
Specifikace výrobku Operace:

Popis výrobku:

Skládací 
ventilátor 180ST 
Uživatelský návod

5.Tlačítkem ventilátor zapnete. Opakovanými stisky/
nebo rotací (dle dodávky) nastavíte úroveň

3.Po rozložení nastavte úhel vertikálně na 90° a 
otočte ve směru hodinových ručiček, abyste 
teleskopickou tyč bezpečně uzamkli.

6. Výšku ventilátoru lze nastavit jemným 
zatažením za teleskopickou tyč a během 
používání jej zvednete. Ujistěte se, že je 
zajištěn v nové poloze, jak je znázorněno v 
kroku 3.

kryt ventilátoru

Lopatky

Teleskopická tyč

Zámek rotace

Otevírání

Zámek

Přepínač

USB Port

1. úroveň:: Nízké otáčky
2. úroveň::střední otáčky
3. úroveň: vysoké otáčky

1. 2.

5.

4. Hlavu ventilátoru lze otočit o 180° pro 
nastavení směru větru

6.

1. Ve složeném stavu rozložte ventilátor směrem 
nahoru, jak ukazuje šipka „OPEN“

3.

2. Pokračujte v rozkládání ve směru šipek.

4.

90°

• Skládací a přenosný ventilátor se 4 rychlostními režimy
• Nastavitelný úhel 180°
• Nastavitelná výška, složený 20x10 cm, rozložený max. 103cm
• Kapacita baterie: 3.7V 3600mAh lithiová baterie
• Pracovní doba: 5~24 hodin (v závislosti na režimu rychlosti)
• Doba nabíjení: 4.5 hodiny (včetně USB kabelu pro nabíjení)
• Nabíjecí voltage: DC 5V/1A
• Výstupní vý on: 1.3-4.8W
• Hlučnost decibel: 30-40 dB
• Pracovní rychlost větru: 2.3~4.0m/s
• Rozměry při plném vysunutí: 19.7 x 19.7 x 97.5 cm
• Rozměry ve složeném stavu: 19.7 x 19.7 x 9.3 cm
• Hmotnost: 945 gramů

*Přepínač může být otočný, nebo 
tlačítkový dle aktuální dodávky

https://manuals.plus/m/40af44fa1c8755834afe4729a29a5b50a670b8c8f63040facb99b54d6ec3198c


UPOZORNĚNÍ:

Made in China

8. Poté zatáhněte teleskopickou tyč do původní 
polohy a lehce zatlačte na hlavu ventilátoru, 
dokud nebude zcela složena na základně 
ventilátoru

12.Nabíjení: vyhledejte port USB a použijte 
přiložený kabel Micro USB, poté jej připojte 
ke standardní nabíječce USB (DC 5V).

7. Složení: vypněte zařízení. Otočením proti směru 
hodinových ručiček odemknete rukojeť.

11.Nainstalujte vysušený kryt ventilátoru: Držte 
ventilátor, lehce zatlačte na okraj krytu a otočte 
rukama ve směru hodinových ručiček, je 
nainstalován zpět.

10. Pro čištění ventilátoru lze sejmout kryt 
ventilátoru. Používejte suchý hadřík, 
nikdy nevystavujte ventilátor vodě.

9. 10.

7. 8.

9. Sejmutí krytu ventilátoru: Držte ventilátor, lehce 
zatlačte na okraj krytu a otáčejte rukama proti 
směru hodinových ručiček, dokud jej nebudete 
moci vyjmout.

11.

5

比例  1.000

12.

Nepoužívejte během nabíjení.
Dlouhodobé používání tohoto výrobku může způsobit zahřívání motoru, buďte opatrní a 
nenechávejte ventilátor zapnutý několik hodin bez dozoru.
Abyste zabránili pádu, nepokládejte tento výrobek na nerovné povrchy.
Nepoužívejte napájecí zdroj nad rámec zatížení produktu, protože by to mohlo způsobit přehřátí 
produktu a spálení obvodové desky.
Tento výrobek sami nerozebírejte ani neupravujte.
Tento výrobek nepoškozujte, nenarážejte a neházejte.
Neumisťujte výrobek na chladné a vlhké místo.
Držte se dál od ohně.
Uchovávejte mimo dosah vody a jiných kapalin.
Upozornění: Toto není hračka a není vhodné pro děti do 3 let.




