
CZ    STOJÍCÍ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM GB580

DŮLEŽITÉ INFORMACE
- Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.
- Ponechte si současné pokyny pro budoucí použití.
- Zkontrolujte, zda vaše síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na přístroji.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vany, sprchy, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti výronů vody.
- Nikdy nepoužívejte tento přístroj s mokrýma rukama.
- Pokud je zařízení bohužel mokré, okamžitě vytáhněte kabel ze zásuvky.
Informujte potenciální uživatele o těchto pokynech.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je používán.
- Spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu. Nelze převzít odpovědnost za jakákoli možná 
poškození způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.
- Děti a osoby se zdravotním postižením si nejsou vždy vědomy nebezpečí, které používání těchto 
spotřebičů přináší.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší a dospělí se sníženou fyzickou, 
smyslovovou nebo duševní schopnosti nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pod 
dohledem nebo po proškolení o bezpečném používání spotřebiče a porozumění souvisejícím 
rizikům.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí ve věku do 8 let, pokud je pod napětím.
- Toto zařízení není hračka, nenechávejte děti nebo osoby se zdravotním postižením hrát si s nimi.
Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte prosím všechny obaly (plastové sáčky, 
krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.
- Pozor! Nedovolte malým dětem hrát si s fólií: hrozí nebezpečí udušení!
- Čas od času zkontrolujte, zda není kabel poškozen. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud kabel nebo 
přístroj vykazují známky poškození.
- Nikdy z jakéhokoli důvodu neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny.
- Nikdy jej nevkládejte do myčky.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič v blízkosti horkých povrchů.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Pokud je napájecí kabel nebo zařízení poškozeno, musí být vyměněno výrobcem (servisní technik 
nebo podobně kvalifikovaná osoba), aby se předešlo riziku.
- Před zahájením čištění nebo údržby odpojte napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič venku a vždy jej umístěte do suchého prostředí.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Mohlo by představovat 
ohrožení uživatele a riziko poškození spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte jiný než dodaný konektor.
- Nikdy nepohybujte spotřebičem taháním za kabel. Zajistěte, aby se kabel nemohl zachytit.
- Nikdy neotáčejte kabel kolem spotřebiče a neohýbejte ho.
- Zajistěte, aby napájecí kabel nepřišel do kontaktu s horkými částmi tohoto zařízení.
- Před čištěním a uskladněním se ujistěte, že spotřebič vychladl.
- Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče velmi vysoká.
- Nikdy se nedotýkejte těchto částí přístroje, abyste zabránili popálení.
- Zajistěte, aby spotřebič nikdy nepřišel do styku s hořlavými materiály, jako jsou záclony,
hadřík atd. & napájecí kabel a zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Před čištěním vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo odděleného systému 
dálkového ovládání.
- Jednotku vždy položte na povrch. Nezapomeňte také nezakrývat zařízení a nic na něj nepokládat.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Při použití prodlužovacího kabelu se vždy ujistěte, že je celý kabel odvinut z cívky.
- Používejte pouze prodlužovací kabely schválené CE. Vstupní výkon musí být alespoň 16A, 250V, 
3000W.
Nesprávná obsluha a nesprávné použití mohou zařízení poškodit a způsobit zranění uživatele.
- Toto zařízení určené pro domácí použití splňuje normy týkající se tohoto typu produktu.
- Spotřebič musí být používán a položen na stole nebo na stabilním povrchu.
- Položka nesmí být ponechána bez dozoru, pokud je připojena k hlavnímu napájení.
- Věc se nesmí používat, pokud upadla na zem nebo pokud jsou na ní viditelné známky poškození.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO TOTO ZAŘÍZENÍ: 
• Jednotku nepřenášejte za napájecí kabel.
• Nevkládejte žádné předměty přes ochrannou mřížku. 
• Nepoužívejte zařízení v koupelně
• Vždy používejte ventilátor s přiloženou nohou a ve svislé poloze. Varování! Nikdy nepoužívejte 
bez ochranných krytů. Po montáži neodstraňujte ochranné kryty pro účely údržby nebo čištění.

Popis dílů:
1. Přední ochranný kryt 
2. Ochranná matice a šroub
3. Lopatka ventilátoru



4. Střední upevňovací matice zadního ochranného krytu
5. Zadní kryt
6. Spínače regulace otáček
7. Těleso motoru
8. Ovládání oscilace
9. Vřeteno motoru
10. Upevňovací matice nože
11. Otočný šroub
12. Upevňovací šroub pólu
13. Nastavitelná tyč
14. Svorka pólu
15. Dolní základna
16. Šroubovací kryt
17. Upevňovací šrouby základny
18. Základna
19. Koncové krytky základny

KONTROLNÍ PANEL:
1. Senzor pro dálkové ovládání 
2. Kontrolka zapnutí funkce
3. Kontrolka rychlosti 3
4. Kontrolka rychlosti 2
5. Kontrolka rychlosti 1
6. Kontrolka „Normální režim“
7. Kontrolka „Režim přírody“ Kontrolka „Režim spánku“
8. Kontrolka časovače 4H
9. Kontrolka 2H časovače
10. Kontrolka 1H časovače
11. Kontrolka 30 minut
12. Neaktivní tlačítko

Režim 
A Normální nebo pohotovostní režim 
B zapnutý a volič rychlosti
C Časovač tlačítka (každý puls mění naprogramovaný čas použití)
D Tlačítko Stop na jednotce – všechny kontrolky jsou vypnuté

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ: 
Tlačítko OFF button - VYPNUTO - vypněte ventilátor
Tlačítko SPEED/ON - RYCHLOST/ZAPNUTÍ - zapněte ventilátor a zvolte požadovanou rychlost. 
Můžete si vybrat ze tří úrovní:
1. Nízká rychlost ventilátoru 2. Střední rychlost ventilátoru 3. Vysoká rychlost ventilátoru
Tlačítko TIMER - ČASOVAČ - tímto tlačítkem můžete nastavit čas automatického zapnutí 
ventilátoru. Vybraný čas je zobrazen rozsvícením kontrolky. 
Čas o je nastavitelný od 0,5 do 7,5 hodiny. Čas je indikován kontrolkami - jak vidíte na výše 
uvedeném obrázku
Tlačítko MODE - REŽIM - můžete zvolit režim ventilátoru. Režim ventilátoru je indikován 
rozsvícenou kontrolkou. Lze vybrat ze tří režimů ventilátoru: NORMAL - NORMÁLNÍ je 
nastavená rychlost ventilátoru konstantní; NATURE - PŘÍRODA nastavená rychlost ventilátoru se 
mění, aby simulovala přirozený tah vzduchu; SLEEP – SPÁNEK nastavený režim ventilátoru je 
tichý se sníženou a proměnlivou rychlostí ventilátoru



MONTÁŽ:
- Vezměte dva spodní kříže a zasuňte koncovky do konců. Překřížte je dohromady jako kříž. 
- Vyšroubujte čtyři šrouby ze základny a spodní trubku připevněte k základně.
- Posuňte kryt šroubů dolů přes nastavitelnou a spodní základnu, dokud nezakryje šrouby.
- Vyměňte svorku pólu a zvedněte nastavitelnou tyč.
- Připevněte sestavu ventilátoru na horní část horní trubky a utáhněte ji zajišťovacím šroubem.
- Nasaďte zadní kryt na skříň motoru a zašroubujte jej ve směru hodinových ručiček pomocí matice 
centrální fixace.
- Nasuňte list ventilátoru na vřeteno motoru tak, aby zářezy na zadní linii směřovaly nahoru
s drážkami na hřídeli. 
- Zašroubujte upevňovací matici nože proti směru hodinových ručiček.
- Zavěste přední ochranný kryt na horní část zadního ochranného krytu a zatlačte spony dovnitř, 
dokud nebude přední ochranný kryt připevněn k zadnímu ochrannému krytu.
- Nakonec matici zašroubujte a otvorem ve spodní hraně předního krytu šipkou zašroubujte a 
utáhněte.

POUŽITÍ: 
- Napájecí kabel úplně rozviňte.
- Zkontrolujte, zda je napětí v zemi, kde
odpovídá tomu, co je uvedeno na přístroji.
- Připojte zařízení správně do zásuvky (a je-li jednotka třídy I) připojena k zemi, aby se předešlo 
jakémukoli nebezpečí.
- Před zahájením čištění nebo údržby odpojte napájecí kabel. Nikdy spotřebič nijak neupravujte 
pokud je pod napětím.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA: Před čištěním vždy: vypněte spotřebič, odpojte jej
přístroj a nechte jej vychladnout. Vnější část přístroje čistěte houbičkou nebo mírně navlhčenou
prádlo. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, štěrk nebo kovový kartáč nebo jiný řezný 
předmět. Mastné nečistoty trupu a lopatky ventilátoru je třeba vyčistit, aby nedošlo ke změně barvy
nebo být poškozený. Nečistěte jej přímo vodou. Neotírejte jej kyselým čisticím prostředkem, 
lampovým olejem, alkoholem nebo chemickou tkaninou, mohlo by dojít ke změně nebo zhoršení 
barvy.

SKLADOVÁNÍ: 
- Zajistěte, aby byl přístroj zcela chladný a suchý.
- Neotáčejte kabel kolem spotřebiče, mohlo by dojít k poškození.
- Uchovávejte spotřebič na chladném a suchém místě a mimo dosah dětí.

SPECIFIKACE: 
Napájení: 220-240 V AC, 50 / 60Hz 
Výkon: 40W
Třída ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Třída II 
Úroveň hluku: LWA: ~ 53 dB
Typ baterie dálkového ovladače: 3V CR2025


