Přenosný ventilátor na krk
č. výrobku 136745106

Příručka
Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Dříve, než uvedete přístroj do
provozu, si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Příručku uschovejte pro případné budoucí
použití.

Rozsah dodávky
viz obrázky
1 ventilátor na krk
2 sáček vonného oleje
3 nabíjecí kabel USB

Technická data
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

model: přenosný ventilátor na krk XTY – GB01
rozměry ventilátoru: 190 x 230 x 30 mm
rozměry obalu: 217 x 219 x 35 mm
výkon: 3,76 W
provozní napětí: 5 V – 1 A (max)
akku: model 18650
kapacita akku: 3.000 mA
provozní doba na jedno nabití baterie: 2,5 – 7,5 hod.
doba nabíjení: 7 hodin
rychlosti vrtule: 3
lehký chod: 2
motor: stejnosměrný motor (střídavý)
materiál: ABS plast
hmotnost: 185 g

Obsluha
viz obrázky
1. Pro zapnutí ventilátoru na rychlostní stupeň 1 (pomalý), stiskněte pásku na tomto
místě jednou. Stiskněte dvakrát, pro zvýšení na stupeň 2 (střední). Stiskněte třikrát,
pro zvýšení na stupeň 3 (rychlý). Pro vypnutí ventilátoru, stiskněte počtvrté.
2. Pro zapnutí funkce, stiskněte tlačítko LED – Symphony. Stiskněte dvakrát na bíle
osvětlenou oblast a současně stiskněte LED pro vypnutí světla.
3. 7 tichých lopatek ventilátoru
4. kryt pro výstup vonného oleje
5. kovový řemínek na krk se silikonovým potahem
6. připojení pro nabíjení baterie
7. indikátor nabíjení:

• Během procesu nabíjení bliká LED červeně.
• Na vypnutém přístroji svítí LED červeně.
• Při provozu svítí LED modře.
8. Pro aktivaci funkce vonného oleje, otočte kryt proti směru hodinových ručiček. Pro
zavření opět otočte ve směru hodinových ručiček.

Likvidace starého přístroje
Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale odneste jej
do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol
přeškrtnutého koše na výrobku, příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

