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MINI CLOCK FAN 
MINI „hodinový“ ventilátor 

 
 
 

Model: Epzi FT-761 a Epzi FT-760 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Preklad pôvodného návodu na použitie 



Dôležité pokyny: 
  
Pred použitím ventilátora si prečítajte a uložte pokyny k používaniu 
  
Rovnako ako u všetkých elektrických zariadení by sa vždy mali dodržiavať základné bezpečnostné 
opatrenia, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo riziko zranenia osôb, 
vrátane nasledujúcich bezpečnostných opatrení: 
 
  

 Nepoužívajte ventilátor na nerovnom povrchu, ktorý by mohol spôsobiť preklopenie alebo 
spadnutie ventilátora 

 Tento ventilátor používajte iba podľa pokynov v tejto príručke. Akékoľvek iné použitie, ktoré 
výrobca neodporúča, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie osôb 

 Ak máte mokré ruky, nedotýkajte sa a nepoužívajte napájací kábel ani zástrčku, pretože by to 
mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Dbajte na to, aby sa neprišiel ventilátor do styku 
s vodou. 

 Nepoužívajte ventilátor s poškodeným napájacím káblom alebo pri poruche ventilátora 

 Tento výrobok neopravujte, neupravujte ani nerozoberajte, aby nedošlo k nehode 

 Pokiaľ je ventilátor v prevádzke, nevkladajte do ventilátora prsty ani iné predmety 

 Udržujte ventilátor mimo dosahu detí 

 Nepoužívajte ventilátor bez mriežky upevnenej na ventilátore 

 Na napájací kábel nikdy cič nedávajte a ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho 

 Keď sa objaví iskra, dym alebo iný zápach, prestaňte ventilátor používať a kontaktujte prosím 
obchod, kde ste ventilátor kúpili. 

  
 
 
Spotrebič sa musí napájať iba bezpečným nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči 
  
 
 
POPIS PRODUKTU 
Pohodlný prenos vzduchu 
Celokovové telo a lopatky 
Vypínač  OFF / ON (vypnúť/zapnúť) 
Vstup: USB 
Napájací kábel 1,2 M (zástrčka USB + konektor samec) 
  
Špecifikácia produktu 

Položka Napätie Watt Prúd 
Nastavenie 
rýchlosti 

Počet 
lopatiek 

Rozmer 
produktu Rozmer balenia 

Čistá 
váha 

4" 
Ventilátor DC 5V 2.5W 500mA 1 rýchlosť 4 lopatky 145x80x185mm 150x90x195mm 0,47 kg 

6" 
Ventilátor DC 5V 2.5W 500mA 1 rýchlosť 3 lopatky 180x80x220mm 185x90x230mm 0,58 kg 

  
Vyššie uvedené informácie slúžia iba na informáciu. Uvedené a namerané hodnoty môžu mať 
occhylku +/- 10%. 
 
 



 
 
Pokyny na používanie 
Zasuňte valcovitú koncovku na kábly do zásuvky na zadnej strane ventilátora (obr. 1) a zapojte ju 
priamo do akéhokoľvek dostupného napájaného portu USB na počítači. Ventilátor je tiež možné 
pripojiť priamo do zásuvky pomocou adaptéra A.C. Jednoducho zasuňte konektor USB do adaptéra 
A.C., ktorého výstup je 5V (obr. 2) 
 

 
 
Zapnite spínač, ktorý sa nachádza na zadnej strane ventilátora 
 
UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽOV POČÍTAČOV LAPTOP (notebook) 
Ak použijete ventilátor s USB konektorom zapojeného do počítača laptop, tento ventilátor získa 
energiu z prenosného počítača. Počas používania tohto ventilátora zapojte prenosný počítač do 
zásuvky, aby nedošlo k vybitiu batérie prenosného počítača. 
 
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom 
Používajte ventilátor iba v suchom stave. Tento ventilátor nie je určený na použitie v kúpeľni, 
práčovni alebo podobných vlhkých miestach a ani v blízkosti umývadiel, práčiek, bazénov alebo iných 
zdrojov vody. Nikdy neumiestňujte ventilátor tam, kde by mohol spadnúť do vane alebo inej nádrže s 
vodou. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako sú zaplavené pivnice alebo iné priestory 
 
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru 
Nepoužívajte blízko horľavých materiálov alebo horľavých plynov alebo zdrojov tepla. Nepoužívajte v 
priestoroch, kde sa používajú alebo skladujú pohonné hmoty, farby alebo iné horľavé materiály. Aby 
ste zabránili možnému požiaru, neblokujte v žiadnom prípade prívod vzduchu ani odsávanie k 
ventilátoru. Nevkladajte ani nedovoľte cudzím predmetom vniknúť do ventilačných alebo vývodových 
otvorov, pretože by to mohlo spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie 
ventilátora. 
 
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA 
Čistenie Pozor: Pred čistením odpojte ventilátor. Odstráňte iba prednú mriežku a potom povrch 
mriežky a lopatky ventilátora vyčistite čistou navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte drsné chemické 
alebo drsné čistiace prostriedky. Ventilátor ani žiadne káble neponárajte do vody. Pred použitím 
namontujte späť prednú mriežku a nechajte ventilátor úplne vyshnúť. Motor nevyžaduje údržbu, 
čistenie ani mazanie. 


