
Ventilátor stojanový "Quattro" 

 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu, prosíme, pročtěte si pozorně tento návod 
a pečlivě ho uschovejte pro případné použití. 
 
Obecné poznámky  
1. Vyjměte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda k vám dorazily všechny součástky. V případě, že to 
takto není, přístroj nepoužívejte a obraťte se na naše zákaznické centrum. Děti držte v bezpečné 
vzdálenosti od balícího materiálu! 
Pozor: Tento přístroj není určen k tomu, aby s ním manipulovali lidé (nebo děti), kteří nejsou fyzicky 
nebo mentálně způsobilí. V případě že takto je, dbejte vždy na to, aby u sebe měli dozor.  
POZOR: TOTO NENÍ HRAČKA A DBEJTE NA TO, ABY NEBYL PŘÍSTROJ POUŽÍVÁN DĚTMI. 
2. Než přístroj zapojíte do elektřiny, zkontrolujte, že data na přístroji se shodují s funkcí sítě, do které 
jej budete zapojovat. Poškozený napájecí kabel musí být nahrazen originálním kabelem od výrobce, 
smluvním zákaznickým centrem nebo vyměněn odborníkem pro zabránění jakýchkoliv úrazů. 
3. Přístroj smí být používán pouze k účelu ventilátoru! Za škody způsobené špatným zacházením 
výrobce nezodpovídá. 
4. Před čištěním ventilátoru ho vždy vypojujte z elektrické sítě! 
5. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat sami. Pokud bude přístroj defektní, nepoužívejte ho a 
odneste ho do kvalifikované opravny.  
6. Pokud přístroj již nebudete používat, doporučujeme ho vypnout hlavním tlačítkem.  
7. Nikdy nevystavujte přístroj v blízkosti vody! Např. vany, umyvadla, bazénu apod. Nikdy na přístroj 
nesahejte mokrýma nebo vlhkýma rukama! Nikdy nevystavujte přístroj vlivům počasí!  
8. Maximální teplota, ve které může přístroj být: 40°C. 
9. Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých nebo explozivních látek!  
10. Přístroj se shoduje s 2004/108/CE direktivy pro elekromagnetické kompability (EMV) a 
nízkonapěťovými direktivy 2006/95/CE (NS).  
11. Přístroj je určen POUZE k užívání v domácím prostředí v uzavřených prostorech!  
 
DÍLY 
1. dálkové ovládání  
2. LED- oznámení 
3. displej (teplota) 
4. základní konstrukce  
5. odvod vzduchu 
6. zobrazení rychlosti 
7. podstavec 
8. šrouby pro podstavec  
9. adaptér 
10. DC jack A  
11. DC jack B 
12. odnímatelná zadní mřížka  
 
MONTÁŽ 
1. spojit přední a zadní podložku (obr. A) 
2. hlavní konstrukci připevnit pomocí šroubků k podstavci (obr. B) 
3. vsuňte DC kabel jack A do báze (obr. C) 
4. DC kabel jack B propojit s kabelem A (obr. D) 
 
Dálkové ovládání se nachází na horní straně větráku (obr. E). Pro vyjmutí zatlačte na stranu. 
Před použitím dálkového ovládání odejměte ochrannou folii.  



Obrázek F (výměna baterií CR2025). 
 
Návod k použití:  
-zapojte zástrčku do zásuvky 
 
(IKONY) 
Vypínač  
Stupně rychlosti 1/2/3/4/5 
Vypínač otáčení 
Nastavení výkonu foukání a přirozené ventilace 
Časovač: 2/4/8 hod 
 
NASTAVENÍ FUNKCÍ FOUKÁNÍ 
- stisknout jednou: foukání 1+2 ve funkci (oznámení rychlosti 1+2)  
- stisknout dvakrát: foukání 2+3 ve funkci (oznámení rychlosti 2+3)  
- stisknout třikrát: foukání 3+4 ve funkci (oznámení rychlosti 3+4) 
 
-všechna 4 foukání zapnuta, rychlost se střídá v 10ti vteřinovém taktu s následujícím pořadím 
rychlostí: 1,2,3,4,5,4,3,2,1 
 
-při opětovném stisknutí tlačítka se přepne režim zpět do 1+2 režimu  
 
ČASOVAČ 
dle výběru hodin svítí takto LED oznámení: 
ČERVENÁ - 2 HODINY 
ORANŽOVÁ - 4 HODINY 
ZELENÁ - 8 HODIN 
 
-po uplynutí vámi zvolené doby se ventilátor automaticky vypne 
 
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 
- Před čištěním ventilátoru ho vždy vypojujte z elektrické sítě! 
K čištění použijte pouze lehce navlhčený hadřík a popřípadě velmi jemný čistící prostředek. Žádné 
díly přístroje nikdy nepokládejte do vody. 
 
UPOZORNĚNÍ: 
Před odejmutím mřížky vždy přístroj pomocí tlačítka vypněte a poté ho vytáhněte ze zásuvky! 
Pokud je přístroj silně zašpiněný, můžete sundat zadní mřížku a vyčistit přístroj. 
1. MŘÍŽKU ODSTRAŇTE POMOCÍ ŠROUBOVÁKU 
2. MŘÍŽKU OTOČIT PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK A ODEJMOUT 
3. ODSTRANIT PRACH POMOCÍ VYSAVAČE A KŘÍDLA UMÝT LEHCE NAVLHČENÝM HADŘÍKEM, NIKDY K 
ČIŠTĚNÍ NEPOUŽÍVEJTE VODU  
4. PO VYČIŠTĚNÍ PŘILOŽTE MŘÍŽKU ZPĚT, OTOČTE VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK A 
PŘIŠROUBUJTE 
 
TECHNICKÁ DATA 
napájení: 12 V DC  
výkon: 30 W  
rozměry: 178 x 100 x 1193 mm 
hmotnost: 3,8 kg  

 
 


