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NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WENTYLATORA DO ŹRÓDŁA ENERGI ELEKTRYCZNEJ PRZED JEGO 
ZŁOŻENIEM (ZMONTOWANIEM). OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI 
MOGĄ NIE UWZGLĘDNIAĆ WSZYSTKICH WARUNKÓW I SYTUACJI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ 
W RZECZYWISTOŚCI. NALEŻY DOCHOWAĆ WSZELKIEJ STARANNOŚCI I UWAGI PODCZAS 
SKŁADANIA I PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKOWANIA WENTYLATORA. PRODUCENT NIE ODPOWIADA 
ZA ŻADNE SZKODY POWSTAŁE PODCZAS I W WYNIKU NIEODPOWIEDNIEGO TRANSPORTU 
URZĄDZENIA LUB W WYNIKU ZŁEJ INSTALACJI LUB PODŁĄCZENIA DO NIEODPOWIEDNIEGO 
ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, A TAKŻE JEŚLI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ WENTYLATORA ZOSTAŁA 
ZMIENIONA LUB ZMODYFIKOWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

1. Nieprawidłowa instalacja może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
2. Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie używaj urządzenia w pobliżu okien 

otwartych okien.
3. Wtyczka zasilania musi być wyjęta z gniazdka przed czyszczeniem, konserwacją  

i przenoszeniem urządzenia w inne miejsce.
4. Podczas pracy wentylator powinien być ustawiony na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby 

uniknąć przewrócenia.
5. Wentylatora nie należy umieszczać w wilgotnym miejscu lub w miejscu o wysokiej wilgotności 

(np. W łazience).

OSTRZEŻENIE

UWAGI

MONTAŻ WENTYLATORA

1. Przymocuj dolną podporę (cokół) wentylatora do okrągłej podstawy za pomocą dołączonej 
śruby.

2. Wydłuż górną cześć podpory wentylatora (o mniejszej średnicy) poprzez wyciągnięcie jej do 
góry z dolnej części podpory (o większej średnicy), przełóż złącze rury przez górną cześć pod-
pory aż do dolnej części podpory i dokręć.
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3. Zamontuj silnik z  panelem sterowania i wyświetlaczem do górnej części podpory wentylatora. 
Upewnij się, że ten element (złożony z silnika oraz panelu sterowania i wyświetlacza) jest 
wepchnięty całkowicie w górną część podpory wentylatora i zabezpieczony dostarczoną 
śrubą.

4. Odkręć nakrętkę mocującą osłonę od obudowy silnika.

5. Ustaw tylną osłonę na stałe w obudowie silnika, a następnie przymocuj ją, obracając nakrętkę 
mocującą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

6. Wciśnij wirnik wentylatora wzdłuż wału silnika. Mocno dokręć pokrętłem obracając w kierunku 
przeciwnym do wskazówek zegara.

7. Zamontuj przednią osłonę do tylnej osłony, zwracając uwagę na wskazówki (cyfry 1,2,3) 
dotyczące poprawnej pozycji osłony, a następnie zepnij przednią i tylną osłonę  razem za 
pomocą dołączonych klipsów.
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OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH WENTYLATORA

Panel sterowania z diodami LED

0.5h   1h    2h   3h

ON/OFF SWING

SPEED

TIMER

1. Osłona przednia.
2. Nakrętka mocowania wirnika.
3. Wirnik.
4. Nakrętka mocowania osłony tylnej.
5. Osłona tylna.
6. Panel sterowania z diodami LED

7. Silnik wentylatora.
8. Śruba mocowania panelu sterowania z 

silnikiem do podpory wentylatora.
9. Podpora wentylatora.
10. Podstawa wentylatora.

Kontrolki prędkosci pracy wentylatora

Kontrolki programatora czasowego

Kontrolka funkcji oscylacji

Przycisk włączania / wyłączania oraz 
ustawień programatora czasowego

Kontrolka włącznika głównego

Przycisk wyboru prędkości pracy 
wentylatora

Przycisk włączania / wyłączania funkcji 
oscylacji

Główny przycisk uruchamiania /  
wyłączania wentylatora
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PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

PRZECHOWYWYANIE WENTYLATORA

1. Przycisk włączania/wyłączania funkcji oscylacji (zmiany kierunku nawiewu).
2. Przycisk wyboru trybu pracy wentylatora.
3. Przycisk włączania/wyłączania oraz ustawień programatora czasowego.
4. Przycisk włączania wentylatora oraz wyboru prędkości pracy wentylatora.
5. Przycisk wyłącznia wentylatora.
6. Bateria zasilająca: 1.5V*2

• Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
• Do czyszczenia wentylatora można użyć wilgotnej ścierki. 

UWAGA!
Do czyszczenia wentylatora nigdy nie używaj materiałów ściernych ani rozpuszczalników. To 
może spowodować zniszczenie wentylatora.
Nie myj urządzenia pod bieżącą woda lub gąbką nasączoną dużą ilością wody.

• Gdy nie używasz wentylatora przechowuj go w suchym miejscu.
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BE SURE TO SHUT OFF ELECTRIC SUPPLY AT MAIN SWITCH OR CIRCUIT BREAKER BEFORE 
INSTALLATION. THE IMPORTANT SAFEGUARDS AND INSTRUCTION APPEARING IN THIS MANUAL 
ARE NOT MEANT TO COVER ALL POSSIBLE CONDITIONS AND SITUATION THAT MAY OCCUR. 
IT MUST BE UNDERSTOOD THAT COMMON SENSE, CAUTION AND CARE ARE FACTORS WHICH 
CANNOT BE BUILT INTO ANY PROCDUCT. THESE FACTORS MUST BE SUPPLIED BY THE PERSON(S) 
CARING FOR AND OPERATING THE UNIT. NO RESPONSIBILITY WILL BE ACCEPTED FOR ANY 
DAMAGE WHICH MAY OCCUR DURING TRANSPORT OR BY IMPROPER INSTALLATION OR VOLTAGE 
FLUCTUATION OR IF ANY PORTION OF THE PRODCT HAS BEEN ALTERED OR MODIFIED.

1. Improper installation may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons.
2. To prevent risk of fire and electric shock, do not use the unit near windows.
3. Power plug must be removed from power socket before cleaning, servicing, maintenance and 

move from one location to another.
4. The fan should be placed on a flat and stable surface when operating to avoid overturning.
5. The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a bathroom).

WARNING: 

CAUTION

MONTAŻ WENTYLATORA

1. Secure lower pipe with pipe support to the hub of  round base with screw provided.

2. Extend upper pipe, insert the pipe connector through upper pipe onto lower pipe and tighten.
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3. Attach the motor with switch compartment onto the upper pipe. Ensure the switch 
compartment is pushed fully onto the upper pipe and secured with the screw provided.

4. Loosen cover mounting nut from the motor housing.

5. Position rear cover firmly to motor housing and then fasten by turning cover mounting nut 
clockwise tightly.

6. Push the rotor along motor shaft, fasten it firmly with screw by turning counter clockwise.

7. Hang the front cover to rear cover with the position fixer provided at the rim of cover, and then 
fix together with clips provided.
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PARTS DESCRIPTION

CONTROL PANEL

0.5h   1h    2h   3h

ON/OFF SWING

SPEED

TIMER

1. Front cover.
2. Rotor nut .
3. Rotor.
4. Rear cover lock.
5. Rear cover.
6. Control panel.

7. Fan motor.
8. Fastening screw.
9. Fan support.
10. Round base.

Fan speed indicators

Timer control lights

Oscillation function indicator

Timer settings button

Main switch indicator

Fan speed settings button

Oscillation function buttonThe main switch: On / Off



HUX 40EN

9 www.eberg.eu

REMOTE CONTROL

CLEANING AND MAINTENANCE

STORAGE

1. Oscillation function button (change of the air flow direction).
2. Fan mode selection button.
3. Timer settings button.
4. Turn on the fan and speed settings button.
5. Turn off the fan button.
6. Power battery: 1.5V*2

• Your appliance must be unplugged before pro- ceeding with any cleaning work.
• You can clean it with a slightly damp cloth.

IMPORTANT:
Never use abrasive products which might damage the appearance of your appliance. 
Do not wash the device under running water or a sponge soaked in plenty of water.

• When you are not using your appliance, store it in a dry place.



GWARANCJA

1. Produkty objęte są gwarancją producenta w okresie 24-miesięcy licząc od dnia sprzedaży
2. W przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia objętego gwarancją, okres gwarancji 

ulega wydłużeniu o okres naprawy urządzenia liczony w pełnych dniach.
3. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne wyrobów.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

1. Nieprawidłowym montażem, rozruchem lub/i obsługą wykonywaną niezgodnie z 
dokumentacją techniczną urządzenia.

2. Nieprawidłowym podłączeniem lub zasilaniem urządzenia napięciem innym 
niż podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej 
urządzenia.

3. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urządzenia we własnym zakresie.
4. Eksploatacją urządzeń w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami 

konstrukcyjnymi wyrobu (tłuszcze, pyły, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury…)
5. Spaleniem silników elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez 

zabezpieczeń termicznych określonych w dokumentacji techniczno ruchowej.
6. Niewłaściwą konserwacją urządzeń (lub zaniechaniem konserwacji) przewidzianą w 

dokumentacji Technicznej.
5. Stwierdzone uszkodzenia urządzenia objętego Gwarancją należy zgłosić  

MAXAIR | 31-574 Kraków | ul. Ciepłownicza 54 | tel. 12 662 27 41| www.eberg.eu
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać 

1. Model urządzenia
2. Numer seryjny
3. Datę zgłoszenia reklamacji
4. Opis uszkodzenia
5. Datę zakupu
6. Kopię dowodu zakupu

7. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
zgłoszenia reklamacji.

8. Urządzenia należy zdemontować, zapakować i wysłać do  
MAXAIR | 31-574 Kraków | ul. Ciepłownicza 54 | tel. 12 662 27 41| www.eberg.eu 

9. W przypadku zasadności reklamacji urządzenie zostanie naprawione (lub wymienione na 
nowe) i odesłane do Nabywcy . Koszt przesyłki pokrywa Gwarant .

10. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie 
bądź wymianie urządzenia na nowe.

11. W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urządzenie zostanie 
naprawione i/lub odesłane na koszt Nabywcy, po wcześniejszym potwierdzeniu przez 
Nabywce kosztów naprawy oraz wysyłki reklamowanego towaru .

12. Zmiany konstrukcyjne urządzeń i/lub samowolne naprawy skutkują utratą gwarancji.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



Nazwa urządzenia: Pieczęć punktu sprzedaży i podpis sprzedawcy:

Model:

Nr fabr. / nr silnika:

Nr rachunku / faktury:

Data sprzedaży:

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa i adres firmy:

Telefon kontaktowy:

Osoba do kontaktu:

Dane zgłaszającego reklamację:

Adnotacje o przebiegu napraw

Data zgłoszenia Data naprawy Uszkodzenie Rodzaj naprawy Wykonał serwis
(podpis i pieczęć )
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