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ČESTITAMO! 
 

HVALA, KER STE IZBRALI IZDELEK OD SHE. 
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PRED ZAČETKOM NAMESTITVE, DELOVANJA ALI VZDRŽEVANJA NATANČNO 
PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO. Z UPOŠTEVANJEM VARNOSTNIH NAVODIL 
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI TELESNE 
POŠKODBE IN/ALI MATERIALNO ŠKODO IN/ALI IZGUBO GARANCIJSKEGA KRITJA! 

POMEMBNE INFORMACIJE O VARNOSTI, LOKACIJI IN 
ELEKTRIČNEM PRIKLJUČKU. 

1. Napravo uporabljajte le v skladu s smernicami v 
navodila za uporabo. Vsaka druga uporaba, ki je proizvajalec ne priporoča, lahko 
povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe. 

 ● 
2. Odstranite embalažo in se prepričajte, da enota ni poškodovana. Če ste v dvomih, 

naprave ne uporabljajte in se obrnite na servisni center. 
ali vaš prodajalec. 

3. Otroci naj se ne približujejo embalažnim materialom. Ob zaužitju obstaja nevarnost 
zadušitve! 

4. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti proizvajalec ali 
Da bi se izognili vsem možnim tveganjem, mora enoto zamenjati pooblaščeni servisni 
center. 

 ● 
5. Pred priključitvijo na električno omrežje morate preveriti, ali vrsta toka in omrežna 

napetost ustrezata podatkom na tipski ploščici aparata. 
6. Električna vtičnica, v katero priključite aparat, ne sme biti pokvarjena ali ohlapna. 

in morajo biti primerni za zahtevano tokovno obremenitev ter predvsem zanesljivo 
ozemljeni. 

7. Ne uporabljajte podaljška, saj se lahko pregreje in povzroči požar. 

8. Prepovedano je kakor koli prilagajati ali spreminjati lastnosti tega aparata in uporabljati 
samo rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec (v nasprotnem primeru 
garancija in jamstvo prenehata veljati). 

9. Če ima naprava napako, jo izklopite in se obrnite na prodajalca ali na telefonsko številko 
za stranke. 

10. Za vsa popravila naprave, omrežnega vtiča ali kabla se vedno in samo obrnite na 
servisne centre, ki jih je pooblastil proizvajalec. Spletna stran 
Točke za pomoč strankam so na voljo na spletnem naslovu www.she.at. 

 ● 
11. Otroci, mlajši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, duševnimi, čutnimi ali 

duhovnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja ne smejo uporabljati te 
naprave, razen če so bili nadzorovani in poučeni o uporabi naprave na varen način ter 
razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. 
so bili. 

12. Naprave ne uporabljajte brez nadzora. Če zapustite prostor, 
vedno izklopite napravo. 

13. Otroci se z napravo ne smejo igrati. 
 ● 
14. Omrežnega kabla ne zvijajte in ne upogibajte. 
15. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami. 
16. Naprave ne uporabljajte na prostem. 

http://www.she.at/
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17. Naprave nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer so prisotni plin, olje ali žveplo. 

se pojavijo. 
18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode ali visoke vlažnosti, 

npr. v vlažnih kleteh, ob bazenih, kadeh ali tuših. Prepričajte se, da v napravo ne vstopa 
voda. 

19. Na enoto ne postavljajte nobenih predmetov. 
20. Napravo postavite na stabilno in ravno površino. 
21. Enote nikoli ne pokrivajte. 
22. V enoto nikoli ne vstavljajte prstov, pisal ali drugih predmetov in poskrbite, da ne boste 

nikoli blokirali dovoda in odvoda zraka. 
 ● 
23. Preden aparat izključite iz električnega omrežja, ga vedno izklopite. 
24. Ne potegnite za omrežni kabel, da bi napravo izključili iz električnega omrežja. Za izklop 

omrežnega kabla vedno potegnite za vtič. 
25. Da bi se izognili električnemu udaru, vtiča ne držite z mokrimi rokami. 

26. Napravo izključite iz električnega omrežja, kadar je ne uporabljate, pred čiščenjem, 
vzdrževanjem ali prenašanjem z enega mesta na drugo. 

27. Z vzdrževanjem in čiščenjem enote jo ohranjajte v dobrem stanju. Če imate kakršna 
koli vprašanja o vzdrževanju, se lahko obrnete na telefonsko številko za 
stranke/servisni center, ki ga je pooblastil proizvajalec. 

28. Kadar naprave ne uporabljate, jo hranite in shranjujte na varnem in suhem mestu, 
nedosegljivem otrokom. 

 
 

 

 

RECIKLIRANJE 
Embalažne materiale je mogoče reciklirati. Zato je priporočljivo, da jih 
odvržete med razvrščene odpadke. 

 
 
 
 

 

ODSTRANITEV 
Simbol "prečrtan koš za smeti" zahteva ločeno odstranjevanje odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO). Električna in elektronska 
oprema lahko vsebuje nevarne in okolju škodljive snovi. Zato je ne 
odlagajte med nesortirane preostale odpadke, temveč na za to 
namenjenem zbirnem mestu za odpadno električno in elektronsko 
opremo. S tem prispevate k varovanju virov in okolja. 
Za več informacij se obrnite na prodajalca ali lokalne organe. 

 
 
 

 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
Tukaj je potrdite . da, da ta člen je v skladu z skladen 
z bistvenimi zahtevami, predpisi in direktivami EU. 
 Podrobno izjavo o skladnosti si  lahko kadar koli 
ogledate kadar koli na 
naslednji povezavi: 
she.at/downloads/doc/she40st.pdf 

 Razen napak in tehničnih sprememb. 
www.she.at 

http://www.she.at/
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1 Sprednja zaščitna rešetka 
2 Vijak lopatice rotorja 
3 Lopatke ventilatorja 
4 Navojna matica 
5 Zadnja zaščitna rešetka 
6 Motorna gred 
7 Ohišje motorja 
8 Gumb za oscilacijo 
9 Blokirni vijak 
10 Nadzorni element 
11 Blokirni vijak 
12 Omrežni kabel 
13 Notranja teleskopska palica 
14 Obroč za nastavitev višine 
15 Zunanja teleskopska palica 
16 Stojalo 
17 Odprtine + pritrdilni vijak 
18 Pokrov za sprednjo zaščitno rešetko 
19 Vijaki (za pokrov) 
20. Plastični podstavki 

 

 

OZNAČEVANJE POSAMEZNIH DELOV 
 

 
 
 

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE 
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1. Pritrdite plastične podstavke (20) in križno namestite obe nogi (16). 
2. Postavite zunanji teleskopski drog (15) na noge stojala in ga trdno pritrdite s štirimi 

priloženimi vijaki in izvijačem. 
3. Z zunanje teleskopske palice odstranite obroč za nastavitev višine (14) tako, da ga 

zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 
4. Pokrov stojala potisnite čez teleskopsko palico (15) z odprtinami navzdol, dokler se ne 

spusti čez že privite vijake. 
5. Notranjo (13) teleskopsko palico izvlecite iz zunanje (15) in obroč za nastavitev višine 

(14) namestite nazaj tako, da ga obrnete v smeri urinega kazalca. 
6. Celoten motor (8+10) namestite na notranjo teleskopsko palico na zgornjem koncu in 

zategnite zaporni vijak (9). 
7. Namestite navojno matico (4) in vijak rotorske lopatice (2) z gredi motorja. 

(6) tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. 
8. Zadnjo zaščitno rešetko (5) namestite na ohišje motorja tako, da jo potisnete čez gred 

motorja (6). 
9. Zdaj ponovno privijte matico z navojem (4) in jo obrnite v smeri urinega kazalca, da 

pritrdite zadnjo zaščitno rešetko. 
10. Lopatke ventilatorja (3) potisnite na gred motorja (6) in jih pritrdite tako, da namestite 

vijak lopatice rotorja (2) in ga zategnete.  Pravilnost lahko preverite tako, da lopatice 
zavrtite z roko. Lopatke in navojna matica se ne smejo dotikati druga druge - če se 
dotikajo, ponovite postopek iz točke 8 navodil za montažo. 

11. S priloženimi vijaki (19) namestite pokrov sprednje zaščitne rešetke (18). 
12. Odprite sponke sprednje zaščitne rešetke (1) in izvrtajte pritrdilni vijak (17) iz luknje. 
13. Sprednjo zaščitno rešetko namestite na zadnjo. Prepričajte se, da sta spodnji luknji (17) 

zaščitne rešetke druga nad drugo. Zdaj zaprite vse objemke in skozi obe luknji vstavite 
pritrdilni vijak s sprednje strani ter ga močno privijte. 

14. Na koncu na konce nogic namestite pokrovčke. 
 

KOMISIONIRANJE 
 

1. Napravo postavite na ravno in suho površino. 
2. Vtič vstavite v standardno vtičnico 220-240 V. 
3. Želeno hitrost nastavite s pritiskom na želeni gumb na nadzorni plošči: 

 
1  Nizka hitrost 
2  Srednja hitrost 
3  Visoka hitrost 

 
4. Za izklop enote pritisnite "0". 
5. Za funkcijo nihanja pritisnite gumb za nihanje na ohišju motorja. Če želite funkcijo 

izklopiti, potegnite gumb navzgor. 
6. Če želite spremeniti kot zračnega toka, premaknite glavo naprej ali nazaj. 



Stran 6 s 
   

 

 

 

NAVODILA ZA ČIŠČENJE 
 

• Pozor! Pred čiščenjem počakajte, da se naprava popolnoma ustavi, in jo 
izključite iz električne vtičnice. 

• Za čiščenje uporabite mehko krpo. 
• Če umazanije ali onesnaženja ni mogoče zlahka odstraniti, uporabite toplo milnico. 
• Za čiščenje ne uporabljajte topil ali čistil (razredčil), kovinskega pribora ali trdih ščetk, 

ker lahko poškodujejo plastično ohišje. 
• Ventilatorja ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. Ne dovolite, da voda kaplja na 

ohišje motorja ventilatorja ali vanj. 
• Pred shranjevanjem vse sestavne dele temeljito posušite. 
• Napravo shranjujte v hladnem, suhem in čistem okolju. 
• Napravo hranite zunaj dosega otrok in živali. 

 

Tehnične informacije 
Nazivna napetost 220-240V 
Frekvenca 50/60 Hz 
Nazivna vhodna moč 40W 

Poimenovanj
e 

Simbol Vrednost Enota 

Največji prostorninski pretok F 29.88 m³/min 
Poraba energije ventilatorja P 39.8 W 
Razmerje storitev SV 0.75 (m³/min)W 
Raven zvočne moči ventilatorja LWA 52.6 dB(A) 

 
Kontaktni naslovi za dodatne 
informacije in linije storitev: 

 
Schuss Home Electronic GmbH 
Scheringgasse 3, A-1140 Dunaj 
Tel: +43 (1) 97 0 21 - 0 
Servisna linija: +43 (1) 97 0 21 - 502 
www.she.at 
Številka FB: 236974 t / Sodišče FB: Dunaj 

http://www.she.at/
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GARANCIJA 
 

S tem kakovostnim izdelkom SHE ste se odločili za inovacije, vzdržljivost in zanesljivost. 
 

Za to enoto SHE dajemo garancijo 2 leti od datuma nakupa, ki velja v Avstriji! 
 

Če bi bilo v nasprotju s pričakovanji v tem obdobju na vaši napravi vseeno potrebno opraviti servisna dela, vam 
zagotavljamo brezplačno popravilo naprave (nadomestni deli in delo) ali (po presoji družbe Schuss) zamenjavo 
izdelka. Če popravilo ali zamenjava iz ekonomskih razlogov nista mogoča, si pridržujemo pravico do izdaje 
dobropisa v višini trenutne vrednosti. 
Pri klimatskih napravah se najprej obrnite na telefonsko številko za stranke (glejte nalepko na napravi ali naslovno 
stran navodil za uporabo); pri ventilatorjih se obrnite na specializiranega prodajalca ali neposredno na nas. 
Opozarjamo, da popravilo, ki ga ni opravila pooblaščena pogodbena delavnica v Avstriji, takoj prekine veljavnost 
te garancije. 

 
Ta garancija ne zajema: 
• Popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe 
• Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo 
• Naprave, ki se uporabljajo - četudi le delno - v komercialne namene. 
• oprema, ki je mehansko poškodovana zaradi zunanjih vplivov (padec, udarec, razbitje, nepravilna uporaba 

itd.), ter obraba estetske narave. 
• Oprema, s katero se je nepravilno ravnalo. 
• enote, ki jih ni odprla naša pooblaščena servisna delavnica. 
• Poškodbe zaradi nepravilno zaprtih ventilov za odvajanje kondenzacije v klimatskih napravah ali nepravilno 

vstavljenega rezervoarja za vodo. 
• Pričakovanja potrošnikov niso izpolnjena. 
• Škoda, ki jo povzroči višja sila, voda, strela, prenapetost. 
• Enote, pri katerih je bila oznaka tipa in/ali serijska številka na enoti spremenjena, izbrisana, nečitljiva ali 

odstranjena. 
• storitve zunaj naših pooblaščenih delavnic, stroški prevoza do pooblaščene delavnice ali do nas in nazaj 

ter s tem povezana tveganja. 
 

Izrecno poudarjamo, da je v garancijskem roku v primeru napak pri delovanju ali če ni 
napake, se zaračuna pavšalni znesek v višini 60,- EUR (indeksiran na podlagi CPI 2010, junij 2015). 

 
Zagotavljanje garancijskega servisa (popravilo ali zamenjava naprave) ne podaljša absolutnega garancijskega 
obdobja 2 let od datuma nakupa. 

 
Dveletna garancija velja le ob predložitvi potrdila o nakupu (vsebovati mora ime in naslov prodajalca ter celotno 
oznako enote) in pripadajočega garancijskega lista, na katerem je treba navesti tip enote in serijsko številko 
(vidno na škatli in na zadnji ali spodnji strani enote)! 
Brez predložitve garancijskega lista velja le zakonsko določena garancija! 
Izrecno poudarjamo, da to jamstvo ne vpliva na zakonske garancijske pravice in da se te pravice ne zmanjšujejo. 

 
Družba Schuss Home Electronic GmbH in njeni pooblaščenci so odškodninsko odgovorni le v primeru hude 
malomarnosti ali naklepa. Odgovornost za izgubljeni dobiček, pričakovane, vendar neuresničene prihranke, 
posledično škodo in škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb je v vsakem primeru izključena. Odškodninska 
odgovornost je vedno izključena za škodo na posnetih podatkih ali za škodo na njih. 

 
Čestitamo vam za izbiro. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašo enoto SHE! 

 

NASLOV: 

SHE Distribucija 
Schuss Home Electronic GmbH 
A-1140 Dunaj, Scheringgasse 3 
Tel.: +43 (0)1/ 970 21 

 
 

Oznaka tipa:.................................................................................................................... 
 

Serijska številka:........................................................................................................................... 
V primeru garancijskega zahtevka je treba ta garancijski list skupaj z napravo izročiti pooblaščeni 
servisni delavnici ali prodajalcu, pri katerem ste napravo kupili! 
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