












7. OPERAÇÃO

O ventilador de névoa tem muitas funções que podem ser controladas directamente no ventilador ou através do controlo 
remoto. Para utilizar o controlo remoto, inserir primeiro duas pilhas AAA de 1,5V no controlo remoto. Encher o depósito de água 
do ventilador para poder utilizar a função de vaporização ultra-sónica, e depois ligar o ventilador à fonte de alimentação.

1. OFF ": Prima este botão para desligar o ventilador.
2. "0N/SPEED": Ligar o ventilador e seleccionar a velocidade do ventilador: Média-Alta-Baixa
3. "MODE": O modo de vento só pode ser definido com o controlo remoto. Prima "Modo"
para ajustar a velocidade (normal, sono, natural)
4. "TIMER":Definir o tempo de trabalho , O temporizador
é 0.5H , 1H , 1.5H , 2H , 2.5H , 3H , 3.5H , 4H , 4.5H , 5 H, 5.5H , 6H, 6.5H, 7H, 7.5
 Quando o ventilador estiver a funcionar com o temporizador, o LED 
mostrará o tempo restante para saber quanto tempo o ventilador irá 
funcionar.
5. "SWING": Quando o ventilador estiver a funcionar, premir o botão 
"SWING". 
A cabeça do ventilador de nevoeiro move-se continuamente para trás
e para a frente. Ao premir novamente o botão, o ventilador de nevoeiro pára de oscilar.
6. "MIST": Prima o botão "Mist" para ligar e desligar a névoa ultra-sónica.

O controlo remoto é fornecido sem bateria.
Utilizar uma bateria tipo LR03_AAA_ 1.5V. Não utilizar outros tipos de pilhas.
Certifique-se de que as baterias estão instaladas correctamente antes de utilizar o controlo remoto.
Se o ventilador não for utilizado durante um longo período de tempo, remover a bateria do controlo remoto.
Não atirar a bateria usada para o lixo. Descarte-o num local adequado para a reciclagem da bateria.

8. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligar o dispositivo antes da limpeza.
- Qualquer sujidade gordurosa no ventilador e na zona de aspiração deve ser limpa com um detergente limpo e suave e um pano 
macio.
- Primeiro desmontar o ventilador (diagrama 2).
- Limpar a sujidade gordurosa do ventilador de modo a não alterar a cor ou causar danos.
- Limpar com um detergente suave e um pano macio.
- Evitar o enxaguamento directamente com água.
- Evitar limpar com diluente, tolueno, ácidos, querosene, óleos essenciais ou tecido químico para evitar alterar a cor ou causar 
danos.
- Após a limpeza, não se esqueça de guardar o material em ordem e mantê-lo num local seco.
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