
Ventilátor 360 stupňů 
 

 

Příručka 
 
 

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod dříve, 

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

 

 
Pozor: Pokyny a základní pokyny pro bezpečné zacházení s tímto přístrojem. Tento symbol 
označuje, že se jedná o přístroj třídy II, jehož zástrčka nemá ochranný vodič. 
 

 

Základní bezpečnostní pokyny 
 
Pozor: Když používáte elektrický přístroj, dodržujte vždy tyto základní bezpečnostní pokyny, aby nedošlo k 
úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k vážnému zranění: 
 

1. Tento přístroj je určen výhradně pro domací použití, k větrání místnosti a jen ke zde popsanému 
účelu. Přístroj nepoužívejte k jinému účelu. Jakékoliv jiné použití tohoto přístroje se považuje za 
nevhodné a je považováno za nebezpečné. Výrobce není zodpovědný za škody, které vznikly 
nesprávným, nevhodným a nezodpovědným použitím nebo za opravy, které byly na přístroji 
provedeny neautorizovaným personálem.  

2. Přístroj je určen pro použití v domácnosti nebo pro podobné použití, jako napříkad: 

• zaměstnanecké kuchyně v obchodech, kancelářích a v jiném pracovním prostředí 

• statky 

• pro hosty hotelu, motelu a jiných ubytovacích zařízeních 

• ve snídaňových penzionech a hotelech Garni 
3. Nikdy se přístroje nedotýkejte mokrýma rukama nebo chodidly. 
4. Nikdy nestrkejte věci nebo prsty do ochranné mřížky do lopatek ventilátoru. 
5. Přístroj není vhodný pro děti a také pro osoby, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo 
poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným výsledným rizikům. 

6. Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály.  
7. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod 
dozorem nebo poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným výsledným 
rizikům. Děti si esmí s přístrojem hrát. Čištění a údržba smí být prováděna dětmi, které jsou strarší 8 
let a jsou pod dohledem odpovědné osoby.  

8. Přístroj musí být vždy mimo dosah dětí.  
9. Nikdy neprovozujte přístroj, pokud je poškozena zástrčka nebo kabel, pokud nefunguje přístroj 

správně, pokud upadl, poškodil se nebo spadl do vody. V případě pochybností se obraťte na 
odbornou kvalifikovanou dílnu.  

10. Dejte pozor na to, jestli vždy přístroj správně funguje.  Při poruše přístrjn ihned vypněte a odneste 
jej do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu.  

11. Předtím, než budete přístroj sestavovat, rozebírat nebo provádět nastavení, odpojte zástrčku ze 
zásuvky.  



12. Nikdy se nepokoušejte přístroj během provozu přemisťovat. 
13. Vždy vypojte zástrčku ze zásuvky, pokud není přístrroj v provozu. 
14. Nikdy nepoužívejte přístroj při pokojové teplotě vyšší než 40 stupňů.  
15. Chraňte přístroj před povětrnostními vlivy (přímé sluneční záření, déšť atd.). 
16. Nikdy neodpojujte přístroj od sítě taháním za kabel. Přístroj vždddy vypojte vytažením zástčky. 
17. V případě, že je poškozený síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo kvalifikovanou dílnou, 

aby se předešlo nebezpečí.  
 

Sestavení přístroje 
 

1. Vyjměte všechny díly z obalů a přezkoušejte přístroj na případné vady. V případě pochybností 
použijte přístroj až po poradě s kvalifikovaným personálem. Obalový materiál (plastové sáčky, 
pěnový polystyren, hřebíčky atd.), uchovávejte mimo dosah dětí – představují riziko nebezpečí.  

2. Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že typový štítek přístroje odpovídá provoznímu 
napětí ve vaší domácnosti. 

3. Síťová zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné v případě potíží přístroj rychle odpojit.  
4.  Přístroj nestavte do blízkosti umyvadla nebo jiných nádob s vodou (minimální odstup 2 metry), aby 

se zabránilo případnému kontaktu přístroje s vodou nebo pádu přístroje do vody.  
5.  Větrák postavte ve větší vzdálenosti od textilií (závěsy atd.) nebo od nestbilních věcí, které by 

mohly zakrýt výstup vzduchu. Dejte také pozor na to, aby se v blízkosti větráku nenecházel 
například prach nebo písek atd.  

6. Ujistěte se, že se kabel nedotýká hrubého, horkého nebo pohyblivého povrchu a není omotaný 
kolem přístroje. 

7. Umístěte přístroj na vodorovný, rovný povrch nebo na stůl. Přístroj nikdy nestavte na nakloněný 
povrch (přístroj by se mohl překlopit). 

8. Při poruše nebo chybě, přístroj ihned vypněte, odpojte zástrčku ze zásuvky a přístroj odneste do 
kvalifikované odborné dílny na přezkoušení a opravu. 

 

Montáž 
 
Pozor: Větrák smí být použit jen v případě, že byly 
namontovány základní části (základna 1 a základna 2).  
 
Pozor: Přístroj vypojte ze sítě, než jej budete sestavovat. 

1. Spojte dvě základní části tak, aby zapadly na své 
místo. 

2. Upevněte sloupky větráku do základny 6 šrouby.  
 
Připomínka: Na základně se nachází dva příslušné otvory, ve 
kterých musí být na spodní straněsloupku přesně zasunuty 
čepy, kdž se sloupky montují na základnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsluha 



 
Větrák může být ovládán ovládacím panelem na vrchní straně přístroje nebo pomocí dálkového ovladače.  

1. Zapojte zástrčku větráku do zásuvky. Na LED displeji se zobrazí aktuální pokojová teplota.  
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF, poté se spustí větrák na nejvyšší rychlost. 
3. Stiskněte tlačítko SPEED, pro navolení rychlosti větráku dle vašeho přání (nízká, střední, vysoká). 

Stupeň rychlosti se zobrazí na displeji.  
4. Stiskněte tlačítko MODUS, pro navolení režimu mezi „normálním“, „přírodním“ a „režim spánku“. 

Režim se zobrazí na displeji. 
5. Stiskněte tlačítko OSC, pro změnu směru větru na větráku. Pro vypnutí této funkce, stiskněte 

tlačítko znovu. Maximální úuhel natočení je 75 stupňů.  
6. Stiskněte tlačítko TIMER, pro nastavení požadovaného časovače, po jehož uplynutí se přístroj 

automaticky vypne. Časovač může být nastavený mezi 1 a 12 hodinami, v intervalu 1 hodiny.  
7. Iontová funkce může být zapnuta/vypnuta jen přes dálkové ovládání.  
 
Poznámka: Displej zhasne 5 minut po vypnutí přístroje. 
Poznámka: Sloupový větrák obsahuje 3 nebo 4 induviduální vetráčky (dle modelu). Každý jednotlivý 
větráček lze ručně otočit až o 90 stupňů doleva nebo doprava, celkem tedy o 18o stupňů.  

 

Dálkové ovládání 
 

1. Dálkový ovladač je namontován na horní straně ventilátoru. 
2. Předtím než ppoprvéé použijete dálkové ovládání, musíte odstranit z baterie plastovou ochrannou 

sponu. 
3. Ovladač je provozován knoflíkovou baterií CR2025. 
4. Iontová funkce může být zapnuta/vypnuta jen přes dálkové ovládání.  

 

Technická data 
 
Napájení: 220 – 240 v – 50/60 Hz 
Výkon: ATTILA/ATTILA- I: 25W, ATTILA-3/ATTILA-3FI: 20W 
 
 

Čištění a údržba 
 
Pozor: Před čištěním vždy odpojte přístroj ze sítě (vytáhněte zástrčku ze zásuvky). 
 

• Kryt vyčistěte měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. K čištění přístroje nepoužívejte žádné čisticí 
prostředky a roztoky.  



• Nikdy neponořujte přístroj nebo jeho části do vody nebo do jiných kapalin. V případě, že přístroj 
spadl do vody, nedotýkejte se vody rukama, ale nejdříve vypojte zástrčku ze zásuvky. Opatrně 
přístroj vysušte a ujistěte se, že jsou všechny elektrické díly zcela suché, než opět uvedete přístroj 
do provozu. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovanou odbornou dílnu.  

• Je velmi důležité chránit ventilační otvory motoru před prachem a nepořádkem.  

• V případě, že větrák nebudete delší dobu používat, musíte přístroj chránit před prachem a vlhkostí. 
Doporučujeme větrák uskladnit do originální krabice.  

• V případě, že se v budoucnu rozhodnete, že již více přístroj používat nebudete, musíte jej zbavit 
funkce tím, že odříznete napájecí kabel (pouze se ujistěte, že je odpojena zástrčka ze zásuvky).  

 
Důležité informace pro řádnou likvidaci přístroje dle pokynů směrnice 2011/65/EU. 
 

Likvidace starého přístroje 
 
Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale odevzdejte jej do 
sběrných míst pro elektrický a elektronický odpad. Symbol přeškrtnutého koše na produktu, v příručce a na 
obalu, Vás na to upozorňuje.  
 
   

 
 


