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Ventilátor „nerezová ocel“ 
 

č. výrobku 6170158 
 

Příručka 
 

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než 

uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití. 

 

Technická data 
Provozní napětí: 220-240 V - 50 Hz 
Jmenovitý výkon: 45 W 
 

Bezpečnostní pokyny 
- Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. 
- Před prvním použitím přístroje se ujistěte, že provozní napětí uvedené na typovém štítku přístroje 

odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti. 
- Napájecí kabel položte volně. Napájecí kabel dejte tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo se o něj 

nemohlo zakopnout. 
- Ventilátor umístěte na rovný, stabilní a bezpečný povrch. 
- Před údržbou, čištěním, nebo pokud přístroj nepoužíváte, odpojte napájecí kabel. Ze zásuvky 

vytáhněte pouze síťovou zástrčku, abyste odpojili přístroj od sítě (netahejte za síťový kabel). 
- Ujistěte se, že při otáčení nebude vadit ventilátor okolním předmětům. 
- Během provozu nedávejte do ochranné mřížky prsty ani předměty. Zvláštní pozornost je třeba 

věnovat, když jsou v blízkosti ventilátoru děti. Ujistěte se, že si děti s ventilátorem nehrají. 
- Během provozu se ujistěte, že v blízkosti přístroje nejsou žádné závěsy, ubrusy, oblečení, vlasy nebo 

jiné volné předměty. Mohly by se dostat do ventilátoru a způsobit škody nebo zranění. 
- Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud jsou zástrčka nebo kabel poškozeny, pokud přístroj nefunguje 

správně, pokud spadl nebo je poškozen nebo spadl do vody. Vezměte přístroj do kvalifikované 
odborné dílny k otestování, opravě nebo k elektrickému nebo mechanickému seřízení. 

- Napájecí kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný. Pokud jsou síťová 
zástrčka nebo napájecí kabel poškozeny, odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny ke 
kontrole a opravě, abyste předešli nebezpečí. 

- Přístroj není vhodný k provozu venku. 
- Přístroj není vhodný k použití ve vlhkém prostředí, například v koupelně.  
- Přístroj nikdy nedávejte do blízkosti oken nebo na místo s přímým slunečním zářením. 
- Tento přístroj nesmí být provozován s polovodičovým regulátorem rychlosti, časovačem ani s 

programovatelnou zásuvkou. 
- Tento přístroj nesmí být provozován bez přidruženého stojanu nebo nesmí ležet na boku. 
- Nepoužívejte přístroj na místech, kde se používá nebo skladuje benzín, barvy nebo jiné hořlavé 

kapaliny. 
- Pokud přístroj nepoužíváte, před čištěním nebo servisem, vypojte zástrčku ze zásuvky. 
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypojte ze sítě. 
- Tento přístroj používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. 
- Tento přístroj neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem. Pokud je napájecí kabel poškozen 

nebo pokud nefunguje přístroj správně, spadl nebo je poškozen, musí být zkontrolován v odborném 
servisu a v případě potřeby opraven, aby se předešlo nebezpečí. 
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- Přístroj pravidelně čistěte a udržujte. Pro opravy nebo údržbu kontaktujte kvalifikovaný odborný 
servis. 

- Tento přístroj není vhodný pro použití lidmi (včetně dětí), kteří mají omezené fyzické, mentální 
nebo smyslové schopnosti nebo kteří nemají zkušenosti a odborné znalosti, pokud nejsou pod 
dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebyly důkladně poučeny o používání 
přístroje. Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály. 

- Jakmile je přístroj sestavený, nesmí být ochranná zařízení pro čištění znovu rozebrána. 
- Před přemístěním, čištěním nebo údržbou vždy odpojte přístroj od sítě. Nepokoušejte se přístroj 

sami opravovat. V případě poškození nebo poruchy odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny 
ke kontrole a opravě. 

- Pokud chcete přístroj vyčistit, vypněte jej a odpojte od sítě. Kryt otřete měkkým hadříkem. U 
usazených nečistot použijte lehce navlhčený hadřík s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte 
roztoky (jako jsou ředidla) ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit plastový kryt. 

- Pokud je síťová zástrčka nebo napájecí kabel poškozen, odneste přístroj do kvalifikované odborné 
dílny ke kontrole a opravě, abyste předešli nebezpečí. 

- Děti od 3 do 8 let smějí přístroj zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud bylo nastaven do správné 
provozní polohy a jsou pod dozorem osoby odpovědné za bezpečnost nebo byly o tomto přístroji 
důkladně poučeni. Děti od 3 do 8 let nesmějí tento přístroj připojovat k síti, používat jej ani 
provádět na něm čištění nebo údržbu. 

- Pokud je tato příručka ztracena, můžete si ji stáhnout jako PDF ze stránek www.weltbild.de 
 

Popis přístroje 
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Sestavení přístroje 
1. Spojte dohromady obě části základní desky. 
2. Posaďte ventilátor na základní desku. 
3. Základnu přišroubujte k ventilátoru otočným knoflíkem na spodní straně (viz obr. 1). 

 
Obsluha 
Ventilátor můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo pomocí ovládacího panelu přímo na 
ventilátoru (viz obr. 2). 

 
 

1. Umístěte ventilátor na rovný, stabilní povrch. Přístroj připojte k síťové zásuvce (220 - 240 V -). 
2. Zapnutí / vypnutí: Chcete-li ventilátor zapnout, stiskněte tlačítko POWER. Pro vypnutí stiskněte 

tlačítko znovu. 
3. Rychlost: Rychlost ventilátoru můžete regulovat ve třech stupních: nízká (l), střední (II) a vysoká (lII). 

Stisknutím tlačítka SPEED nastavíte rychlost. Nastavená rychlost je zobrazena na displeji (viz obr. 3) 
4. Režim: Stisknutím tlačítka MODE přepnete provozní režim mezi „NATÜRLICH (přirozený – symbol 

palmičky)“ nebo „SCHLAFEN (spánek – symbol spícího obličeje)“.  
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5. Časovač: Ventilátor je vybaven časovačem. Opakovaným stisknutím tlačítka TIMER nastavíte 
provozní dobu mezi 1 a 15 hodinami. Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne. 

6. Oscilace: Pro zapnutí a vypnutí stiskněte tlačítko OSC. 
7. lonizátor: Stisknutím a podržením tlačítka MODE po dobu 4 sekund zapnete pro čištění vzduchu 

funkci ionizátoru. Pro vypnutí funkce musíte znovu stisknout tlačítko po dobu 4 sekund (viz obr. 3). 
 

 
 
 

Dálkové ovládání 
1. Dom prostoru pro baterii na zadní straně dálkového ovladače vložte 1 knoflíkovou baterii CR2025. 
2. Můžete také zapínat a vypínat ventilátor pomocí dálkového ovladače, všechny funkce dálkového 

ovladače jsou stejné jako funkce ovládacího panelu. 

 
 

Čištění a udržba 
 
VAROVÁNÍ: Před přemisťováním, čištěním nebo servisem přístroje vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze 
zásuvky. Nikdy neponořujte zástrčku, napájecí kabel nebo celý přístroj do vody nebo do jiných kapalin. 
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UPOZORNĚNÍ: K čištění přístroje nepoužívejte drsné čisticí prostředky, benzín, benzen, ředidla nebo jiné, 
aby nedošlo k poškození krytu a elektroniky. 
 

- Vypněte přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a počkejte, až se ventilátor zastaví, než 
začnete s čištěním. 

- Kryt otřete vlhkým hadříkem. 
- Odstraňte prach z vnitřku přístroje pomocí vysavače. Otvory můžete také otřít jemným kartáčem. 

NIKDY nečistěte vnitřek přístroje vlhkým hadříkem. 
- Doporučujeme ventilátor čistit pravidelně jednou měsíčně. 
- Ventilátor nerozebírejte. Pokud jsou vyžadovány údržbářské nebo opravářské práce, odneste 

přístroj do kvalifikovaného odborného servisu. 
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej na chladném, suchém a bezpečném místě 

mimo dosah dětí. Neuchovávejte přístroj na místech s vysokou pokojovou teplotou nebo na 
přímém slunci. 

- Před přemístěním, čištěním nebo údržbou přístroje jej vždy odpojte od sítě. Údržbu a opravy smí 
provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. 

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojen od sítě. K čištění používejte pouze měkký 
hadřík. Pro usazené nečistoty použijte lehce navlhčený hadřík s trochou mycího prostředku. 
Nepoužívejte roztoky (jako jsou ředidla) ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit 
plastový kryt. 

 

Likvidace starého přístroje 
Na konci své životnosti nevyhazujte tento produkt do běžného domovního odpadu, ale odevzdejte jej na 
sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Označuje to symbol přeškrtnutého koše 
na výrobku, návodu nebo obalu. 
 
 
 
 

 
 


