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Product description
As summer approaches, we will do our best to have a pleasant, livable temperature in our
apartment. People who are sensitive to air conditioners prefer to use this form of cooling. It
can also be an ideal choice for homes and office environments. It can be folded to a compact
size, so it is easy to carry, can be used anywhere thanks to its wireless operation and can be set
up quickly. Designed with a modern-looking, telescopic fan that allows you to easily increase
your comfort.

Wireless Foldable Fan
Klappbarer Ventilator
Összecsukható ventilátor

Technical specifications
Fan:		
4 adjustable stages, Input airflow (max 3.5 m/s)
Air flow:		
350 m³ / hour
Power source:		
Built in battery
Battery:		
18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Charger voltage:		
5V, 2A
Power:		
4.8 W
Connector:		
MicroUSB
Operation duration fully charged: 4 - 14 hour (depending on speed)
Charging duration:
4 - 5 hour
Charging cable length:
120 cm
Size:		
Closed: Ø 197 x 93 mm
		
Opened: Ø 197 x 1020 mm
Material:		
Plastic / Aluminium
Color:		
White / silver
Protection:		
IP20

Skládací ventilátor
Skladací ventilátor
Ventilator telescopic, pliabil

USER MANUAL

Product Nr. BW2052
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Please read the following instructions carefully before use and follow them!
General advice
Danger of suffocation! Please keep the packaging of the appliance out of the reach of children
as it may lead to suffocation. The appliance may only be used by adults, the storage location
must be chosen so that children do not accidentally access it. Children should be supervised to
ensure that they do not play with the appliance.
The device may only be used for its intended purpose! When using, pay attention to the
physical safety and safety of those around you (especially children). The device may only be
used by people who have read, understood and are able to operate this device in accordance
with the operating instructions! People with reduced mental, physical or sensory capabilities
must not use the device! Children should not use the appliance!

Kérjük tartsa be a biztonsági utasításokat!
A készülék szétnyitása: Keresse meg a készülékház oldalán lévő „OPEN” feliratot és nyissa
ki felfelé a ventilátorfejet, majd az „CLOSE” feliratnál lévő csuklónál állíthatja be a befújás
szögét. A teleszkópos rúd alján lévő rögzítőt kilazítva húzhatja ki a teleszkópos állványt, majd
ugyanezen tekerő rögzítő segítségével lehet rögzíteni az állványrészt.
Készülék összezárása: Ha a készülék töltőn van, húzza ki a töltőcsatlakozóját a
tápellátásból és ha be van kapcsolva a készülék kapcsolja ki! Az állvány alján található
rögzítőt lazítsa meg, majd zárja össze a teleszkópos részt. Tekerje felső állásba
rögzítőszárat, majd a ventilátorfejet akassza be a talp rész „CLOSE” felirattal ellátott részébe.
Ha megfelelően illeszkedik ezt követően zárja össze a ventilátort az „OPEN” felirathoz.
Akkumulátor töltése: Csak a megfelelő feszültséggel (5V) rendelkező USB aljzatról
szabad tölteni a készüléket! A töltési idő kb. 4-5 órát vesz igénybe a teljes feltöltésig.
A töltés folyamatáról a ventilátor sebességének visszajelző kék LED-jei közölnek
információt (nyitott állapotban).

Skládací ventilátor
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Popis produktu
Jelikož se blíží léto, uděláme vše pro to, abychom měli v bytě příjemnou a obyvatelnou teplotu.
Ľudia citlivý na klimatizaci raději využívají tuto formu ochladenia.Ventilátor je výbornou
volbou do domácnosti a kanceláře tiež.Dá se složit do kompaktní velikosti, takže se snadno
přenáší, dá se použít kdekoliv díky bezdrátovému ovládání a rychle se nastavuje. Navržen s
moderním vzhledem, teleskopický ventilátor, který vám umožní snadno zvýšit pohodlí.
Technické údaje
Ventilátor:		
Proud vzduchu :		
Zdroj energie:		
Akkumulátor:		
Nabíjecí napětí :		
Výkon:		
Konektor:		
Provozní doba na jedno nabití :
Doba nabíjení :		
Délka nabíjacího kabelu:
Rozměr:		
		
Materiál:		
Barva:		

Síla foukání nastavitelná ve 4 stupních (max 3.5 m/s)
350 m³ / hodina
Zabudovaný akumulátor
18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
5V, 2A
4.8 W
MicroUSB
4 - 14 hodin (v závislosti na rychlosti)
4 - 5 hodin
120 cm
Uzavřené : Ø 197 x 93 mm
Otevřené : Ø 197 x 1020 mm
Plast / Hliník
Bílá/ stříbrná

Do not use the device if you have previously dropped or struck it and it is visibly damaged! It is
strictly forbidden to modify or disable safety devices, use as intended!

The manufacturer and distributor shall not be liable for any damage resulting from
improper use.

Risk of electric shock
Never operate the appliance with wet, wet hands! Touching the device, including the power
plug and cable, with wet hands is strictly prohibited! The device may only be connected to
AC power with the correct voltage. Only connect the appliance to a mains socket that is safe
to operate or has been installed by a specialist in accordance with IEC 60364-1. Do not point
the device directly at electrical equipment, as moisture may enter and damage them. In
this situation, there is a risk of short circuit and electric shock. Do not fill the appliance with
water while it is connected to the mains! Do not use the appliance near a bathtub, shower,
swimming pool or sink containing water. Before each use, make sure that the appliance and
the mains cable and connectors are intact! Only undamaged devices may be operated! If you
experience any damage, do not use the appliance, contact a specialist!
During use, pay attention to the integrity of the power cord, avoid edges or objects that can
damage the surface of the cord. Avoid the use of extension cords or splitters, as they are a
source of danger during operation.

USER MANUAL
Read the following user guide and safety warnings carefully before using the machine!
During use proceed as described here! Please keep this manual for future reference! If you lend
the device to someone else, please attach this documentation.
The device is designed for residential use! Do not disassemble or modify the device! In the
event of a malfunction, contact a specialist who can only repair the device with original parts.
Please follow the safety instructions
Unfolding the device: Locate the „OPEN” label on the side of the housing and open the fan
head upwards, then adjust the blower angle at the hinge labeled „CLOSE. You can loosen the
bracket at the bottom of the telescopic rod to pull out the telescopic stand, and then use the
same rotating bracket to secure the stand part.
Closing the device: If the device is on a charger, unplug the charger and switch it off when
the device is switched on. Loosen the bracket on the bottom of the stand, and then close the
telescopic part.Turn the locking rod to the upper position, then hook the fan head into the part
of the base marked „CLOSE”. If it fits properly, then close the fan to the “OPEN” mark.
Battery charing: Only charge the device from a USB socket with the correct voltage (5V). To
fully charge it takes approx 4-5 hours. Information on the charging process is provided by the
fan speed indicator blue LEDs in (open position).

Use only splash-proof extension cords with a cross-section of at least 3 x 1 mm2. Always
unplug the appliance when not in use. Maintenance work must only be carried out with the
mains plug removed.
Operation
Do not fill the tank with detergent! Use the appliance only above freezing temperature
0 °C to avoid condensation and electric shock. Never leave the appliance unattended
when it is connected to the mains! The device should only be used indoors, protected from
environmental factors. (IP20)
Always operate and store the device as described! Always check the integrity of the appliance,
cable, plug and accessories! Do not use the device in case of damage! Use the dehumidifier
only on a horizontal, stable surface! Be careful not to move or rotate the appliance if there is
water in the appliance, as this may lead to electrical damage or short circuits Be careful not to
move or rotate the appliance if there is water in the appliance, as this may lead to electrical
damage or short circuits! If the unit is accidentally moved or overturned, immediately
disconnect the power supply (~ 230V) and allow the unit to dry for at least 48 hours. (Do not
use hair dryers, radiators or other radiators during drying) First, make sure that the appliance
is completely dry before next useDo not expose the device to radiant heat (sunshine, radiator,
etc.). Do not reach into the slots of the guard during operation with any object, as there is a
risk of accident! Do not cover the device with any material! Do not disassemble the device! It is
forbidden to change the parameters of the device!

Třída ochrany: IP20

žádné škody vyplývající z nesprávného použití nebo obsluhu.

Před prvním použitím si prosíme pozorně přečtěte tento návod k použití a
dodržujte pokyny v něm.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte nasledující návod na použití a bezpečnostní
upozornění. Při použití postupujte tak, jak je zde popsáno! Uschovejte tento manuál pro
budoucí použití. Pokud zařízení půjčujete někomu dalšímu, přiložte tuto dokumentaci.
Zařízení je určeno na použití občanů. Zařízení nerozebírejte ani neupravujte! V případě
poruchy kontaktujte odborníka, který může zařízení opravit pouze pomocí originálního dílu!
Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny!
Otevření zařízení: Najděte „OPEN” na boční části skříňky a otevřete hlavu ventilátoru
směrem nahoru, potom nastavte úhel ventilátoru v závěsu označeném „CLOSE”. Můžete
vytáhnout držák na spodní části teleskopické tyče, abyste vysunuly teleskopický stojan, a
pak pomocí stejného držáku rolky upevněte část stojanu.
Složení zařízení: Pokud je zařízení na nabíječce, odpojte nabíječku a vypněte jej, pokud
je zařízení zapnuté. Uvolněte konzolu ve spodní části stojanu a zavřete teleskopickou část.
Otočte pojistnou stopku do horní polohy a pak zasuňte hlavu ventilátoru do části základny
označené „ZAVŘENO”. Pokud správně sedí, zavřete ventilátor k nápisu „OPEN”.
Nabíjení akumulátoru: Zařízení nabíjejte pouze z USB zásuvky správným napětím (5 V)!
Doba nabíjení na plné nabití trvá 4-5 hodin. Informace o procesu nabíjení poskytují modré
LED diody na otáčkách ventilátoru (v otevřeném stavu).

Bezpečnostní upozornění!
Obecné rady
Balení zařízení držte mimo dosah dětí, protože může způsobit udušení! Zařízení mohou
používat pouze dospělé osoby. Místo skladování zvolte tak aby se k němu děti nemohly dostat.
Se zařízením se děti nesmí hrát. Zařízení je možné používat jen podle určení! Při používání
dávejte pozor na fyzickou bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás (zvláště dětí). Zařízení
mohou používat pouze osoby, které si přečetly, porozuměli tento návod k použití a jsou
schopny ovládat tento produkt. Osoby se sníženými mentálními, fyzickými nebo smyslovými
schopnostmi by neměly používat zařízení. Zařízení nepoužívejte pokud Vám spadlo nebo bylo
udeření a je očividně poškozené! Je přísně zakázáno používat, upravovat nebo deaktivovat
bezpečnostní zařízení podle určení! Před jakoukoliv údržbou odpojte USB konektor zařízení
od USB zásuvky! Proveďte údržbu a nastavení podle návodu k obsluze dodaného se zařízením.
Údržbářské práce nesmějí provádět děti!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Zařízení nikdy neprovozujte mokrou, vlhkou rukou! Nedotýkejte se zařízení včetně konektoru
USB a kabelu mokrýma rukama! Spotřebič musí být připojen pouze ke zdroji napájení se
správným napětím.
Zařízení nepoužívejte v blízkosti vlhkých prostor (vana, sprcha, bazén, umyvadlo).
Zařízení připojujte pouze k takovému zdroji elektrického proudu, který dobře
znáte. Zařízení není vhodné pro použití ve vlhkém prostředí. Může být používáno
pouze v interiéru (IP20)! Před každým použitím se ujistěte, že spotřebič a
kabel a konektory jsou neporušené. Používejte pouze nepoškozené zařízení!
Nepoužívejte přístroj, pokud je na něm jakékoliv poškození, obraťte se na odborný servis!
Během používání dávejte pozor na neporušenost síťového kabelu, vyhýbejte se okrajem
nebo předmětem, které mohou poškodit povrch kabelu. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej
odpojte ze zásuvky.
Provozování
Zařízení je vybaveno mřížkou určenou na ochranu čepelí a vaší fyzické integrity. Je přísně
zakázené do zařízení vložit jakýkoliv předmět! Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých
předmětů a materiálů. Zajistěte, aby byl spotřebič vzdálen nejméně 50 cm od všech ostatních
předmětů. (Stěny, záclony, atd.) Zařízení je přísně zakázáno zakrývat jakýmkoliv materiálem.
Ventilátor je zakázené používat v uzavřeném stavu. Výrobce a distributor neodpovídají za
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Popis produktu
Keďže sa blíži leto, urobíme všetko pre to, aby sme mali v byte príjemnú a obývateľnú teplotu.
Ľudia citlivý na klimatizáciu radšej využívajú túto formu ochladenia.Ventilátor je výbornou
voľbou do domácnosti a kancelárie tiež.Dá sa zložiť do kompaktnej veľkosti, takže sa ľahko
prenáša, dá sa použiť kdekoľvek vďaka bezdrôtovému ovládaniu a rýchlo sa nastavuje.
Navrhnutý s moderným vzhľadom, teleskopický ventilátor, ktorý vám umožní ľahko zvýšiť
pohodlie.
Technické údaje
Ventilátor:		
Prúd vzduchu:		
Zdroj energie:		
Akkumulátor:		
Nabíjacie napätie:
Výkon:		
Konektor:		

Sila fúkania nastaviteľná v 4 stupňoch(max 3.5 m/s)
350 m³ / hodina
Zabudovaný akumulátor
18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
5V, 2A
4.8 W
MicroUSB

Klappbarer Ventilator

DE

Produktbeschreibung
Wenn der Sommer kommt, tun wir unser Bestes, um eine angenehme, ertragbare Temperatur
in unserer Wohnung zu haben. Menschen, die empfindlich auf Klimaanlagen sind,
bevorzugen diese Art der Kühlung. Es ist ideal für Ihr Zuhause und im Büro. Es lässt sich auf
ein kompaktes Format zusammenklappen, so dass es leicht zu transportieren ist, und dank
seines kabellosen Betriebs kann es überall eingesetzt und schnell eingerichtet werden. Mit
diesem entworfenen, modern aussehenden Teleskopventilator können Sie Ihren Komfort
einfach erhöhen.
Spezifikation
Ventilator:		
		
Luftstrom:		
Spannungsversorgung:
Batterie:		

Die Stärke der Oszillation kann
in 4 Stufen eingestellt werden (max 3.5 m/s)
350 m³ / Stunde
Integrierte Batterie
18650 Li-Ion, 3.7V, 4800 mAh

Prevádzková doba na jedno nabitie:
4 - 14 hodín (v závislosti od rýchlosti)
Doba nabíjania:			
4 - 5 hodín
Dĺžka nabíjacieho kábla:		
120 cm
Rozmer:			
Uzavreté: Ø 197 x 93 mm
			
Otvorené: Ø 197 x 1020 mm
Materiál:			
Plast / Hliník
Farba:			
Biela / strieborná
Trieda ochrany:			IP20
Pred prvým použitím si prosíme pozorne prečítajte tento návod na použitie a
dodržujte pokyny v ňom.
Bezpečnostné upozornenia!
Všeobecné rady
Balenie zariadenia držte mimo dosahu detí, pretože môže spôsobiť udusenie! Zariadenie
môžu používať len dospelé osoby. Miesto skladovania zvoľte tak aby sa k nemu deti nemohli
dostať. So zariadením sa deti nesmú hrať. Zariadenie je možné používať len podľa určenia! Pri
používaní dávajte pozor na fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť ľudí okolo vás (obzvlášť detí).
Zariadenie môžu používať iba osoby, ktoré si prečítali, porozumeli tento návod na použitie
a sú schopné ovládať tento produkt. Osoby so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo
zmyslovými schopnosťami by nemali používať zariadenie. Zariadenie nepoužívajte ak Vám
spadlo alebo bolo udreté a je očividne poškodené! Je prísne zakázané používať, upravovať
alebo deaktivovať bezpečnostné zariadenia podľa určenia! Pred akoukoľvek údržbou odpojte
USB konektor zariadenia od USB zásuvky! Vykonajte údržbu a nastavenie podľa návodu na
obsluhu dodaného so zariadením. Údržbárske práce nesmú vykonávať deti!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Zariadenie nikdy neprevádzkujte mokrou, vlhkou rukou! Nedotýkajte sa zariadenia vrátane
konektora USB a kábla mokrými rukami! Spotrebič musí byť pripojený iba k zdroju napájania
so správnym napätím. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vlhkých priestorov (vaňa, sprcha,
bazén, umývadlo).Zariadenie pripájajte len k takému zdroju elektrického prúdu , ktorý dobre
poznáte. Zariadenie nie je vhodné na používanie vo vlhkom prostredí.Môže byť používané
len v interiéri (IP20)! Pred každým použitím sa uistite, že spotrebič a kábel a konektory sú
neporušené. Používajte iba nepoškodené zariadenia! Nepoužívajte prístroj, ak je na ňom
akékoľvek poškodenie, obráťte sa na odborný servis! Počas používania dávajte pozor na
neporušenosť sieťového kábla, vyhýbajte sa okrajom alebo predmetom, ktoré môžu poškodiť
povrch kábla. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho odpojte zo zásuvky.

Ladespannung:		
Leistung::		
Anschluss:		
Betriebsdauer mit einer Ladung:
Ladezeit:		
Länge des Ladekabels:
Größe:		
		
Material:		
Farbe:		
Schutzart:		

ist nicht für den Gebrauch in feuchten Räumen geeignet. Nur für den Innenbereich (IP20).
Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Gerät, das Kabel und die Buchse intakt sind.
Verwenden Sie nur unbeschädigte Geräte. Wenn Sie Schäden feststellen, dürfen Sie das
Gerät nicht benutzen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Achten Sie während des
Gebrauchs auf die Integrität des Netzkabels und vermeiden Sie Kanten oder Gegenstände, die
die Kabeloberfläche beschädigen können. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung,
wenn Sie es nicht benutzen.

5V, 2A
4.8 W
MicroUSB
4 - 14 Stunden (je nach Geschwindigkeit)
4 - 5 Stunden
120 cm
Zusammengeklappt: Ø 197 x 93 mm
Geöffnet: Ø 197 x 1020 mm
Kunststoff / Aluminium
Weiß / Silber
IP20

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch bitten sorgfältig durch. Bitte
befolgen Sie die Hinweise.
Sicherheitswarnungen
Allgemeine Hinweise
Bitte bewahren Sie die Verpackung des Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da
dies zum Ersticken führen kann. Das Gerät darf nur von Erwachsenen benutzt werden. Der
Aufbewahrungsort muss so gewählt werden, dass Kinder versehentlich darauf nicht zugreifen
können. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß
verwendet werden. Achten Sie beim Gebrauch auf die körperliche Unversehrtheit und
Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung (insbesondere von Kindern). Das Gerät darf nur
von Personen benutzt werden, die diese Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben,
und die es dementsprechend bedienen können. Personen mit eingeschränkten geistigen,
physischen oder sensorischen Fähigkeiten dürfen das Gerät nicht benutzen. Verwenden Sie
das Gerät nicht, wenn Sie es zuvor fallen gelassen oder aus Versehen getroffen haben und es
sichtbar beschädigt ist. Es ist verbindlich, Sicherheitsvorrichtungen bestimmungsgemäß zu
verwenden. Es ist streng verboten, diese zu modifizieren oder zu deaktivieren. Ziehen Sie den
Stecker aus der USB-Buchse, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Führen Sie die Wartung
und Einstellung gemäß der mitgelieferten Bedienungsanleitung durch. Wartungsarbeiten
dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
Stromschlaggefahr
Betreiben Sie das Gerät niemals mit nassen, feuchten Händen. Es ist strengstens verboten,
das Gerät einschließlich USB-Buchse und Kabel mit nassen Händen zu berühren. Das Gerät
darf an Wechselstrom nur mit der richtigen Energiequelle angeschlossen werden. Verwenden
Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten Bereichen (Badewanne, Dusche, Schwimmbad,
Spüle). Schließen Sie das Gerät nur an eine USB-Buchse an, die betriebssicher ist. Das Gerät

Prevádzkovanie
Zariadenie je vybavené mriežkou určenou na ochranu čepelí a vašej fyzickej integrity. Je
prísne zakázené do zariadenia vložiť akýkoľvek predmet! Zariadenie nepoužívajte v blízkosti
horľavých predmetov a materiálov. Zaistite, aby bol spotrebič vzdialený najmenej 50 cm od
všetkých ostatných predmetov. (steny, záclony, atď.) Zariadenie je prísne zakázané zakrývať
akýmkoľvek materiálom. Ventilátor je zakázené používať v uzavretom stave. Výrobca a
distribútor nezodpovedajú za žiadne škody vyplývajúce z nesprávneho použitia alebo obsluhu.
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúci návod na použitie a bezpečnostné
upozornenia. Pri použití postupujte tak, ako je tu popísané! Uschovajte si tento manuál pre
budúce použitie. Ak zariadenie požičiavate niekomu ďalšiemu, priložte túto dokumentáciu.
Zariadenie je určené na použitie občanom. Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte!
V prípade poruchy kontaktujte odborníka, ktorý môže zariadenie opraviť iba pomocou
originálneho dielu! Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny!
Otvorenie zariadenia: Nájdite „OPEN“ na bočnej časti skrinky a otvorte hlavu ventilátora
smerom hore, potom nastavte uhol ventilátora v závese označenom „CLOSE“. Môžete
vytiahnuť držiak na spodnej časti teleskopickej tyče, aby ste vysunuli teleskopický stojan, a
potom pomocou rovnakého držiaka rolky upevnite časť stojana .
Zloženie zariadenia: Ak je zariadenie na nabíjačke, odpojte nabíjačku a vypnite ho, ak je
zariadenie zapnuté. Uvoľnite konzolu v spodnej časti stojana a potom zatvorte teleskopickú
časť. Otočte poistnú stopku do hornej polohy a potom zasuňte hlavu ventilátora do časti
základne označenej „CLOSE“. Ak správne sedí, zatvorte ventilátor k nápisu „OPEN“.
Nabíjanie akumulátoru: Zariadenie nabíjajte iba z USB zásuvky správnym napätím (5 V)!
Doba nabíjanie na plné nabitie trvá 4-5 hodín. Informácie o procese nabíjania poskytujú
modré LED diódy na otáčkach ventilátora (v otvorenom stave).

Ventilator telescopic, pliabil
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Descriere produs
Atuynci când vara este în toi facem tot posibilul pentru a avea o temperatură plăcută,
confortabilă în apartamentul nostru. Persoanele sensibile la aparatele de aer condiționat
preferă să utilizeze această formă de a obține confortul termic. Poate fi, de asemenea, o
alegere ideală atât pentru case, cât și pentru birouri. Poate fi pliat la o dimensiune compactă,
deci este ușor de transportat. Îl poți folosi oriunde datorită funcționării sale fără fir și poate
fi configurat rapid.

Betrieb
Das Gerät ist mit Gitter ausgestattet, um die Ventilatorflügel und Ihre körperliche
Unversehrtheit zu schützen. Es ist strengstens verboten, mit Gegenständen in das Gerät
zu greifen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen und
Materialien. Achten Sie darauf, dass das Gerät mindestens 50 cm von allen anderen Objekten
entfernt ist. (Wände, Vorhänge usw.) Decken Sie das Gerät nicht mit beliebigem Material
ab. Der Ventilator darf nicht in geschlossener Stellung betrieben werden. Der Hersteller und
Verkäufer haften nicht für Schäden einer unsachgemäßen Verwendung.
BEDIENUNGSANWEISUNG
Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise sorgfältig durch,
bevor Sie das Gerät verwenden. Gehen Sie während des Gebrauchs entsprechend den
Angaben vor. Bitte bewahren diese Gebrauchsanweisung für zukünftige Verwendung auf.
Wenn Sie das Gerät an eine andere Person ausleihen, legen Sie dieses Dokument bei.
Das Gerät ist für den privaten Gebrauch entwickelt. Zerlegen bzw. modifizieren Sie das Gerät
nicht. Wenden Sie sich im Falle einer Fehlfunktion an eine Fachkraft, die das Gerät nur mit
Originalteilen reparieren kann. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Das Gerät öffnen: Suchen Sie die Überschrift „OPEN“ an der Seite des Gerätegehäuses und
öffnen Sie den Ventilatorkopf nach oben, dann benutzen Sie das Gelenkteil an der Überschrift
„CLOSE“, um den Oszillationswinkel einzustellen. Ziehen Sie die Teleskopstange heraus, indem
Sie Mutter für die Höhenverstellung an der Unterseite der Teleskopstange lösen, und sichern
Sie dann die Stange mit derselben Mutter.
Das Gerät schließen: Wenn das Gerät an einem Ladegerät angeschlossen ist, ziehen
Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus, wenn es
eingeschaltet ist. Lösen Sie die Mutter an der Unterseite der Stange und schließen Sie dann
das Teleskopteil. Drehen Sie die Befestigungsstange in die obere Position und haken Sie den
Ventilatorkopf in den mit „CLOSE“ gekennzeichneten Teil des Sockels ein. Wenn er richtig sitzt,
schließen Sie den Ventilator bis zur Markierung „OPEN“.
Die Batterie aufladen: Laden Sie nur an einer USB-Buchse mit der richtigen
Spannung (5V). Die Ladezeit beträgt ca. 4-5 Stunden bis zur vollständigen Aufladung.

Detalii tehnice
Ventilator: 			
Reglabil în 4 pași
			
Viteza aerului (max. 3.5 m / s)
Flux de aer: 			
350 m³ / oră
Sursa de alimentare: 		
Baterie încorporată
Acumulator: 			
18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
Tensiunea de încărcare: 		
5V, 2A
Putere: 			4.8 W
Conector: 			MicroUSB
Timp de funcționare cu o singură încărcare:
4 - 14 ore (în funcție de viteză)
Timp de încărcare: 		
4 - 5 ore
Lungimea cablului de încărcare:		
120 cm
Dimensiuni: Închis: 		
Ø 197 x 93 mm
Deschis: 			
Ø 197 x 1020 mm
Material:			
Plastic / alumíniu
Culori: 			
Alb / argintiu
Indice de protecție:		
IP20
Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de utilizare și să le
urmați!
Măsuri de siguranță!
Sfaturi generale
Vă rugăm să nu lăsați ambalajul aparatului la îndemâna copiilor, deoarece poate duce la
sufocare. Aparatul poate fi utilizat numai de către adulți. Locul de depozitare trebuie ales
astfel încât copiii să nu ajungă la aparat. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Dispozitivul
poate fi utilizat numai pentru scopul propus!
Când utilizați aparatul, acordați atenție siguranței fizice și a celor din jur (în special a copiilor).
Dispozitivul poate fi utilizat numai de persoane care au citit, au înțeles și sunt capabile să
opereze aparatul conform cu acest manual de utilizare!
Persoanele cu capacități mentale, fizice sau senzoriale reduse nu trebuie să utilizeze
dispozitivul! Nu utilizați aparatul dacă l-ați scăpat sau l-ați lovit anterior și este vizibil
deteriorat! Este strict interzisă utilizarea după modificarea sau dezactivarea dispozitivelor de
siguranță ! Nu le modificați, demontați sau dezactivați!
Deconectați conectorul USB al dispozitivului de la priza USB înainte de orice lucrare de
întreținere! Efectuați întreținerea și reglarea conform instrucțiunilor de utilizare furnizate
împreună cu dispozitivul. Lucrările de întreținere nu trebuie efectuate de către copii!

Der Ladevorgang wird durch die blauen LEDs angezeigt, die die Ventilatorgeschwindigkeit
anzeigen (wenn geöffnet).

Összecsukható ventilátor
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Termékleírás
A nyár közeledtével mindent megteszünk, hogy lakásunkban kellemes, élhető hőmérséklet
legyen. A légkondícionáló berendezésekre érzékeny emberek szívesebben használják a
hűsítésnek ezt a formáját. Ideális választás lehet otthonokba és irodai környezetbe is. Kompakt
méretre összecsukható, így könnyen hordozható, a vezeték nélküli működésnek köszönhetően
bárhol használható és gyorsan felállítható. Formaterezett, modern megjelenésű, teleszkópos
ventilátor, amellyel könnyedén növelheti komfortérzetét.
Tecnikai adatok
Ventilátor:		
Légáram:		
Energiaforrás:		
Akkumulátor:		
Töltőfeszültség:		
Teljesítmény:		
Csatlakozó:		
Üzemidő egy feltöltéssel:
Töltési idő:		
Töltőkábel hossza:
Méret:		
		
Anyaga:		
Szín:		
Védelem:		

4 fokozatban állítható a befúvás erőssége (max 3.5 m/s)
350 m³ / óra
Beépített akkumulátor
18650 Li-ion, 3.7V, 4800 mAh
5V, 2A
4.8 W
MicroUSB
4 - 14 óra (sebességtől függően)
4 - 5 óra
120 cm
Összezárva: Ø 197 x 93 mm
Kinyitva: Ø 197 x 1020 mm
Műanyag / Alumínium
Fehér / ezüst
IP20

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és
tartsa be a benne foglaltakat!
Biztonsági figyelmeztetések!
Általános tanácsok
Kérjük a készülék csomagolását tartsa távol gyermekektől, mert fulladáshoz
vezethet. A készüléket kizárólag felnőttek használhatják, a tárolás helyét úgy kell
megválasztani, hogy gyermekek véletlenül sem férhessenek hozzá. A készülékkel
gyermekek nem játszhatnak. A készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni!

Risc de electrocutare
Nu folosiți niciodată aparatul cu mâinile ude sau umede! Nu atingeți dispozitivul, inclusiv
mufa și cablul USB, cu mâinile umede! Aparatul trebuie conectat doar la o sursă de alimentare
cu tensiunea corectă. Nu folosiți aparatul în apropierea zonelor umede (cadă, duș, piscină,
chiuvetă).
Conectați dispozitivul doar la o priză USB despre care sunteți sigur că este poate fi utilizată în
siguranță. Aparatul nu este potrivit pentru utilizare în încăperi umede.
Numai pentru uz interior (IP20)! Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că dispozitivul, cablul
și conectorii sunt intacti.
Folosiți numai dispozitive nedeteriorate! Nu utilizați dispozitivul dacă observați vreo
deteriorare a acestuia! În timpul utilizării, acordați atenție integrității cablului de rețea,
evitați marginile sau obiectele care pot deteriora suprafața cablului. Deconectați întotdeauna
aparatul atunci când nu îl folosiți.

A használat során ügyeljen a környezetében tartózkodók (különösen gyermekek) testi
épségére és biztonságára. A készüléket csak olyan személyek használhatják akik ezt a
használati útmutatót elolvasták, megértették és ennek megfelelően tudják üzemeltetni
a készüléket! Csökkent szellemi, fizikai vagy érzékelő képességgel rendelkező személyek
nem használhatják a készüléket! Ne használja a készüléket ha korábban elejtette vagy
odaütötte valamihez és szemmel láthatóan károsodott az! A biztonsági berendezéseket
kötelező rendeltetésszerűen használni, azokat módosítani vagy kiiktatni szigorúan tilos!
A készülék USB csatlakozóját minden karbantartás előtt húzza ki az USB aljzatból! A
karbantartást és a beállítást a készülékhez mellékelt használati útmutató szerint végezze.
A karbantartási munkálatokat gyermekek nem végezhetik!
Áramütésveszély
Soha ne üzemeltesse a készüléket nedves, vizes kézzel! A készülék megérintése, beleértve
az USB dugóját és kábelét is nedves kézzel szigorúan tilos! A készüléket csak a megfelelő
feszültséggel rendelkező energiaforráshoz szabad csatlakoztatni. Ne használja a készüléket
vizes helyek (kád, zuhanyzó, medence, mosogató) közelében. Csak olyan USB aljzathoz
csatlakoztassa a készüléket, amelynek biztonságos működéséről meg van győződve. A
készülék nem alkalmas nedves helyiségben történő használatra. Kizárólag beltéren (IP20)
használható! Minden használat előtt győződjön meg a készülék és a kábel, csatlakozó
sértetlenségéről! Csak sértetlen készüléket szabad üzemeltetni! Tilos használni, ha bármilyen
sérülést tapasztal a készüléken, forduljon szakszervizhez! A használat során ügyeljen a
hálózati kábel épségére, kerülje az olyan éleket, tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak a
kábel felületén. A készüléket mindig csatlakoztassa le a tápellátásról ha nem használja.
Üzemeltetés
A készüléket ráccsal szerelték fel, mely a lapátokat és az Ön testi épségét hivatott védeni.
Szigorúan tilos a készülékbe bármilyen tárggyal belenyúlni! Ne használja a berendezést
gyúlékony tárgyak és anyagok közelében. Ügyeljen arra, hogy a készülék legalább 50 cm
távolságra legyen minden más tárgytól. (falak, függöny stb…) A készüléket tilos letakarni
bármilyen anyaggal! A ventilátort tilos összezárt állapotban üzemeltetni! A helytelen
használatból, üzemeltetésből eredő károkért a gyártó és a forgalmazó felelősséget nem vállal.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót és a
biztonsági figyelmeztetéseket tartalmazó részt! A használat során az itt leírtak szerint járjon
el! Kérjük ezen útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásra! Ha kölcsönadja az eszközt
másnak, kérjük mellékelje hozzá ezen dokumentációt.
A készüléket lakossági célra tervezték! A készüléket tilos szétszerelni, módosítani! Hibás
működés esetén forduljon szakemberhez, aki csak eredeti alkatrésszel javíthatja a készüléket!

bazei marcată cu „ÎNCHIS”. Dacă totul s-a potrivit, închideți ventilatorul la „OPEN”.
Încărcarea bateriei: Încărcați dispozitivul doar de la o priză USB cu tensiunea corectă (5V)!
Timpul de încărcare este de aprox. 4-5 ore pentru. Informațiile despre procesul de încărcare
sunt furnizate de LED-urile albastre de pe indicatorul de viteză al ventilatorului.

Utilizare
Dispozitivul este echipat cu o grilă concepută pentru a proteja lamele și integritatea fizică a
utilizatorilor. Este strict interzisă introducerea oricărui obiect în dispozitiv! Nu folosiți aparatul
lângă obiecte și materiale inflamabile. Asigurați-vă că aparatul este la cel puțin 50 cm distanță
de toate celelalte obiecte. (pereți, perdele etc.) Nu acoperiți aparatul cu nici un material! Nu
acționați ventilatorul când este închis!
Producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru daunele rezultate din utilizarea
necorespunzătoare.
GHIDUL UTILIZATORULUI
Citiți cu atenție următorul ghid de utilizare și avertismentele de siguranță înainte de a utiliza
dispozitivul. Procedați așa cum este descris aici în timpul utilizării! Vă rugăm să păstrați acest
manual pentru referințe viitoare. Dacă împrumutați dispozitivul altcuiva, vă rugăm să atașați
această documentație.
Dispozitivul este conceput pentru uz rezidențial! Nu dezasamblați sau modificați dispozitivul!
În cazul unei defecțiuni, contactați un specialist care poate repara dispozitivul doar cu piese
originale! Vă rugăm să urmați instrucțiunile de siguranță!
Pentru a deschide unitatea: Localizați „OPEN” pe partea laterală a corpului dispozitivului și
deschideți capul ventilatorului în sus, apoi puteți regla unghiul suflantei la balamaua marcată
„CLOSE”. Puteți slăbi suportul din partea inferioară a tijei telescopice pentru a prelungi piciorul
telescopic și apoi utilizați același suport pentru a fixa din nou piciorul.
Depozit inchis: Dacă dispozitivul conectat la încărcător, deconectați încărcătorul și opriți-l
când dispozitivul este pornit. Slăbiți suportul de la baza tijei de susținere, apoi închideți partea
telescopică. Rotiți tija de blocare în poziția superioară, apoi fixați capul ventilatorului în partea
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