BLADELESS FAN

MANUAL DE UTILIZARE
Mini ventilatorul portabil fără elice este soluția ideală pentru zilele fierbinți de vară.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru
consultare ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
PACHETUL CONȚINE:
1x Bladeless fan
1x cablu USB
1x manual de utilizare
1x an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE
Culoare: alb/negru/verde
Dimensiuni: 88x211.5x61 mm
Material: PC, ABS etc
Baterie: 3.7V 2000mAh
Timp de încărcare: 4 ore
Timp de funcționare: 10 ore la primul nivel
Input: DC3.7V
Puterea maximă: 4W

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
-

Înainte de prima utilizare a ventilatorului Bladeless fan, încărcați-l conform
instrucțiunilor, cu ajutorul cablului USB (timpul de încărcare este de 4 ore).

-

Apăsați butonul de pornire.

Mini ventilatorul portabil StayCool dispune de trei nivele de funcționare pentru reglarea
puterii de ventilare:
- Apăsând o dată butonul, activați primul nivel.
- Apăsând de doua ori butonul, activați al doilea nivel.
- Apăsând de trei ori butonul, activați al treilea nivel.
- Apăsând a patra oară butonul veți deconecta ventilatorul Bladeless fan.
ÎNTREȚINERE
Design-ul fără elice este conceput și pentru folosirea de către copiii mai mici. Ventilatorul este ușor de
curățat deoarece nu se adună pe el praful.

AVANTAJELE VENTILATORULUI BLADELESS FAN
Ventilatorul are și un suport detașabil datorită căruia îl puteți ține pe masă pentru a vă bucura
de aerul răcoros când aveți mâinile ocupate.
Datorită mânerul antiderapant, ventilatorul nu va aluneca din mâini.
Mufa USB permite încărcarea acasă, în mașină sau de la computer. Îl puteți folosi acasă, la
birou, în mașină sau afară și, astfel, vă puteți răcori oricând.

AVERTIZARE!
-

Nu folosiți produsul în alte scopuri.
Nu dezasamblați produsul.
Când funcționează în al treilea nivel, apare un zgomot.
Încărcați aparatul înainte de prima utilizare.
Nu apăsați produsul cu o putere prea mare.
Feriți produsul de apă și de foc.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor
Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți
arunca produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative
asupra mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a
produsului. Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale.
Pentru informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.
Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

