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ovládací panel s
displejom

2.
1

Montáž

Stojan postavte na základnu a dotiahnite
zabezpečovacím prstencom.

2

Zadnú mriežku nasaďte na motor.

základna

zabezpečovací
prstenec
Nasaďte rotor ventilátoru na motor.

Nasaďte prednú mriežku a mierňe ju v
smere hodín dotiahnite tak, aby se šípka
na mriežke zarovnala s postrannou
značkou.

stojan

3

5

4

Pomocí plastového šroubu zajistěte listy
ventilátoru. Zaistenie uskutočnite
pevným dotiahnutím skrutky proti
smeru hodinových ručičiek.

6

Do otvoru pod mriežkou vložte skrutku
a obe části pomocou nej upevnite..

3. Nastavenie
prístroja
Rychlosť ventilátoru: Ventilátor Duux Whisper má 26 možností nastavení rýchlosti. Pokiaľ je na
Vodorovná oscilácia:
rýchlosť ventilátoru

displeji ‚00‘, je zariadenie vypnuté.
Ventilátor sa nakláňa vo vodorovnej roviňe v rozsahu od 0 do 90
stupňov zľava doprava.

Zvislá oscilácia:

Ventilátor se nakláňa vo zvislej roviňe v rozsahu 0 až 100 stupňov zhora
nadol.

Nočný
režim

Vodorovná
oscilacia

Časovač:

Pokiaľ nastavíte časovač, ventilátor sa po uplynutí určenej doby sám
vypne. Dobu je možné nastavit v rozmezí 0 až 12 hodin od okamžiku,
kedy bol ventilátor prvýkrát zapnutý.

Prírodný
vetrík

Zvislá
oscilácia

Prírodný vetrík

Ventilátor se otáča premenlivou rychlosťou a simuluje tak prírodné
podmienky.

Nastavenie
rychlosti ventilátoru

Nastavenie
časovača

Časovač

Nočný režim:
Rovnako ako v režime prírodného vetríku sa ventilátor otáča
premenlivou rychlosťou. V noci sa rychlosť otáčania postupne znižuje. Zhruba po 2,5 hodinách
dosiahne najnižší z 26 rýchlostí otáčania. Týmto je zabezpečený kľud pre nerušený spánok.

4.

Používanie prístroja

5.

Technické parametre

1. Vyberte jednotlivé časti prístroja z obalu
a poskladajte ho podľa pokynov v tomto
návode na používanie.

nastavenie upravit. Po dosiahnutí
požadovanej hodnoty potvrďte výber
dalším dotykom displeja.

2. Pripojte kabel napájania k základni
výrobku. Potom zasuňte vidlicu zástrčky
do
elektrickej zásuvky. Displej prístroja by sa
mal rozsvieťit a objeví se na ňom číslice
‚00‘.

Hmotnosť:

4 kg

6. Pri nastavovaní rýchlostí otáčania a doby

Hlučnosť:

časovača bude displej blikať, pokiaľ
nezvolíte požadovanú hodnotu. Potom
znovu stlačte displej a nastavenie
potvrďte.

13–50 dBa
Prúd vzduchu:

160 m3/hod.

7. Akonáhle je funkcia nastavena, ikona
prestane blikať a zostane na displeji svieťit

3. Jedným dotykom displeja prístroj zapnite.
Ventilátor se roztočí do otáčok ktoré boli
nastavené naposledy.

Spotreba elektriny:

do doby, pokiaľ je funkcia v činnosti.

27 W
220–240V
50/60 Hz

8. Stlačením/dotykom displeja po dobu
niekoĺko sekund sa ventilátor vypne.

4. Jednotlivé nastavenie meníte
pomocou ocelového kolieska
displeja.

950 mm

Rychlosť otáčania:
5. Pokiaľ začne blikat ikona na displeji,
možete dotykom displeja príslušné

26 stupňov
Nastavitelná výška:

Vypínač
Zníženie

73 a 95 cm
power

rychlosti
ventilátoru

LCD
zvýšenie rýchlosti
ventilátoru

Fan

Zkrátenie doby
časovača

digitálný LCD

predĺženie doby časovača

Timer

vodorovná oscilácia

zvislá oscilácia

Swing

Hlavný výrobný materiál.:

Prírodný vetrík

ABS, PP

Nočný režím
Comfort

Displej:

Quiet

Modelové označenie:
340 mm

340 mm
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