Czyszczenie
wentylatora - Villa
9000
Cleaning
the fanhouse
Villa
9000

Jeśli odczuwasz hałas dochodzący z toalety Villa
If you are experiencing noise coming from a Villa
9000, zalecamy:
9000 toilet, we recommend you to:
• Otworzyć niebieski wentylator, w którym znajduje
się wentylator (instrukcja montażu dostępna na
• Open the blue fanhouse where the fan is
następnych dwóch stronach).
located (assembly instructions available on
• Odkurzać wewnętrznie, ponieważ może tam
the next two pages).
gromadzić się kurz i owady, powodując hałas z
• Vacuum internally as dust and insects may lie
wentylatora.
there and causing the noise from the fan.

Wyczyść
ostrożnie
wentylatora,
Clean
therównież
fan blades
as wellłopatki
carefully
with for na
przykład
szczoteczką
do
zębów.
example a toothbrush.
Zalecamy również sprawdzenie rurki wentylacyjnej,
aby also
upewnić
się, że nic
tam niethe
utknęło.
Może to
We
recommend
checking
ventilation
spowodować
brak
równowagi
w
wentylatorze
tube to ensure that nothing is stuck in there. lub
This
spowodować
jego całkowite
zatrzymanie.
could
cause imbalance
on the
fan or making the

fan stop completely.

We also recommend that you regularly rinse the filter in the fanhouse with water as illustrated above.
Zalecamy również regularne płukanie filtra w wentylatorni wodą, jak pokazano
powyżej.
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Montaż wentylatorni
- Villa
9000
Assembling
instruction
fanhouse
- Villa 9000
UWAGA! Włącz moc pierwszego

NOTE! Turn the power off first

Press
theplastik
plasticprzez
shall otwór.
through the hole.
Wciśnij

Remove
the button
and connect
as below::
Usuń przycisk
i połącz
jak poniżej:
•
Czerwony
kabel
na
środkowym
• Red cable against middle pin pinie
kabel
przeciwko
pinowi2”
„pozycja 2”
• • Niebieski
Blue cable
against
pin” position
• Brązowy kabel przeciwko pinowi „pozycja 1”
• Brown cable against pin “position 1”

Otwórz
z powyższym
Open
theplastik
plasticzgodnie
shall according
to theobrazkiem.
picture
above.

Poluzuj
zgodnie
z powyższym
obrazkiem
Loose
the22śruby
screws
according
to the picture
above i
wyciągnij
obudowę
wentylatora.
and drag out the fan house.
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Poluzujthe
pokrywę
i złącze,
jak pokazano
Loose
cover and
connector
as illustrated
strzałkami
powyżej.
by
the arrows
above.

Poluzuj
kabel,
strzałkami.
Loose
the
cablejak
aspokazano
illustratedpowyżej
by the arrows
PołączConnect
jak poniżej:
above.
as below:
• Kabel uziemiający do podłączenia do kabla
wentylatora
•uziemiającego
Earth cableztoobudowy
be connected
against earth
• Brązowy
kabelfan
dohouse
połączenia z czerwonym
cable from
kablem z obudowy wentylatora
kabel to
dobe
połączenia
z czarnym
•• Niebieski
Brown cable
connected
against red
kablem
obudowy
wentylatora
cablez from
fan house

•

Blue cable to be connected against black
cable from fan house

Aby ponownie zamontować wentylatornię, postępuj zgodnie z
instrukcjami i zdjęciami powyżej w odwrotnej kolejności jako przewodnik.
To assembly the fanhouse back again, follow the instructions and pictures
above in reverse order as a guide.
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