą osprzętu lub zaprzestaniu pracy. Operacja ta zabezpiecza 
użytkownika przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzenia. 
• Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nie było dostępne dla 
dzieci. Osoby, które nie zapoznały się z powyższymi punktami przepisów nie mogą 
obsługiwać tego urządzenia. Osoby nieznające przepisów bezpieczeństwa niemające 
doświadczenia w obsłudze urządzenia są narażone na spowodowanie wypadku.
• Urządzenie musi być poddawane przeglądom technicznym. Kontroli należy poddawać 
mocowania, poprawność działania części ruchomych, czy nie są zblokowane. Kontrola 
powinna obejmować sprawdzenie, czy części nie są uszkodzone, pęknięte i nie będą 
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powodem nieprawidłowego działania urządzenia. Wadliwe i uszkodzone części należy 
wymienić na nowe.
• Używanie urządzenia i akcesoriów musi być zgodne z tą instrukcją. Nieprzestrzeganie 
tych zasad może doprowadzić do powstania niebezpiecznych sytuacji. 
• Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada 
wartości podanej na tabliczce znamionowej. 
• Wszelkie regulacje, konserwacje lub czynności obsługowe opisane w instrukcji, 
wykonywać przy wyjętej wtyczce z gniazda zasilającego.
• Wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą być utrzymywane w pełnej 
sprawności technicznej. W przypadku ich uszkodzenia należy niezwłocznie je naprawić 
lub wymienić na nowe.
• Nie korzystać z urządzenia w przypadku, gdy kabel zasilający lub wtyczka są 
uszkodzone.
• Nie ciągnąć za kabel w czasie wyjmowania wtyczki z gniazdka.
• Urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła (tj. centralne ogrzewanie, 
piecyk, itp.) w celu uniknięcia odkształcenia się elementów z tworzywa sztucznego.

Bezpieczeństwo pracy z wentylatorami
• Wentylator należy ustawić na twardym, płaskim podłożu.
• Należy pamiętać, że wymuszony przez wentylator ruch powietrza może być przyczyną 
przesuwania lub unoszenia lekkich przedmiotów (np. kartek papieru, folii itp.), dlatego 
należy upewnić się, że w zasięgu pracy wentylatora nie znajdują się takie przedmioty lub 
są odpowiednio zabezpieczone.
• Nie należy pozostawiać podłączonego urządzenia bez nadzoru, szczególnie, jeżeli do 
urządzenia dostęp mają dzieci lub zwierzęta.
• Pomimo odpowiednich zabezpieczeń w konstrukcji, wentylatory, ze względu na 
swoje wymiary, są urządzeniami narażonymi na przewrócenie, dlatego nieużywany 
wentylator należy przechowywać w taki sposób, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko 
przypadkowego wywrócenia urządzenia.
• Nie wolno włączać wentylatora bez założonej osłony turbiny
• Nie wkładać żadnych elementów przez osłonę wentylatora.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera 
na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic 
Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po 
upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz 
z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma 
obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne 
odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego 
typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich 
odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. 
Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma 
korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji 
na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien 
skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem 
zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.
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Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, 
produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. 
Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie 
powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw 
domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. 
Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi 
odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą 
korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia 
ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling 
baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się 
więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, 
należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki 
odpadami lub wysypiskiem.

Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami 
Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Symbol oznaczający sprzęt klasy II. Sprzęt, w którym ochronę 
przed porażeniem prądem elektrycznym uzyskuje się nie tylko w 
wyniku zastosowania izolacji podstawowej, lecz przewidziano także 
dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak izolacja podwójna lub 
izolacja wzmocniona.

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania).

Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują 
się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Wentylator kolumnowy 40W
2. Podstawa kolumny wentylatora ze śrubami montażowymi
3. Pilot na podczerwień (bateria CR 2025 w zestawie)
4. Instrukcja obsługi
5. Karta gwarancyjna

         Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj !   się ze sprzedawcą.

          Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj !   opakowanie z dala od zasięgu dzieci.
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7. BUDOWA
 
WYGLĄD OGÓLNY WENTYLATORA

   

Uchwyt do 
przenoszenia

Panel sterujący

Obudowa 
z pionowo
ustawionym
wentylatorem
cylindrycznym
i silnikiem
napędowym

Wylot
strumienia
powietrza

Przewód
zasilający

Wtyczka
zasilania

Miejsce
montażu
podstawy
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PODSTAWA

    
   
PANEL STERUJĄCY

Symbole 
stanu pracy

Włącznik
zasilania

Ustawianie
czasu pracy

Regulacja prędkości
pracy wentylatora

Sterowanie
oscylacją

Tryby pracy
wentylatora
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PILOT NA PODCZERWIEŃ

Regulacja prędkości
pracy wentylatora

Sterowanie
oscylacją

Ustawianie
czasu pracy

Tryby pracy 
wentylatora

Włącznik
wentylatora

8. UŻYTKOWANIE
  

MONTAŻ PODSTAWY DO URZĄDZENIA
Wyjmij z opakowania wszystkie elementy urządzenia (obudowę wentylatora, dwie części 
podstawy i trzy śruby mocujące). Sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. 
Połącz je zgodnie z poniższym z poniższym opisem: przewlecz przewód przez otwór 
pokazany na rysunku 1. Następnie połącz obydwie części podstawy (rysunek 3) 
Następnie przykręć podstawę do kolumny wentylatora. Miejsce przykręcenia śrub 
pokazane jest na rysunku 1 i 2. 
          Zwróć uwagę na to, aby poprawnie przeciągnąć przewód zasilający przez otwór !  w podstawie.

Miejsce
montażu

podstawy na
obudowie

wentylatora

Połącz
obydwie
części
podstawy

Wycięcie do
przewleczenia 
przewodu 
zasilającego

Miejsce
na śrubę

mocującą

1

3

2
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Demontaż elementów powinien być wykonany w odwrotnej kolejności.

 !   Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA
          Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zadbaj o to, aby mieć suche ręce.!  Zmontowane i ustawione w miejscu docelowym urządzenie podłącz do gniazda
sieci energetycznej niskiego napięcia wykorzystując dołączony do niego przewód z wtyczką 
sieciową. Urządzenie potwierdzi zasilanie krótkim sygnałem dźwiękowym.

Aby włączyć / wyłączyć wentylator naciśnij włącznik na panelu sterującym lub pilocie 
na podczerwień wycelowanym w panel urządzenia (tam znajduje się odbiornik 
podczerwieni). Użycie przycisków potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

WYBÓR TRYBU PRACY
Za pomocą panelu sterującego lub pilota na podczerwień można wybierać tryby pracy 
urządzenia. 

!   Skuteczny zasięg pilota na podczerwień wynosi do 5m.

Przycisk pozwala regulować siłę nadmuchu (3 stopnie).

Przycisk uruchamia oscylację, czyli automatyczny ruch w prawo i lewo 
obudowy wentylatora względem jej podstawy – zakres około 75°.

Przycisk   pozwala wybrać tryb pracy wentylatora: Normalny / Nocny / Zmienny.

Przycisk pozwala wybrać czas, po którym urządzenie samoczynnie się 
wyłączy. Zakres to od 0,5 do 7,5 godziny, ustalane w zakresie co 0,5 godziny. 
Czas działania jest sumą czasów wyświetlanych przez wskaźnik. Użycie 
przycisków potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE CZĘŚCI TWARDYCH URZĄDZENIA
          Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone,  a wtyczka !    sieciowa odłączona jest z gniazda sieci energetycznej niskiego napięcia.
    
Urządzenie może być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego 
ręcznika. Nie dopuszcza się użycia wody ani żadnych innych płynów do czyszczenia 
urządzenia.  
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WYMIANA BATERII W PILOCIE NA PODCZERWIEŃ

Odbezpiecz paznokciem tackę na 
baterię. Wysuń tackę z baterią. 
Wyjmij zużytą baterię i na jej miejsce 
włóż nową (nieuszkodzoną), 
zgodnie z oznaczeniami + i -. Plus 
jest widoczny na ilustracji obok 
(ilustracja poglądowa). Wsuń tackę 
do momentu zatrzaśnięcia się 
zabezpieczenia.

10. PROBLEMY

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi 
poradami. 

Urządzenia nie 
można włączyć

Sprawdź poprawność podłączenia sieci elektrycznej.
Sprawdź, czy gniazdko elektryczne nie jest uszkodzone – 
wybierz inne.
Jeśli próbujesz włączyć urządzenie za pomocą pilota sprawdź, 
czy jego bateria się nie rozładowała, czy nadajnik z pilota 
skierowany jest w stronę panelu urządzenia lub czy odległość 
pomiędzy pilotem a urządzeniem nie jest zbyt duża (do 5 m).

Urządzenie pracuje 
głośniej niż zwykle

Przed wykonaniem poniższych czynności odłącz urządzenie 
od sieci zasilającej. 
Sprawdź, czy coś nie blokuje wentylatora.
Sprawdź, czy coś nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA
Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego odłączeniu 
z sieci energetycznej niskiego napięcia, ostygnięciu, wyczyszczeniu i osuszeniu jego 
elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. 
Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu 
dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA
Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu 
nie narażaj urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenoś 
urządzenie jedynie po jego wyłączeniu, trzymając za uchwyt. Nie narażaj urządzenia na 
wysokie temperatury i wilgoć.
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12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji 
należy kontaktować się z infolinią producenta. Produkt oddawany do naprawy powinien 
być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

                     Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny 
z                     podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw 

     tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: 201903


