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Návod k použití cs

Bezpečnostní pokyny 
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento
výrobek pouze tak, jak je popsáno vtomto návodu, aby
nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte
si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku 
s ním současně předejte i tento návod.

Účel použití

Ventilátor s integrovaným svítidlem je určen pro použití
v suchém prostředí. Je určen pro soukromou potřebu 
a není vhodný ke komerčním ůčelům. 

NEBEZPEČÍ pro děti 

Obalový materiál a výrobek udržujte mimo dosah dětí.•
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.•

NEBEZPEČÍ úrazu elektrickým proudem

Výrobek se smí nabíjet, případně používat jako power-•
banka pouze v suchých vnitřních prostorách. K nabíjení
používejte vhodný USB síťový adaptér (viz „Technické
parametry“) nebo jej připojte ke svému PC.

VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

Výrobek a připojené mobilní zařízení se během nabíjecího•
procesu zahřívají. Zařízení nezakrývejte.

Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušných plynů.•

Nabíjejte pouze mobilní zařízení s integrovanými akumulá-•
tory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V.
Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet
 jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí
nabíjet!

Nevystavujte výrobek otevřenému ohni, vlhkosti, vysokým•
teplotám ani přímému slunečnímu záření apod. Hrozí
nebezpečí přehřátí, výbuchu a zkratu.

Neuvádějte výrobek do provozu, pokud jsou na něm•
 viditelné známky poškození.

Výrobek nerozebírejte. Neprovádějte na přístroji žádné•
změny. Neodbornými opravami se uživatel vystavuje
značným rizikům. Případné opravy na výrobku nechte
 provádět jen v odborném servisu.

Powerbanka/Akumulátor je pevně zabudován. Není možné•
jej vyměnit ani se nesmí vyměňovat. V případě poškození
akumulátoru nebo samotného ventilátoru výrobek zlikvi-
dujte.

POZOR na lehká poranění a věcné škody

Nesahejte do rotujícího rotoru. Také dlouhé vlasy od něj•
udržujte dále.  

Výrobek neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Chraňte•
jej také před kapající a stříkající vodou, např. deštěm.
Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti.

Chraňte výrobek před nárazy, srážkami, otřesy a jinými•
mechanickými vlivy.

Je zakázáno rozebírat, vhazovat do ohně nebo zkratovat•
akumulátory.

Při dobíjení akumulátoru dodržujte následující …•

       … při připojení k elektrické síti přes síťový adaptér USB,
dodržujte technické parametry  síťového adaptéru.

       … před připojením k počítači zavřete nejdřív všechny
otevřené aplikace, abyste v případě  problémů
 zabránili ztrátě dat.

       … když budete používat další náhradní akumulátor
powerbanka, dodržujte jeho technické parametry 
a příslušný návod k použití.

Vestavěné LED diody není možné vyměnit, ani se nesmí•
vyměňovat.

K čištění nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo•
 abrazivní čisticí prostředky.

Výrobek používejte pouze při okolní teplotě v rozmezí •
od 0 °C do +40 °C. 

Upozornění

Pokud budete chtít výrobek vzít s sebou do letadla,•
 informujte se před odletem u dané letecké společnosti,
zda a za jakých podmínek je to dovoleno.

Likvidace
Výrobek, jeho obal a vestavěný akumulátor byly vyrobeny
z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje
množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností 
ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje označené tímto symbolem se nesmí
vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat
odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrných
 místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje,
získáte u obecní nebo městské správy.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního
odpadu!

Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni
 odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou
správou nebo ve specializované prodejně, ve které se
 prodávají baterie.

Pozor! Tento přístroj obsahuje akumulátor, který je 
z bezpečnostních důvodů pevně namontovaný a nelze 
jej demontovat bez zničení pouzdra. 
Neodborná demontáž představuje bezpečnostní riziko.
Proto přístroj odevzdejte neotevřený na sběrném místě,
které odborně zlikviduje přístroj i akumulátor.

Vážení zákazníci,

Váš nový ventilátor s integrovaným 3stupňovým LED světlem je ideální pro
kempování nebo večerní zahradní párty. 
Výrobek je napájen akumulátorem a díky tomu jej můžete používat skutečně
kdekoliv. Můžete jej pověsit i postavit. A obzvláště tiché čepele rotoru vás
nebudou v noci budit! 
Díky 5V USB výstupu můžete akumulátor výrobku používat jako powerbanku
k nabíjení Vašeho smartphonu. Powerbanka Vám nabízí následující přednosti:
• inteligentní ochranu před: přebitím, hlubokým vybitím, přepětím, zkratem
• minimální samovybíjení

• jedno nabití akumulátoru (3600 mAh) vystačí například na přibližně 
4-5 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 500 mAh nebo 
na 1 nabití koncového zařízení s kapacitou akumulátoru 2000 mAh.
Akumulátor/powerbanku je možné nabíjet přes USB konektor počítače 
nebo pomocí síťového adaptéru (není součástí dodávky).

Věříme, že Vám bude tento výrobek dlouho sloužit k Vaší spokojenosti 
a přejeme Vám s ním krásné léto.

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody

Číslo výrobku:

372 653



Použití

Nabíjení akumulátoru

Aby nedošlo k poškození akumulátoru, je při dodání nabitý
pouze na polovinu kapacity. Před prvním použitím akumu-
látor úplně nabijte. 

Otevřete kryt připojovací zdířky.1.

Zasuňte micro USB konektor dodaného nabíjecího2.
kabelu do příslušné zdířky ventilátoru. Nabíjecí kabel
propojte s vhodným USB síťovým adaptérem a zapojte 
jej do zásuvky. Integrovaná kontrolka nabíjení bliká
 červeně.

Akumulátor je plně nabitý, když kontrolka nabíjení již3.
nebliká. Pak odpojte síťový adaptér ze zásuvky a nabí-
jecí kabel z připojovací zdířky ventilátoru.

Pečlivě zavřete kryt připojovací zdířky.4.

Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli•
 nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Doba nabíjení vybitého akumulátoru je přibližně 5-6 hodin. 
Doba provozu svítidla při plném akumulátoru a 100% jasu je
přibližně 10 hodin, doba provozu pouze ventilátoru na plný
výkon přibližně 10 hodin, při polovičním výkonu přibližně
16 hodin.

Abyste zachovali plnou kapacitu akumulátoru co
možno nejdéle, nabíjejte akumulátor každé 3 měsíce
do plné kapacity, i když se nepoužívá. 

Kapacita akumulátoru vydrží nejdéle při normální
pokojové teplotě. Čím nižší je teplota, tím více se
 zkracuje doba provozu.

Nabíjení externích zařízení

Abyste zajistili bezproblémovou funkci powerbanky,
pravidelně ji nabíjejte.

Vhodný pro mobilní USB zařízení s integrovanými akumulá-
tory dimenzovanými na vstupní napětí minimálně 5,0 V.
Nepokoušejte se připojovat jiná zařízení nebo nabíjet
 jednotlivé akumulátory přímo. Běžné baterie se nesmějí
nabíjet! 
K nabíjení větších tabletů a jiných zařízení s podobně
vysokou kapacitou akumulátoru je powerbanka vhodná
pouze omezeně. Úplné nabití není možné.

Výrobek používejte jako powerbanku pouze, pokud má
dostatečnou kapacitu akumulátoru.

Otevřete kryt připojovací zdířky.1.

Propojte Vaše mobilní zařízení pomocí vhodného 2.
USB kabelu s USB-A konektorem ventilátoru.

Proces nabíjení se spustí automaticky. Doba nabíjení závisí
na kapacitě akumulátoru zařízení, které chcete nabíjet.

Jakmile je akumulátor Vašeho mobilního zařízení3.
 dostatečně nabitý, obě zařízení od sebe opět odpojte.

Pečlivě zavřete kryt připojovací zdířky.4.

Pokud by nabíjení nefungovalo, vytáhněte na chvíli•
 nabíjecí kabel a zkuste jej znovu připojit.

Zapnutí/vypnutí osvětlení

Integrované svítidlo má tři různé stupně jasu.
K zapnutí svítidla, změně stupně jasu a opětovnémum

vypnutí svítidla stiskněte vypínač svítidla na přední
straně ventilátoru:

1    x stisknout: - tlumené světlo
2   x stisknout: - střední světlo
3   x stisknout: - jasné světlo
4   x stisknout: - vypnuto

Zapnutí/vypnutí ventilátoru

Ventilátor má dva stupně proudění vzduchu.
K zapnutí ventilátoru, změně stupně proudění m

vzduchu a opětovnému vypnutí ventilátoru stiskněte
vypínač ventilátoru na přední straně ventilátoru:

1    x stisknout : - nižší stupeň proudění vzduchu
2   x stisknout: - vyšší stupeň proudění vzduchu
3   x stisknout: - vypnuto

Postavení nebo pověšení

Pro postavení ventilátoru vyklopte rameno a ventilátorm

umístěte na stabilní, rovnou plochu (obr. 1).

Pro boční zavěšení ventilátoru vyklopte háček am

 ventilátor zavěste na vhodný upevňovací bod (obr. 2).

Pro zavěšení ventilátoru nad hlavou (např. střecham

stanu) vyklopte háček a rameno a ventilátor zavěste 
na vhodný upevňovací bod (obr. 3).

Čištění
   V případě potřeby výrobek vyčistěte hadříkem mírně

navlhčeným vodou.

Technické parametry

Model:                           372 653

Hmotnost:                    cca 600 g

Proudění vzduchu:       2stupňové

Osvětlení:                     3stupňové

Žárovky:                       světelné diody (LED)

Celkový výkon:            max. 5 W

Akumulátor:                 lithium-iontový akumulátor, 
DC 3,7 V/3600 mAh

Vstup:                           DC 5 V/1000 mA

Výstup:                         DC 5 V/1000 mA

Okolní teplota:             0 až +40 °C

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

NEBEZPEČÍ – ohrožení života elektrickým
proudem

Výrobek se smí nabíjet jen v suchých vnitřních•
místnostech. Po nabíjení znovu správně
nasaďte krytku.

Připojené zařízení nesmí být vystaveno•
 vlhkosti. Chraňte jej i před kapající a stříkající
vodou.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

LED jsou na nejvyšší stupeň velmi jasné. 
Nedívejte se přímo do světla.

VÝSTRAHA – nebezpečí poranění

Nesahejte do rotujícího rotoru. Také dlouhé vlasy
od něj udržujte dále.  
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