VENTILÁTOR CHLAZENÍ VZDUCHU

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
AIR COOLER FAN je první pomoc při chlazení. Jeho použití je univerzální od zvlhčování,
chlazení až po klasické foukání nebo. cirkulace vzduchu.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.

INFORMACE O VÝROBKU A BALENÍ OBSAH, BALENÍ OBSAHUJE:
1x hlavní část
1x nabíjecí kabel typu C
1x absorbér vody
1x uživatelská příručka
1x jednoroční záruka

Kryt nádrže

Odtok vzduchu

Nastavitelné ventilační
otvory

Ovladač zvlhčování
Tlačítko ovládání
rychlosti
Indikátor nabíjení
Typ-C

Indikátor práce

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Model: WT-F25
Materiál: ABS + silikagel
Vstup: 5V
Kapacita vodní nádrže: 200 ml
Otáčky motoru: 1500 ot./min. - 2500 ot./min
Provozní proud: 0,6A - 1,6A
Velikost: 175 mm
Hmotnost: 772 g
Pracovní výkon: 3W-8W
Kapacita baterie: 2000mAh / 18650
Barva: Oranžová

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Ventilátor je napájen kabelem typu C. Připojte kabel k ventilátoru na jedné straně ak
přenosnému adaptéru nebo počítači přes port USB na druhé straně.
2. Otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček zapněte ventilátor. Chcete-li vypnout,
otočte opačným směrem, takže otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Krátké
stisknutí tlačítka zvlhčování aktivuje zvlhčování, když zařízení zjistí, že došla voda,
zvlhčení se také zastaví.

NÁVOD K PLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE
1. Otevřete horní kryt
2. Naplňte nádrž vodou (až 200 ml)
Varování! Pokud je ventilátor naplněn vodou, nesmí se naklánět do strany a do ležící polohy.
Zabráníte tak poškození, které by mohlo nastat, pokud do okruhu ventilátoru vnikne voda.

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE
1. Otevřete horní kryt
2. Nakloňte ventilátor, aby vytekla veškerá zbývající voda
Varování! Dávejte pozor, aby se na ovládací tlačítka ventilátoru nevylila voda.

NÁVOD K VÝMĚNĚ VODNÍHO VSTŘEBÁVAČE
1.
2.
3.
4.

Vytáhněte odvzdušňovací masku
Odstraňte vodu z absorbéru vody
Vyměňte absorbér vody
Zatlačte výfukovou masku zpět

Tipy: Pokud jste delší dobu nepoužívali ventilátor, osušte nádrž vodou. Původní absorbér vody
vydrží 6 až 8 měsíců, poté vyměňte nový absorbér vody podle výše uvedených pokynů.

ZDROJ NAPÁJENÍ
STAV INDIKACE
Červené světlo svítí
Modré světlo svítí
Zelené světlo svítí
Bílé světlo svítí
Červené světlo bliká
Zhasnuté světla

ZDROJ NAPÁJENÍ
Zařízení se nabíjí
Zařízení je nabité

ÚKON

Ventilátor a zvlhčovač
vzduchu pracují současně
Funguje pouze ventilátor
Baterie je téměř vybitá
Baterie se nenabíjí / vybitá
baterie

Nefunguje

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
-

Před použitím zařízení zkontrolujte kompatibilitu napětí. zapojení.
Zařízení nerozebírejte.
Neumisťujte přírodu do blízkosti horka nebo ohně.
Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Použijte prosím standardní kabel typu C s adaptérem 5V / 2A.
Pravidelně čistěte vnitřní a vnější stranu ventilátoru. Před zahájením čištění nezapomeňte
zařízení vypnout a vypojit.
Nezasunujte prsty ani jiné předměty do lopatek ventilátoru.
V případě abnormalit okamžitě přestaňte používat.

Správná likvidace odpadu
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že takový
produkt by neměl být považován za domácí odpad v celé EU. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu
pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly
být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodu a
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním městském úřadu, ve
službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

