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De¤erli Müﬂterimiz,
Yüksek kaliteli ve verimli orijinal ALF Vantilatör ürünü alm›ﬂ bulunuyorsunuz.
4 Sal›n›ml›, iyonizer ve sineksavar özelliklerine sahip Alf vantilatörünüz sa¤l›¤›n›z ve rahat›n›za
büyük katk› sa¤layacakt›r.
Bu do¤ru karar›n›z ve ALF’e duydu¤unuz güven için teﬂekkür ederiz.
Memnuniyetinizin uzun süreli olmas› için lütfen bu Kullan›m K›lavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Özellikle “Güvenlik Uyar›lar›” bölümündeki kurallara harfiyen uyunuz.
Do¤ru montaj, do¤ru çal›ﬂt›rma ve bak›m siz ve Vantilatörden faydalanacak di¤er kiﬂilerin
güvenli¤i için çok önemlidir.
Lütfen bu Kullan›m K›lavuzunu gerekli hallerde tekrar baﬂvurmak üzere güvenli bir yerde
saklay›n›z.
Yeni ALF Vantilatörünüzü keyifli günlerde kullanman›z dile¤iyle.
Bu ürün, çevreye sayg›l› modern tesislerde do¤aya zarar vermeden üretilmiﬂtir.

www.alf.com.tr
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Negatif ‹yonlar Havay› Nas›l Temizler?
Negatif iyonlar negatif bir ﬂarja sahip iken havadaki hemen hemen tüm partiküller pozitif bir
ﬂarja sahiptir. Negatif iyonlar ve havadaki partiküller manyetik olarak birbirini çeker. Havada
yeteri kadar yüksek konsantrasyonda negatif iyon bulundu¤unda negatif iyonlar gezici partikülleri
çekerler. Bu durum havadaki partiküllerin çok a¤›r olmas›na neden olur. Sonuç olarak partiküller
havadan aﬂa¤› düﬂer ve sa¤l›¤a zararl› partiküllerin solunum sistemi içine çekilmesini önler.
Böylece yaﬂad›¤›m›z ortamda ferahl›k hissi sa¤lar.

Negatif ‹yonlar›n Yararlar›:
•
•
•
•
•
•

Soludu¤umuz oksijenin artmas›na yard›mc› olurlar.
Sigara kokusu, kirli hava ve etrafta uçuﬂan partikülleri yok ederek havay› temizler.
Ruh sa¤l›¤›n› iyileﬂtirir, sinirleri gevﬂetir ve enerjiyi artt›r›r.
Depresyonu azalt›r, uykuyu düzenler, soluk almay› kolaylaﬂt›r›r ve hava kalitesini artt›r›r.
Bakteri, duman ile toz ve küf gibi alerji yap›c› maddeleri havadan etkili bir ﬂekilde temizler.
Yay›lan negatif iyonlar TV ve bilgisayar ekranlar›n›n oluﬂturdu¤u pozitif iyonlar›, nötrleyerek
insanlara zararl› etkisini azalt›r.
• Negatif iyonlar saçlardaki statikli¤i nötrleﬂtirerek saç›n daha yumuﬂak olmas›n› sa¤lar.
Negatif iyonlar tüm bu özelliklerinden dolay› az enerji tüketimi ile yaﬂama ortam›m›z›
ferahlatarak sa¤l›¤›m›z ve rahatl›¤›m›za büyük katk› sa¤layacakt›r.

Ürün Önerileri
Sat›n alm›ﬂ oldu¤unuz Vantilatör modern ve ﬂ›k tasar›m›, yenilikçi özellikleri ve kolay kullan›m›
ile en üstün kullan›m performans› sa¤lamaktad›r. Cihaz vantilatör ile serinleme, sinek kovma,
ve negatif iyon (iyonizer), özelliklerine sahiptir. Bu özellikler birlikte ve ayr› kullan›labilir.

1. Sineksavar Fonksiyonu:
Cihaz, sineksavar tabletini yuvas›nda bulunan özel ›s›tma plakas› ile ›s›t›r. Tablet içerisinde
bulunan özel bileﬂimli do¤al s›v›y› buharlaﬂt›r›r, fan yolu ile daha etkili ﬂekilde ortama da¤›t›r.
Böylece ortamdan sivrisinekleri uzaklaﬂt›r›r.

2. ‹yonizer (Negatif ‹yon Jeneratörü):
Negatif ‹yon: ‹yonlar bir elektron kazanan ya da kaybeden atom veya moleküllerdir. Nötral
bir molekül veya atomdan bir elektron ayr›ld›¤› zaman iyon oluﬂur. Bir elektron kaybeden
moleküller pozitif iyonlar ve bir elektron kazanan moleküller negatif iyonlar olarak bilinir.
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Cihaz›n Kurulum Tablosu ve Teknik Özellikleri
1. Taban Tesbit Somunu
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2. Taban
3. Vantilatör Gövdesi
4. Pim

5

5. Motor
6. Arka kafes
7. Koruma Halkas›

4

8. Koruma Tespit Somunu
9. Pervane
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10. Pervane Sabitleme Somunu

3

11. Ön Kafes
12. Kumanda

2
1

Teknik Özellikleri
Modeller
Voltaj
Güç
Fan Ölçüsü

: DSIV-01/S , DSIV-02/B
: 220-240V~50Hz
: 65 W
: 400 mm

Koruyucu kafes

Kontrol Paneli

ﬁebeke Kablosu
Taﬂ›y›c› Taban

Vantilatörün Montaj›
1. Motoru ve tüpü gövdeye yerleﬂtirip pim ile sabitleyiniz.
2. Fan gövdesini tabana tak›p taban tespit somunu ile ba¤lay›n›z.
3. Arka Kafesin Montaj›;
• Pervane sabitleme somununu milin üzerinden saat yönüne çevirerek ç›kar›n›z.
• Arka kafes ba¤lant› somununu saat yönünün tersine çevirerek ç›kar›n›z.
• Arka kafesi, motorun ön k›sm›nda bulunan 2 adet çubuk arka kafesin 2 adet deli¤ine
(tutma kolu yukar› bakacak ﬂekilde) denk gelecek ﬂekilde motora yerleﬂtiriniz.
• Kafes ba¤lama somununu yerine tak›p, saat yönüne çevirerek s›k›ca ba¤lay›n›z.
4. Pervanenin Montaj›;
• Pervaneyi mile yerleﬂtirin ve pimin pervane kanal›na oturmas›n› sa¤lay›n.
• Pervane sabitleme somununu kullanarak pervaneyi sabitleyin. Pervane sabitleme
somununu saat yönünün tersine, s›k›ﬂt›rarak pervaneyi sabitleyiniz.
5. Koruma halkas› arka kafese dik gelecek ﬂekilde ön kafes üzerine oturtup takın. Ön kafeste
mandal üzerinde bulunan viday› s›k›ﬂt›rarak kafesleri birbirine s›k›ca tutturun. Üst taraftan
ba¤lant›n›n tam yap›ld›¤›na emin olun.

Cihaz›n Kullan›lmas›
1. Kabloyu prize tak›n ve gösterge ›ﬂ›¤›n›n yand›¤›ndan emin olun.
2. ON/SPEED butonuna bas›n ve kontrol paneli üzerindeki ›ﬂ›k ile uyuﬂan
DÜﬁÜK/ORTA/YÜKSEK (LOW/MED/HIGH) h›z ayar› için üflemeyi seçin.
3. Üfleme ﬂeklini seçmek için WIND butonuna bas›n, bu esnada ilgili gösterge ›ﬂ›¤› yanacakt›r.
Normal : Düﬂük/Orta ve Yüksek ayarlar›na göre üfleme.
Do¤al
: H›zl› ve yavaﬂ do¤al üfleme.
Uyku
: ‹lk yar›m saat güçlü ve yumuﬂak üfleme yapt›ktan sonra orta h›zda do¤al rüzgar
moduna geçer. ‹kinci yar›m saatte ise önceden belirlenmiﬂ süre sonuna dek yumuﬂak do¤al
üflemeye geçer.
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Cihaz›n Kullan›lmas›

Kumanda Al›c›s›

Uzaktan
Kumanda

4. Üfleme yönünü sa¤a-sola de¤iﬂtirmek için SWING butonuna bas›n, bu esnada ilgili gösterge
›ﬂ›¤› yanacakt›r.
'SWING'' butonu ikinci kez bas›ld›¤›nda fan dikey (aﬂa¤› yukar›) sal›n›m yapacakt›r. 3. Kez
bast›¤›n›zda hem yatay (sa¤a sola) hemde dikey (aﬂa¤› yukar›) sal›n›m yaparak her yöne
do¤ru serinlik sa¤layacakt›r. Sal›n›m› durdurmak için ''SWING'' tuﬂuna tekrar bas›n›z.
5. Cihaz› zaman göstergesine göre çal›ﬂt›rmak için TIMER butonuna bas›n. Butona her
basmada yar›m saatlik bir art›ﬂ sa¤lanacakt›r. Cihaz›n›z› 7,5 saate kadar programlayabilirsiniz.
Örne¤in 3 saat için tuﬂa 6 kere bas›n›z. Ekranda 1H ve 2H yanacakt›r.
6. ‹yonizer Fonksiyonunu çal›ﬂt›rmak için ''ION'' butonuna bas›n. Negatif iyon jeneratörü
devreye girecek ve ekranda ilgili iﬂaret belirecektir.
7. Sineksavar özelli¤ini kullanmak için ''Mosquito Repellent'' butonuna bas›n›z. Ekranda ilgili
özellik fonksiyon ›ﬂ›¤› belirecek ve ortamdan sinekleri kovacak fonksiyon devreye girecektir.
Kapatmak için ayn› tuﬂa tekrar bas›n›z.
Uyar›: 8 saatlik kullan›mdan sonra tableti de¤iﬂtiriniz. Tabletin yerine tak›l› oldu¤undan emin
olunuz.
8. Cihaz›n›z› kapatmak için ''OFF'' tuﬂuna bas›n›z. Cihaz›n›z bekleme moduna geçecek ve
kapanacakt›r.
Dikkat: Kumandan›z k›z›lötesi ›ﬂ›ma ile çal›ﬂt›¤› için kumanday› kullan›rken ürün gövdesi
üzerindeki al›c›ya yönlendirin. Kumanday› kullanmadan önce pillerin do¤ru ve çal›ﬂ›r durumda
oldu¤undan emin olunuz. Pilleri de¤iﬂtirirken eski ya da farkl› tipte pil kullanmay›n›z. E¤er
uzaktan kumandan›z› uzun süre kullanmayacaksan›z, pilleri ç›kar›n›z. Aksi taktirde pil s›z›nt›s›
uzaktan kumandaya hasar verebilir.

Güvenlik Talimatlar›
1. Vantilatör çal›ﬂt›r›lmadan önce, vantilatör ve güç kablosu üzerinde bir hasar olup olmad›¤›
mutlaka kontrol edilmelidir. E¤er hasar varsa cihaz›n›z› çal›ﬂt›rmayarak Yetkili Servise baﬂvurunuz.
2. Vantilatörünüzü prize takmadan önce, ﬂebeke elektri¤inin tip/barkod etiketinde belirtilmiﬂ
olan voltaja uygun olmas›na dikkat ediniz.
3. Güvenli¤iniz için güç kablosunu prizden çekiniz. Cihaz çal›ﬂ›rken fiﬂi çekmeyiniz.
4. Kablonun prize tamamen tak›l› oldu¤undan emin olun.
5. Güç kablosunu ›slak elle asla tutmay›n, aksi halde bu durum yang›na veya elektrik çarpmas›na
neden olabilir.
6. Vantilatörü veya herhangi bir parças›n› aç›k alev, piﬂirme veya di¤er ›s›tma cihazlar›n›n
yan›na koymay›n›z.
7. Vantilatörü duvara veya tavana asmay›n›z veya monte etmeyiniz.
8. Hareketli parçalara dokunmaktan kaç›n›n›z.
9. Vantilatörün montaj›n› tamamlamadan, kesinlikle fiﬂi prize takmay›n›z.
10. Vantilatörünüzü her zaman kuru ve sabit zeminler üzerine koyunuz. Banyo küveti, yüzme
havuzu ve duﬂ gibi sulu yerlerden uzak tutunuz.
11. Kullan›mda de¤ilken, vantilatörü bir yerden baﬂka bir yere taﬂ›rken, parçalar›n› takarken
veya ç›kart›rken ve temizlemeden önce fiﬂini çekiniz.
12. Bu ürün, çocuklar›n yak›nlar›nda kullan›ld›¤›nda yetiﬂkinlerin gözetimi gerekir. Bu sebeple
çocuklar›n fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasiteleri cihaz›n güvenle kullan›lmas›n› engelliyorsa
di¤er kiﬂiler taraf›ndan yard›m veya gözetimi olmadan kullan›lma amaçl› de¤ildir.
13. Vantilatörünüzü küçük çocuklardan uzak tutunuz.
14. Cihaz›n›z› tek baﬂ›n›za parçalar›na ay›rmay›n, onarmay›n veya de¤iﬂiklik yapmay›n.
15. Yetkili olmayan kiﬂi veya kurumlarca yap›lan onar›mlar garantinin hükümsüz kalmas›na
neden olabilir.
16. Vantilatörünüzün hava ç›k›ﬂ noktalar›na herhangi bir cisim sokmay›n›z.
17. Kafes içerisine parmak ya da herhangi bir cisim sokmay›n›z.
18. Cihaz›n›za zarar vermemek için kafes ve buhar ç›k›ﬂ noktas›na yabanc› madde sokmay›n›z.
19. Temizlik yapmadan önce fiﬂi prizden mutlaka çekiniz.
20. Sineksavar tabletini de¤iﬂtirmek istedi¤inizde sineksavar fonksiyonunu kapat›p en az 5dk. bekleyiniz.
Tableti yenisi ile de¤iﬂtiriniz. Sineksavar tablet ›s›t›c›s›n› asla yan›c› maddeler ile kapatmay›n›z.
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Temizlik ve Bak›m
1. Herhangi bir temizlik iﬂlemine baﬂlamadan önce vantilatörünüzün çal›ﬂmad›¤›na ve prizden
çekili oldu¤u emin olunuz.
2. Sert temizleme malzemeleri kullanmay›n›z. Nemli bir bez ile siliniz ve kullanmadan önce
çok iyi kurulay›n›z.
3. Su veya baﬂka herhangi bir s›v› içerisine sokmay›n›z.
4. Elektrik kablosunun tamiri veya de¤iﬂmesi gerekti¤i taktirde, bu tamirat yetkili servis
taraf›ndan yap›lmal›d›r.
5. Cihaz›n›z› temizlerken; Temizlemeden önce vantilatörünüzü prizden ç›kar›n.
6. Motor ömrünü uzatmak için temizlik yapt›ktan sonra motor miline birkaç damla ya¤
ekleyin. Cihaz›n›z› kullanmad›¤›n›z zaman kuru bir ortamda ve ambalaj› içerisinde
muhafaza edin.

Ya¤ Eklenmiﬂ Bölge

S›kça Sorulan Sorular
SORU

CEVAP

ÇÖZÜM ÖNER‹S‹

Ürünün ba¤l› oldu¤u
prizde elektrik olmayabilir
veya sigorta atm›ﬂt›r.

Arkada kafesi kontrol edip
s›k›ca yerine oturtunuz.
Somunu s›k›n›z. Pervaneyi
kontrol ediniz. Pervaneyi 180°
çevirip tekrar yerine tak›n›z.

Arka kafes yerine tam
oturtulmam›ﬂt›r. Pervane
somunu gevﬂemiﬂtir. Pervane
hasar görmüﬂtür. Pervane
dengesinde sorun vard›r.

Arkada kafesi kontrol edip
s›k›ca yerine oturtunuz.
Somunu s›k›n›z. Pervaneyi
kontrol ediniz. Pervaneyi 180°
çevirip tekrar yerine tak›n›z.

3. Göstergeler
neden göstermiyor?

Güç kablosu prize tak›l› de¤ildir
ve elektrik kesintisi vard›r.

Güç kablosunu prize tak›n ve
elektrik kesintisi olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

4. Koku var?

Motordan duman ç›k›yor
veya yan›k kokusu geliyor
olabilir. K›v›lc›m ç›karacak
ﬂekilde motor koruma sac›
hasar görmüﬂ olabilir.

Ürünü durdurup fiﬂi çekerek
servise haber veriniz.

5. Uzaktan kumanda
neden çal›ﬂm›yor?

Pilleri bitmiﬂ veya
yerinden ç›km›ﬂ olabilir.

Uzaktan kumandada pillerin
olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Pillerin sa¤laml›¤›n› kontrol ediniz.
Pillerin yuvalar›na do¤ru
yerleﬂtirildi¤ini kontrol ediniz.

1. Vantilatör
neden çal›ﬂm›yor?

2. Vantilatör hissedilir
ﬂekilde çok titriyor?
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Alf Yetkili Servisleri - Teknik Servis
De¤erli Müﬂterimiz,
Sizlere yenilikçi, verimli, ekonomik ve kaliteli ürün vermek kadar, tam zaman›nda ve yüksek
kaliteli hizmet vermenin de önemine inan›yoruz.
Türkiye’nin neresinde olursan›z olun, alan kodu çevirmeden 444 5 836 nolu telefonu
arayarak Ça¤r› Merkezi’ ne ulaﬂabilir ve arzu etti¤iniz hizmeti talep edebilirsiniz.
Ça¤r› Merkezinde bulunan konusunda uzman ve deneyimli müﬂteri temsilcilerimiz, yetkili
servisimiz ile kuraca¤›n›z iletiﬂimi organize ederek tam zaman›nda ve kaliteli bir hizmet
alman›z› sa¤layacakt›r. Türkiye’nin her noktas›ndan hafta içi her gün 08:30-18:00 saatleri
aras›nda Ça¤r› Merkezi numaram›z olan 444 5 836’ › alan kodu çevirmeden arayarak
bizlere ve tüm Türkiye’deki yetkili servislerimize kolayca ulaﬂabilirsiniz.
Ayr›ca, Ça¤r› Merkezimizden yap›lan müﬂteri anketleri ile, siz de¤erli müﬂterilerimizin ihtiyaç
ve beklentilerini göz önünde bulundurarak sürekli ve tam zaman›nda yüksek kaliteli hizmet
vermeye yönelik çözümler geliﬂtiriyoruz.
Ça¤r› Merkezi
444 5 836
Servis hizmeti için ayr›ca 0212 886 90 10 numaral› telefonu arayabilir veya bayilerimizden
yetkili servis numaralar›na ulaﬂabilirsiniz.
Aﬂa¤›daki önerilere uyman›z› rica ederiz.
Onar›m ve yedek parça de¤iﬂimi yaln›zca ALF Yetkili Servisleri veya ALF taraf›ndan yetki
verilmiﬂ di¤er uzman kiﬂiler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Aksi takdirde cihaz›n›z garanti kapsam›
d›ﬂ›nda kalacakt›r.
‹ﬂiniz bitti¤inde yetkili servisten “Teknik Servis Ar›za Formunu” istemeyi lütfen unutmay›n›z.
Alaca¤›n›z bu form, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size
yarar sa¤layacakt›r.
Ürünü ald›¤›n›zda “Garanti Belgesini” “Yetkili ALF Sat›c›s›’ na” onaylat›n›z.
Kullan›m ömrü 10 y›ld›r. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi.)
Türkiye genelinde yayg›n servis hizmeti veren ALF Yetkili Teknik Servisleri siz müﬂterilerimizin
hizmetindedir.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
UFO taraf›ndan verilen bu garanti, Vantilatörün normalin d›ﬂ›nda kullan›lmas›ndan
do¤acak ar›zalar›n giderilmesini kapsamad›¤› gibi, aﬂa¤›daki durumlarda da garanti d›ﬂ›d›r.
1. Kullanma hatalar›ndan meydana gelen hasar ve ar›zalar,
2. Ürünün müﬂteriye tesliminden sonraki yükleme, boﬂaltma ve taﬂ›ma s›ras›nda oluﬂan hasar ve ar›zalar.
3. Voltaj düﬂüklü¤ü veya fazlal›¤›; hatal› elektrik tesisat›; ürünün etiketinde yaz›l› voltajdan farkl› voltajda
kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
4. Yang›n, deprem ve y›ld›r›m düﬂmesinden meydana gelecek hasar ve ar›zalar,
5. Ürünün kullanma k›lavuzlar›nda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar,
6. Ürünün tamir yerine nakliyesi s›ras›nda oluﬂan hasar ve ar›zalar.
7. Bu kullanma k›lavuzunun ekinde verilen garanti belgesinde belirtilen teslim tarihini takip eden 2 (‹ki)
y›l içinde ve yaln›zca barkod üzerinde belirtilen modelde meydana gelecek ar›zalar için geçerlidir.
8. Garanti süresinde anlaﬂmazl›k do¤du¤u takdirde fatura tarihi esas al›naca¤›ndan, kullan›c›n›n Garanti
Belgesiyle birlikte faturay› veya okunakl› bir fotokopisini muhafaza etmesi gereklidir.
9. Garanti belgesi üzerinde ve ALF markal› vantilatörün orijinal seri numaras›nda tahrifat yap›lm›ﬂ olmas›
hallerinde garanti hükmünden düﬂer. ‹braz edilen Garanti Belgesi'nin ar›zal› ürüne ait olmas› ﬂartt›r.
10. Üzerinde sat›c› firma kaﬂe ve imzas› ile sat›ﬂ tarihi olmayan belgeler geçersizdir.
ALF markal› ürünlerin tümü

sertifikal›d›r.

CE Belgesi Veren Kuruluﬂun;
Ad›:SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.
Adres: 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District,
Guangzhou, China 510663, Tel: +86 (0)20 82075059, E-mail: sgs_internet_operations@sgs.com
‹THALATÇI F‹RMA
UFO IﬁIKLA ISITMA
S‹ST. SAN. ve T‹C. LTD. ﬁT‹.
Çakmakl› Mah. Akçaburgaz Cad. 72. Sok.
No:17 K›raç - Esenyurt - Büyükçekmece / ‹STANBUL
Tel: (0212) 886 30 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533

Ürünün veya ambalaj›n üzerindeki bu sembol, ürünün normal ev at›klar› ile birlikte at›lmamas› gerekti¤ini, elektrikli
ve elektronik cihazlar›n geri dönüﬂümüne yönelik toplama noktalar›na ulaﬂt›r›lmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Bu ürünü do¤ru ﬂekilde imha etti¤iniz taktirde do¤an›n ve insan sa¤l›¤›n›n korunmas›na katk›da bulunmuﬂ olacaks›n›z.
Yanl›ﬂ imha do¤aya ve insan sa¤l›¤›na zarar verecektir. Bu ürünün geri dönüﬂümü hakk›nda daha fazla bilgiyi
belediyenizden, çöp toplama servisinizden veya ürünü sat›n ald›¤›n›z ma¤azadan edinebilirsiniz.
Made in P.R.C.
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Mosquito Repellent Fan
DSIV-01/S - DSIV-02/B
User Manual

Dear Customer,
Thank you for choosing the products made under ALF Fan brand name. All the electric
appliances that are manufactured under ALF Fan brand name are made with high quality
materials.
There is no doubt that you will appreciate all the options and will be charmed with the
modern design of our products.
Before using the appliance please, read the instructions carefully and keep it for further
references. It contains important information regarding correct use of the appliance and its
maintenance. Keep the instruction manual with warranty card, sales check and packing materials.
This product is manufactured in an environmentally friendly factory.

www.alf.com.tr
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Operating Components
Mosquito Repellent Function:
After heating up the tablet of mosquito repellent through the metal plate, the uniform
composition of the repellent vaporizes so as to achieve the effect of mosquito repellent.

Negative Ion Function:
Negative ion is created combining molecular oxygen in the air with high corona produced
by negative ion generator using pulse and oscillating circuit, accordingly it has strong air
purification functions such as producing active oxygen, sterilization and clear air and so on.
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Installing Chart and Technical Specifications
1. Base Nut

11

10 9

8 7

6

2. Base
3. Fan Body
4. Setscrew

5

5. Fan Motor
6. Rear Guard
7. Guard Ring

4

8. Guard Mounting Nut
9. Blade

12
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10. Blade Cap
11. Front Guard
12. Remote Control

2
1

Technical Specifications
Models
Rated Voltage
Rated Frequency
Power
Size

: DSIV-01/S , DSIV-02/B
: 220-240 V
: 50 Hz
: 65 W
: 400 mm

Guard

Switch

Power cord
Base

Assembly Of The Fan
1. Insert fan head with tube into fan body, and fasten the setscrew.
2. Install fan body on the base, and fasten the base nut.
3. Insert the rear guard into the motor matching 2 rods on the front side of the motor
to 2 holes of the rear guard, and fasten the rear guard tightly by turning the guard
mounting nut clockwise.
4. Insert the blade to the shaft and ensure the pin enter the blade slot and tighten the
blade using the blade cap turning anticlockwise.
5. Fix the front guard with guard ring in the upright position on the rear guard, and clip it
properly. Make sure that they are connected from the upper side.

Operating the Fan
1. Insert the plug to the electrical outlet, make sure that the indicator light is on as
shown in figure.
2. Press "ON/SPEED" button to choose the wind speed-Low, Med, High that matches the
light on the LED screen.
3. Press "WIND" button to choose the wind type, meanwhile the corresponding light
switches on.
Normal : Wind blow based on Low/Med/High speed.
Natural : Imitate the blow of natural wind based on strong and soft wind.
Sleeping : The first half an hour after running as strong and soft natural wind, it becomes
med natural wind. The second half an hour it changes to soft natural wind until the end of
preset time.
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Operating the Fan

Infrared Port

Remote
Control

4. Press "SWING" button to change the wind direction, meanwhile the corresponding light
switches on. Press this button again to stop oscillation.
5. Press "TIMER" button to set the time using the the timer function. To set a time of 1 hour
you need to press the button once and to set 9 hours of running time you need press
9 times and the no. of hour will be changed every time.
6. Press "ION" button, the light is on, negative ion generator starts working and release
negative ions to purify the air.
7. Press "MOSQUITO REPELLENT", the light turns on, the tablet is vaporized and emits
a distinct smell that repels the mosquitoes.
8. Press "OFF" button, it switches off the fan and all fan functions return to initial condition.
Remote control, it must be directed at the infrared port (as shown in the picture) when
using remote control. If the remote control does not operate well, please check the
inside battery first, and change with new batteries if needed.

Notes: Remove the batteries from the remote control if you are not using the remote
control for a long period of time.

Safety Precautions
1. Make sure the fan and the power cord is not damaged before operating your fan. In
case of a damage consult to your authorized technical service.
2. The unit should be used under the rated voltage and rated frequency indicated.
3. Never plug the power cord before the installation has been completed. Do not
unplug while unit is working.
4. Never handle the power cord with wet hands as this could result in fire or electric shock.
5. Do not place the fan close to flammable materials and heating appliances.
6. Do not install your fan onto wall or ceiling.
7. Do not stick fingers or any objects into the guard.
8. Place your fan in dry and stable surfaces. Do not use the fan in or around wet environments
such as bath-tub, swimming pool and bathrooms.
9. Unplug your fan from the electric outlet when not operating, moving,installing and
uninstalling its parts and before cleaning.
10. Do not disassemble, repair or modify this product on your own. Warranty will be
voided if repair is carried out by unauthorized person/services.
11. Unless otherwise instructed by parents/responsibles or there is lack of supervision this
product should not be used by children, elderly, physically or mentally handicapped persons.
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Cleaning and Maintenance
1. Please disconnect the power cord plug from the electrical outlet and make sure that
your fan is not operating before cleaning it.
2. Please add a few drops of lubricant to the motor shaft after cleaning to extend motor
life every year.
3. Pack the unit properly and store it in a cool dry place if
you are not using it for a period of time.

Lubricant added place
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Frequently Asked Questions
QUESTIONS

ANSWERS

SOLUTION (s)

a. The plug inserted may
be lacking electricity or
fuses may have gone off.
b. PCB is damaged.

a. Make sure the plug works
and check your fuses.
b. Change the same type of
PCB.

2. Vibrating Obviously.

a. The rear guard is not
installed tightly.
b. The blade cap is loosened.
c. The blade is damaged.
d. The blade is imbalance.

a. Install the rear guard tightly.
b. Tighten the blade cap.
c. Change a new fan blade.
d. Turn the fan blade 180°
and then installation again.

3. Why is there no
indicator light on,
no wind?

Power cord is not
connected properly and
electric power is off.

Ensure that the power cord
plug is fully inserted into the
electrical outlet and turn on
the electric power.

4. Other unusual
problems.

a. Motor gave out smoke or
feeling a smell of burn.
b. Metal parts exposed with
electric or the fan insulation is
damaged.
c. The rear cover of motor is
damaged.

a.b.c. Stop using and send
your appliance to technical
service for maintenance.

1. Why is not the
fan operating?

Terms of Warranty
This certificate of warranty by UFO does not cover the defects resulting from improper use of the fan.
The warranty does not also cover:
1. Damages and defects due to faulty operating,
2. Damages and defects at the time of loading, discharcing and transportation after the delivery of the
product to the consumer,
3. Damages and defects due to low or high voltage and operating the fan with the voltage other than specified
in the label of the product.
4. Damages and defects due to fire, earhquake and lightning,
5. Defects due to infringement of the instructions in the user manual,
6. Damages and defect due to transportation of the fan.
7. The warranty is only limited to the defects of the model specified on the barcode within 2 years following
the delivery date specified on the back page of the certificate.
8. The consumer should keep the invoice or an authentic copy of the invoice as well as the certificate of
warranty in case a conflict occurs on the period of warranty since the date of invoice will be considered.
9. The warranty will be voided if the certificate or the original serial number of ALF fan has been falsificated.
10. The certificates lacking the stamp and signature of the selling company are not valid.
All ALF brand products have

certificate.

Supplier of CE Certificate;
Name:SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd.
Adress: 198 Kezhu Road, Scientech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District,
Guangzhou, China 510663, Tel: +86 (0)20 82075059, E-mail: sgs_internet_operations@sgs.com
IMPORTING COMPANY
UFO IﬁIKLA ISITMA
S‹ST. SAN. ve T‹C. LTD. ﬁT‹.
Çakmakl› Mah. Akçaburgaz Cad. 72. Sok.
No:17 K›raç - Esenyurt - Büyükçekmece / ‹STANBUL
Tel: (0212) 886 30 00 Faks: (212) 886 22 21
Beylikdüzü V.D.885 039 3533

This symbol on the product or its packaging indicates that the appliance cannot be treated as normal domestic
trash, but must be handed in at a collection point for recycling electric and electronic appliances. Your contribution
to the correct disposal of this product protects the environment and the health of your fellow men. Health
and the environment are endangered by incorrect disposal. Further information about the recycling of this
product can be obtained from your local town hall, your refuse collection service, or in the store at which you
bought the product.
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Notlar / Notes

Notlar / Notes
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