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Proszę przygotować baterię guzikową [CR2025]

1. Za pomocą śrubokręta lub podobnego przedmiotu obróć 

pokrywę baterii odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.

2. Zdejmij pokrywę baterii i włóż nową baterię

stroną (+) do góry.

3. Załóż osłonę i obrócić ją w kierunku zgodnym z ruchem 

wskazówek zegara, aż do oznaczenia na pokrywie baterii 

pokryją się z oznaczeniami na pilocie.

4.Środki ostrożności dotyczące baterii

1. Nie ładuj tej baterii

2. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, ponieważ połknięcie może 

prowadzić do poważnych obrażeń.W przypadku połknięcia udać się bezpośrednio na 

szpitalną izbę przyjęć.

Wymiana baterii
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Proszę nacisnąć ten przycisk na pilocie, aby wyświetlacz LED pojawił się L, 
Wiatr staje się delikatny.
Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu delikatnego wiatru.
Naciśnij przycisk prędkości wiatru + - również można wyjść z tego trybu.

Proszę nacisnąć ten przycisk na pilocie, aby wyświetlacz LED pojawił się H, 
Wiatr okazuje się silny.
Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu mocnego.
Naciśnij przycisk prędkości wiatru + - również można wyjść z tego trybu

Naciśnij I przytrzymaj przez 1 sekundę aby włączyć funkcję.
Naciśnij I przytrzymaj przez jedną sekundę aż usłyszysz dzwięk “beep” ruch 
zostanie zatrzymany.

Nie oznacza to wyłączenia zasilania, jeśli po prostu wyłączysz przycisk zasilania na
wentylatorze lub pilocie zdalnego sterowania. Wyciągnij wtyczkę, jeśli nie będzie
używana przez długi czas.

Funkcja sterylizacji UV zostanie włączona automatycznie podczas pracy wentylatora i wyłączy się 

automatycznie po 1 godzinie.

Sterylizacja UV może skutecznie zabić bakterie/wirusy/grzyby w powietrzu.





220-240V
50Hz
26W
80°
23x23x96cm
ABS
pilot/instrukcja

2.6kg



 
Połączenie telefonu z wentylatorem za pomocą sieci WI-FI 

 
 
 
 
 

 
1. Proszę zainstaluj aplikację Tuya smart lub Smart life może się to odbyć 

poprzez skanowanie kodu QR poniżej albo poprzez Sklep Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Po zainstalowaniu aplikacji należy stworzyć konto podając swój email lub 
numer telefonu. Po wybraniu jednej z opcji zostanie przesłana wiadomość 
zawierająca kod weryfikacyjny konta. Należy wpisać otrzymany kod, a 
następnie ustawić hasło dla konta. 

3. Proszę wciśnij wyświetlacz LED i przytrzymaj przez 5 sekund (usłyszysz 3 
krotny beep). Gdy na wyświetlaczu LED pojawi się i zacznie migać litera „F” 
naciśnij przycisk aby kontynuować. Wybierz sieć WI-FI i wprowadź hasło. 
Naciśnij „potwierdź” aby kontynuować. 

4. Zaloguj się do Aplikacji i kliknij „+” lub „dodaj urządzenie” w prawym górnym 
rogu. Kliknij „wszystkie urządzenia” po prawej stronie i wybierz wentylator.  

5. Aplikacja automatycznie dopasuje urządzenie. Po dopasowaniu pojawi się 
monit i możesz zmienić nazwę urządzenia. Naciśnij „gotowe” aby zakończyć.  

 

 

 


