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Használati útmutató hu

Biztonsági előírások 
Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és 
az  esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, 
csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később 
ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

A ventilátort a beépített világítással a száraz környezetben
való  használatra tervezték. A termék magánjellegű felhasz -
nálásra alkalmas, üzletii célokra nem használható.

VESZÉLY gyermekek esetében 

Ne hagyja, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe•
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 

A termék nem gyerekjáték. Olyan helyen tárolja, •
ahol  gyermekek nem férhetnek hozzá.

VESZÉLY elektromos áram következtében

A terméket csak száraz, belső helyiségekben szabad•
 feltölteni, illetve powerbankként használni. 
A feltöltéshez egy megfelelő USB-s hálózati adaptert 
(lásd „Műszaki adatok“) használjon, vagy csatlakoztassa 
a számítógépéhez.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

A termék és a csatlakoztatott hordozható készülék a•
töltés során felmelegszenek. Ne takarja le a készülékeket. 

Ne használja a terméket robbanásveszélyes gázok•
 közelében.

Csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű, beépített•
akkumulátorral rendelkező, hordozható készülékeket
töltsön. Ne próbáljon meg más készüléket csatlakoztatni
vagy egyes akkumulátorokat közvetlenül feltölteni. 
A hagyományos elemeket feltölteni tilos!

A terméket ne tegye ki nyílt lángnak, nedvességnek,•
magas hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek és
hasonlóknak. Túlhevülés, robbanás vagy rövidzárlat
veszélye áll fenn.

Ne használja a terméket, ha azon sérülés látható.•

A terméket ne szedje szét. Semmilyen változtatást ne•
hajtson végre a készüléken. A szakszerűtlenül végzett
 javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a terméket
használó személyre nézve. A terméken szükséges javítá-
sokat bízza szakemberre, vagy forduljon a kereskedőhöz. 

A powerbank/az akkumulátor szilárdan be van építve, •
nem lehet és nem szabad saját kezűleg kicserélni. 
Ha megsérül az akkumulátor vagy maga a termék, 
akkor ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően.

FIGYELEM - könnyebb sérülések és anyagi károk

Ne nyúljon a forgó szárnyak közé. Hosszú haját is •
tartsa távol tőlük.  

A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba. •
Óvja csepegő és spriccelő víztől, pl. esőtől is. A termék 
nem érintkezhet nedvességgel.

Óvja a terméket leeséstől, ütődéstől, rázkódástól •
vagy egyéb mechanikus behatástól.

Az akkumulátort szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre•
zárni tilos.

Az akkumulátor töltésénél ügyeljen a következőkre:•

       … ha USB-s hálózati adapterrel csatlakoztatja az
áramhá lózatra, akkor vegye figyelembe a hálózati
adapter műszaki adatait.

       … számítógépre való csatlakoztatás esetén, az esetle -
ges problémák következtében fellépő adatvesztés
elkerülése érdekében, adott esetben zárja be az
összes megnyitott alkalmazást. 

       … egy további powerbank használatakor vegye figye-
lembe annak műszaki adatait és használati utasítását.

A beépített LED-ek nem cserélhetők, illetve cseréjük tilos.•

A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert,•
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

A 0 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérsékleten •
használható. 

Tudnivaló

Ha a powerbanket repülőgépen szeretné szállítani, •
akkor az utazás előtt tájékozódjon a légitársaságnál, 
hogy lehetséges-e és, ha igen milyen feltételek mellett
engedélyezett egy powerbank szállítása.

Hulladékkezelés
A termék, a csomagolás és a beépített akkumulátor értékes,
újrahasznosítható anyagokból készültek. Az anyagok újra-
hasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli 
a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagoló-
anyagok eltávolításához használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek
a háztartási hulladékba!

Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem haszná-
latos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva,
hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmen -
tesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes
 települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási
 hulladék!

Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott elemeket
és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi
hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedé-
sekben adja le.

Figyelem! A készülék olyan akkumulátorral rendelkezik,
amely biztonsági okokból szilárdan be van építve, és nem
lehet a burkolat sérülése nélkül eltávolítani. Az akkumulá-
torok szakszerűtlen kiszerelése biztonsági kockázatot
jelent. Ezért adja le egészben a készüléket egy gyűjtőhelyen,
ahol a készüléket és az akkumulátort szakszerűen ártalmat-
lanítják. 

Kedves Vásárlónk!

Új ventilátora 3-fokozatban szabályozható LED-es világítással rendelkezik, 
és ideális kempingezéshez vagy az esti kerti partihoz. 
A termék akkumulátorral működik, ezáltal bárhol használható. A ventilátort
állítva is elhelyezheti, de fel is akaszthatja. A különösen halkan működő
rotorszárnyak alvás közben sem zavarnak!
Az 5V-os USB-kimenetet a termék akkumulátorának, illetve powerbankként
okostelefonok feltöltéséhez is használhatja. 
A powerbank a következő előnyökkel rendelkezik: 
• intelligens védelem a túltöltés, teljes lemerülés, túlfeszültség, 
rövidzárlat ellen
• csekély önkisülés

• egy feltöltött akkumulátor (3.600 mAh) elegendő például egy 500 mAh
akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 4-5-szöri feltöltéséhez, 
vagy egy 2.000 mAh akkukapacitással rendelkező végberendezés kb. 1-szeri
feltöltéséhez.
Az akkumulátort/a powerbanket a számítógép egyik USB-portján vagy egy
hálózati adapteren (nem tartozék) keresztül lehet feltölteni.

Kellemes nyarat és sok örömet kívánunk termék használatában!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok

Cikkszám:

372 653



Használat

Akkumulátor feltöltése

Az akkumulátort a sérülések elkerülése érdekében csak félig
feltöltve szállítjuk. Az első használat előtt töltse fel teljesen
az akkumulátort. 

Nyissa fel az csatlakozóaljzat fedelét. 1.

Dugja be a mellékelt töltőkábel micro-USB-dugóját 2.
a ventilátor megfelelő aljzatába. Csatlakoztassa 
a töltő kábelt egy megfelelő USB-s hálózati adapterhez,
és azt dugja be a csatlakozóaljzatba. A beépített töltés-
jelző kontroll-lámpa pirosan villog.

Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, ha a töltés-3.
jelző kontroll-lámpa már nem villog. Ekkor húzza ki a
hálózati adaptert a csatlakozóaljzatból és a töltkábelt 
a ventilátor aljzatából. 

Gondosan zárja vissza az aljzat védőkupakját. 4.

Ha a termék nem töltődik, húzza ki egy pillanatra •
a töltő kábelt, majd próbálkozzon újra.

A feltöltési idő üres akkumulátor esetén: kb. 5 – 6 óra. 
A lámpa üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral és
100%-os fényerővel kb. 10 óra, csak a ventilátor üzemideje
teljes erővel kb. 10 óra, mérsékelt erővel kb. 16 óra.

Az akkumulátor teljes kapacitásának megtartása
érdekében az akkumulátort 3 havonta töltse fel
 teljesen akkor is, ha nem használja a terméket. 
Az akkumulátor kapacitása szobahőmérsékleten tart 
a leghosszabb ideig. Minél alacsonyabb a hőmérséklet,
annál rövidebb ideig használható a készülék. 

Külső készülékek töltése 

A powerbank problémamentes működésének
 érdekében rendszeresen töltse fel a terméket.

A termék csak legalább 5,0 V-os bemeneti feszültségű,
 beépített akkumulátorral rendelkező, USB-s hordozható
 készülékekhez használhaó. Ne próbáljon meg más készü -
lékeket csatlakoztatni vagy egyes akkumulátorokat közvet-
lenül feltölteni. A hagyományos elemeket feltölteni tilos! 
Nagyobb táblagépek és más, hasonlóan magas akkumu-
látor-kapacitású készülékek töltésére a powerbank csak
korlátozottan alkalmas. Teljes feltöltés nem lehetséges.

A terméket csak akkor használja powerbankként, ha még
elegendő az akkumulátor kapacitása.

Nyissa fel az aljzat fedőkupakját. 1.

Csatlakoztassa a hordozható készülékét egy arra2.
alkalmas USB-kábellel a ventilátor USB-A-aljzatához.

A töltési folyamat automatikusan megkezdődik. A feltöltés
ideje a tölteni kívánt készülék akkumulátorának kapacitá-
sától függ.

Amint a hordozható készülék akkumulátora megfele-3.
lően fel van töltve, ismét válassza le a készülékeket
 egymásról. 

Gondosan zárja vissza az aljzat védőkupakját. 4.

Ha a készülék nem töltődik, húzza ki egy pillanatra •
a töltő kábelt, majd próbálkozzon újra.

Világítás be-/kikapcsolása

A beépített lámpa 3 fényerővel világíthat. 
Nyomja meg ventilátor elején található villany -m

kapcsolót a lámpa bekapcsolásához, a fényerő meg -
változtatásá hoz, illetve a lámpa kikapcsolásához:

1    megnyomás:       - tompított fény
2   megnyomás:       - közepes erősségű fény
3   megnyomás:       - erős fény
4   megnyomás:        - kikapcsolás

Ventilátor be-/kikapcsolása

A ventilátor két légáram fokozattal rendelkezik. 
Nyomja meg ventilátor elején található be-/kikap-m

csoló gombot, a ventilátor bekapcsolásához, a légáram
fokozatok közötti váltáshoz, illetve a ventilátor kikap-
csolásához:

1    megnyomás:       - gyenge légáram
2   megnyomás:       - erős légáram
3   megnyomás:       - kikapcsolás

Felállítás vagy felakasztás 

A ventilátor felállításához hajtsa ki a tartót, és helyezzem

a ventilátort egy stabil, egyenes felületre (1. ábra).

A ventilátor oldalirányban történő felakasztásához,m

hajtsa ki az akasztót, és akassza fel a ventilátort egy
megfelelő rögzítési pontra (2. ábra).

A ventilátor fej feletti felakasztásához (pl. sátorban),m

hajtsa ki az akasztót és a tartót, és akassza fel a ven -
tilátort egy megfelelő rögzítési pontra (3. ábra).

Tisztítás
   Szükség esetén törölje le a terméket egy enyhén

benedvesített kendővel.

Műszaki adatok

Modell:                          372 653

Súly:                           kb. 600 g

Légáram:                      2-fokozatos

Világítás:                      3-fokozatos

Izzó:                           világító diódák (LED-ek)

Összteljesítmény:        max. 5 W

Akkumulátor:               lítiumion akkumulátor,
DC 3,7 V/3600 mAh

Bemenet:                      DC 5 V/1000 mA

Kimenet:                       DC 5 V/1000 mA

Környezeti 
hőmérséklet:                0 °C és +40 °C között

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.hu

VESZÉLY – életveszély áramütés következtében

A terméket csak száraz, belső helyiségekben•
szabad feltölteni. A töltés után ismét megfele-
lően helyezze vissza a védőkupakot. 

A csatlakoztatott készülék nem érintkezhet•
nedvességgel. Óvja csepegő és spriccelő víztől
egyaránt.

VIGYÁZAT – sérülésveszély

A LED-ek fényereje a legmagasabb fokozaton
igen erős. Ne nézzen közvetlenül az általuk
 kibocsátott fénybe.

VIGYÁZAT – sérülésveszély

Ne nyúljon a forgó szárnyak közé. 
Hosszú haját is tartsa távol tőlük.  
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