WINDREAM
POWER
AR 063 AYAKLI VANTİLATÖR
AR 063 STAND FAN

مروحة ستاند

AR 063

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL
مادختسإلا تاميلعت

60W

WINDREAM POWER
AR 063 UZAKTAN KUMANDALI AYAKLI VANTİLATÖR
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1- Ön Kafes
2- Plastik şerit
3- Pervane sabitleme somunu
4- İkinci pervane
5- Ana pervane
6- Kafes bağlama somunu
7- Arka kafes
8- Motor mili
9- Motor
10- Gövde
11- Taban montaj vidası
12- Eğim ayar mekanizması
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13- Gövde bağlama vidası
14- Yükseklik ayar borusu
15- Yükseklik ayar bileziği
16- Sehpa dış borusu
17- Taban
18- Kontrol paneli
19- Açma/Kapama-Hız kontrol
düğmesi
20- Zamanlayıcı (Timer)
21- Rüzgar ayar düğmesi (Mode)
22- Salınım ayar düğmesi (Osc)
23- Uzaktan kumanda
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ARZUM WINDREAM POWER AYAKLI
VANTİLATÖRÜNÜZÜN KULLANIMI
Uzaktan Kumanda:
- On/Off
Bu düğme cihazı çalıştırır. Cihaz, 1. hız seviyesinde çalışmaya
başlar. Cihazı kapatmak için tekrar bu tuşa basınız.
- Speed
Cihazı istediğiniz hız seviyesinde çalıştırmanızı sağlar
(1-Yavaş / 2-Orta / 3-Hızlı).
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-Mode
Cihazınında 3 farklı rüzgar modu bulunmaktadır. Mode düğmesine basarak
istediğiniz ayarda cihazınızı çalıştırabilirsiniz.
Normal Rüzgar: Vantilatörünüzü hız düğmesiyle ayarlamış olduğunuz Hızlı, Yavaş
ya da Orta hızda rüzgarı iletir.
Doğal Rüzgar: Vantilatörünüz önceden programlanarak önayar yapılmış doğal
rüzgarı takllit eden hava iletir. Güçlü, zayıf ya da tam tersi rüzgar varyasyonları ile
insana taze ve rahat, doğadaymış bir bir ferahlama verir.
Uyku Modu: Rüzgar önceden ayarlanmış süre dahilinde adım adım zayıflar ve
sonrasında otomatik olarak kapnır.
- Timer
Bu düğmeye ard arda bastığınızda havalandırma süresi 0,5 saatten toplam 7,5
saate kadar 15 adımda ayarlanacaktır.
Örneğin; cihazı 5,5 saate ayarlamak istediğinizde, bu düğmeye ürünün kontrol
panelinde 0,5, 1 ve 4 saat ışıkları birlikte yanacak şekilde ard arda basılmalıdır. Bu
sürenin 0,5 + 1 + 5,5 saat oldugunu ifade etmektedir.
Vantilatörünüzü sürekli çalıştırmak istediğinizde Timer düğmesine basmayınız. Bu
durumda zaman gösterge ışıklarının hiçbiri yanmayacaktır.
- Oscillation (Salınım)
Cihazınızın sol-sağ salınımı için bu tuşa basınız.

Kontrol Paneli:

Kontrol panelindeki tuşların kullanımı, kumandadaki tuşların kullanımıyla
aynıdır.

Çift Pervane Özelliği:
Arzum Windream Power, sahip olduğu çift pervane özelliği sayesinde daha
güçlü hava akışı sunar ve böylece daha geniş alana etki eder.
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Salınım:
. Vantilatörünüzün belli bir açıyla sağa-sola dönerek hava üflemesini
istiyorsanız, salınım düğmesine basınız.

Üfleme Açısının Ayarlanması:
. Üfleme açısını ayarlamadan önce vantilatörünüzü durdurunuz. Daha
sonra kafesleri yukarı-aşağı hareket ettirerek istediğiniz üfleme açısına
getirebilirsiniz.

Yüksekliğin Ayarlanması:
-Yükseklik ayarını yapmadan önce vantilatörünüzü durdurunuz.
. Yükseklik ayar bileziğini, saat yönünün tersine açınız. Yükseklik ayar
borusunu istediğiniz yüksekliğe getirdikten sonra bileziği saat yönünde
çevirerek tekrar sıkınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Temizlik işlemine başlamadan önce vantilatörünüzün çalışmadığından
ve fişinin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.
• Cihazınızın dış yüzeyini nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce çok
iyi kurulayınız.
• Sert, aşındırıcı temizleme malzemeleri KESİNLİKLE kullanmayınız.
• Cihazınızı su veya başka bir şeyin içerisine KESİNLİKLE sokmayınız.
• Elektrik kablosunun tamiri veya değişmesi gerektiği takdirde Arzum
Yetkili Servislerine müracaat ediniz.
DİKKAT: Vantilatörünüzün kafes ve pervane temizliği gerektiğinde;
kafes ve pervane demonte edilerek yapılmalıdır.
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Kullanım ömrü 10 yıl
Teknik Özellikler
220-240V ~ 50/60 Hz 60 W
Pervane çapı: 16”

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için
orijinal kutusunda tutulmalıdır.
• Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
• Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
• Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve
hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE
Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan
parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu
cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine
başvurunuz.

Üretici:
Ningbo Singfun Electric Appliance Co.,Ltd.
Fuhai Develop Area, Cixi, Zhejiang, China
Tel: (+86)574-6365353 Fax: (+86)574-63564433

İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China-Meşei Çin’dir.
0850 222 1 800

www.arzum.com
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WINDREAM POWER
AR 063 STAND FAN with REMOTE CONTROL
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1- Front grill
2- Plastic ring
3- Blade fixing nut
4- Second blade
5- Main blade
6- Grill connection nut
7- Back grill
8- Engine axle
9- Fan head
10-Body
11- Screw
12- Airflow angle adjusment knob
10
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13- Body connection screw
14- Height adjusment pipe
15- Height adjustment bracelet
16- Tripod exterior pipe
17- Base
18- Control panel
19- On/Off - Speed
20- Timer
21- Mode adjustment button
22- Oscillation control button
23- Remote control

EN

We thank you for choosing Arzum brand stand fan. We wish this product
will also make your life easier just like the other Arzum products.
ALWAYS read the instructions of operation in order to take the maximum
productivity from your appliance and then save it for the future
references.

IMPORTANT SAFEGUARDS
• Make sure that the voltage rating on your Arzum Windream Power
Stand Fan corresponds to the voltage that ıs present in your place. Our
company could not be kept responsible for the failures occuring in case
of any incompability and this failure is treated outside the guarantee
coverage.
• Your appliance is for the household use only. It should not be used for
the commecial or industial purposes. Otherwise, inconvenient uses shall
not be covered by the guarantee.

• This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been
given supervision or instruction
concerning use of the appliance
in a safe way and understand
the hazards involved. Children
shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.
• Do not use the extension cords which supply insufficient current not
ARZUM
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to damage your appliance.
• Always disconnect your appliance from the outlet when you;
- Assemble and dissamble the appliance,
- Perform its maintanance and cleaning,
- Relocate the appliance even if for short distances,
- Do not use the applıance.
• Do not use the dangerous chemıcals and abrasive cleaners in order to
clean your applıance.
• NEVER attach the plug of your ventılator to the outlet and use unless
it ıs assembled in complıance with the ınstructıons of assembly.
• Make sure that the speed adjustment button ıs at "O" posıtıon before
attachıng the plu2 of your applıance to the outlet.
• Always put your applıance on a stable flat surface, and keep it away
from the watery places such as bath tub, swimming pool and shower.
• When your applıance ıs in operation, NEVER touch the moving parts.
Do not approach your hands, haırs,dressın2s and any tool.
• Keep your applıance away from the srnall children.
• NEVER operate your applıance wth wet hands.
• Do not attach the accessones whıch belon2 to the otherventılators to
your applıance.
• Make sure that the plugged cord will not hang down from the table or
counter and will not touch the hot surfaces.
• Make sure that the speed adjustment speed is at "O" position and the
plug is disconnected from the outlet before relocating your product.
• Do not use your ventilator in the envronments where they catch fire
easily and closed to such flammable material. It may be very dangerous.
• Do not make any intervention with your appliance except for its
cleaning and maintenance works. lf the cable or plug of your appliance
fails or damaged because of falling down or any other reason, then do
not use your appliance. Do not attempt to repair it by yourself. Consult
Arzum Authorized Service. Pay attentı on to use the original spare parts
only in your appliance.
• Use your appliance as recommended and for its intended purpose. Do
not assemble it on the wall of ceiling.

ASSEMBLY OF YOUR ARZUM WINDREAM
POWE STAND FAN
• You can make assembly of your fan only by means of using a big flat
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screwdriver.

Assembly of the Base Attachment
• Unpack the fan and remove all the parts from the package.
• Place height adjustment pipe into the hole on the base, then fasten
the locknut back tightly. (1)
• Loose height adjustment bracelet, lift height adjustment pipe to
desired hegith. (2)
• Tighten height adjustment bracelet. (3)
• When loosing bracelet, you can adjust hegiht adjustment pipe. (4)

1

2

3

Loosen
Pinch

4

5

Loosen

NOTE: If you can’t find height adjustment pipe, it may slide inside
the inside the tripod exterior pipe. You can pull it out from the tripod
exterior pipe. ATTENTION: Do not make the assembly if your fan is
broken or damaged.

Assembly of the Body on the Bases
• Pass the slot under body into tripod exterior pipe and tighten body
connection screw from the back.

ARZUM
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CAUTION: Height adjustment ring must be fully fastened before the
assembly of the motor section to the stand.

Assembly of Grills and Blade
- Remove blade fixing nut and grill connection nut.
- Fix the rear grill and connection nut to the motor shaft, then tighten
the nut to place back grill tightly
- Place main fan blade to fit in the hub and channel on engine axle. Be
sure fan blade is placed to the pin on engine axle. Then, place second fan
to engine axle.
It is very important to place blades fully. Otherwise, fan turns idle during
operation and may damage product.
- Use fanten nut for fan blade to hold blades in place fully.
- Use the screw to fix plastic ring, just until it is fine.
- Assemble the ring to front grill.

OPERATION of YOUR ARZUM WINDREAM
POWER STAND FAN
Remote Control:
- On/Off
It is to turn on your fan. Once you press the button, your
device starts to operate at Speed level 1. Press this button
again if you need to turn off your device.
- Speed
It is to set desired fan speed level.
(1-Low, 2-Medium, 3-High).

14

ARZUM

EN

-Mode
Windream Power has 3 wind mode. You can set any mode by pushing mode
button.
Normal Wind: Fan delivers air constantly with high, medium or low speed by
MODE button.
Natural Wind: Fan delivers air according to program preset in advance and simulating natural wind. Wind variations from strong to weak or vice-versa make you
feel fresh and comfartable naturally.
Sleep Wind: Wind weakens stem by step during preset time until stop. Then, fan
switches automatically off.
- Timer
When this key is touched repeatedly, time for air delivery increases step by step
of each 0,5 hour and up to 7,5 hours in 15 steps.
For instance, if you want to set your fan for 5,5 hours, you shoud push this button
until you see 0,5 – 1 and 4 hours lighten on control panel.
Dont push TIMER, when you will operate your fan continously.
- Oscillation
If you want to enlarge air flow area in your room, press Oscillation button. Press
it again to stop oscillation.

Control Panel:
Buttons on control panel can be used as same as with the ones on remote
control.

Double Blade Feature :
Arzum Windream Power has two different size blades. This double blade
system provides bigger air volume and affects broader area.

ARZUM
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Setting Airflow Angle:
• Moving the fan head either up or down can make further wind
direction enhancements.

Adjusting Height
• Do turn off the fan before lift or lower its height.
• To lift or lower the height of the fan, loose the bracelet and lift or lower
the lift pole to your desired height, then fasten bracelet tightly.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Make sure whether your ventilator operates or not and the plug is
disconnected from the outlet before starting the cleaning.
• Wipe the exterior surface of your appliance with a damp cloth and dry
it properly before usıng the appliance
• NEVER use the hard and abrasive deaning materials.
• NEVER plunge your appliance into water or any other liquid.
• Consult Arzum Authorized Services in case it is necessary to repair
or replace the electric cord.
ATTENTION: When grills and fan blade cleaning is necessary, you
should disassamble them first.
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Product life 10 years
Technical Specifications
220-240V ~ 50/60Hz 60W
Fan Blade: 1 6”

HANDLING AND SHIPMENT
• During handling and shipment, your appliance must be kept in original
package in order to prevent damages to its parts.
• Keep at normal position during shipment.
• Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
• After delivery of the product, failures and damages that may occur
while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE
This product contains recyclable materials that compliance with the
WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal
waste. Please contact your local municipality for the nearest collection
point.

Manufacturer:
Ningbo Singfun Electric Appliance Co.,Ltd.
Fuhai Develop Area, Cixi, Zhejiang, China
Tel: (+86)574-6365353 Fax: (+86)574-63564433

Importer:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

www.arzum.com
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ويندريم باور
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 -1القفﺺ األمامي

 -13مسمار تﺜﺒيت الجسم

 -2ﺷريﻂ بالستيكي

 -14أنﺒوب تﻌديل اإلرتفاع

 -3جوزة تﺜﺒيت المروحة

 -15عﺼابة تﻌديل اإلرتفاع

 -4المروحة الﺜانية

 -16األنﺒوب الخارجي للقاعدة

 -5المروحة األساسية

 -17القاعدة

 -6جوزة ربﻂ القفﺺ

 -18لوحة التﺤكم

 -7القفﺺ الخلفي

 -19زر التشﻐيل /اإلﻏالق التﺤكم بالسرعة

 -8مﺤور المﺤرك

 -20المﺆقت

 -9المﺤرك

 -21ءاوهلاب مكحتلا رز )(Mode

 -10الجسم

 -22زر التﺤكم بالتدفﻖ ((Osc

 -11مسمار تركيب القاعدة

 -23ريموت التﺤكم عن بﻌد

 -12آلية التﺤكم بالميل
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عمر االستخدام  10سنوات
المواصفات التقنية
 240-220فولت ~  50/60هرتز  55واط
“ قطر المروحة 16

األمور التي يجب اإلنتباه اليها أثناء الحمل والنقل
• أثناء الحمل والنقل يجب الحفاظ على الجهاز الخاص بكم في علبته األصلية لمنع لحاق األضرار بأقسام
الجهاز

• الحفاظ على المنتج في الوضع الطبيعي أثناء النقل
• ال تسقطوا الجهاز أثناء نقله واحموه ضد الضربات
• الضمان ال يغطي العيوب أو األضرار التي قد تحدث أثناء النقل والحمل بعد تسليم المنتج للعميل

)(AEEE

(نفايات السلع الكهربائية واإللكترونية ()EEEA
يجب عدم القاء هذا الجهاز في النفايات ألنه يتشكل من أجزاء يمكن إعادة تدويرها بشكل مالئم لتوجيهات
 .EEEAيرجى التواصل مع أقرب مركز تجميع من أجل ضمان إعادة تدوير هذا الجهاز.

المستورد

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China
هاتف 444 1 800

www.arzum.com
المصنّع
Ningbo Singfun Electric Appliance Co.,Ltd.
Fuhai Develop Area, Cixi, Zhejiang, China
هاتف 574-6365353 )+86( :فاكس574-63564433 )+86( :
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GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda
satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir
ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya
ithalatçıya karşı kullananilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
		 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
		 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
		 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan
varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için
ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin
arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti
süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren
başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde üretici
veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın
garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici
Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Windream Power
AR 063 AYAKLI VATİLATÖR

GARANTİ BELGESİ
BELGE NO: 0065
BELGE TARİHİ: 25/11/2015
İTHALATÇI FİRMA
UNVAN
: ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES
: OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
		 34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL
: (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00
E-POSTA
:
FİRMA YETKİLİ İMZASI:
ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRÜNÜN CİNSİ
MARKASI
MODELİ
TYPE NO
BANDROL VE SERİ NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
SATICI FİRMA
UNVAN
ADRES
TEL - FAKS
E-POSTA
FATURA TARİH VE NO
TESLİM TARİHİ VE YERİ
TARİH, İMZA VE KAŞE

: VANTİLATÖR
: ARZUM
: Windream Power
: AR 063
:
:
: 3 YIL
: 20 İŞ GÜNÜ
:
:
:
:
:
:
:

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair
Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

AR063-121118

www.arzum.com
GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

