
Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S 

Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího 
ventilátoru. 
Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení. 
Uschovejte návod na bezpečném místě pro další použití.. 
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení návodu k obsluze. 

 VAROVÁNÍ! 

Označuje oznámení, jejichž ignorování může mít za následek riziko zranění nebo smrti.  

POZOR! 

Označuje upozornění na rizika, která mohou způsobit poškození spotřebiče. 
UPOZORNĚNÍ! 
Zdůrazňuje, tipy a další užitečné informace v návodu k použití. 

 CE Prohlášení o shodě 
Tento spotřebič splňuje požadavky na spotřebiče a bezpečnost výrobku práva (GPSG) a směrnic EU 
2004/108/ES "Elektromagnetická kompatibilita" a 
2006/95/EC "směrnice nízkého napětí". Přístroj nese značku CE na typovém štítku. 

Účel použití 
Tento ventilátor lze použít pouze ke stanovenému účelu - ventilace domy nebo kanceláře. 
Chladicí ventilátor není vhodný pro komerční využití. Jakékoli jiné použití je považováno za 
neoprávněné a je zakázáno. 

Neoprávněné použití 
Příklady neoprávněným použitím zde uvedených může vést k poruchám, poškození spotřebiče nebo 
ke zranění. 
• Nebezpečí požáru a výbuchu. Nikdy nepoužívejte přístroj v blízkosti výbušných nebo hořlavých 
materiálů. 
• Poškození zařízení před deštěm a nečistotami. Nepoužívejte ani neskladujte zařízení venku. 
• Nebezpečí přehřátí. Vždy se ujistěte, že otvory přístroje nejsou zakryté. 

Děti 
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a / nebo znalostí, pokud nejsou pod 
dohledem někoho, kdo je odpovědný za jejich bezpečnost, nebo obdrželi instrukce o tom, jak 
používat spotřebič. 
• Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem. 
• Balicí fólie může způsobit nebezpečí udušení.Nejsou k použití pro hru. 
 Obecně 
• Nepoužívejte přímý proud vzduchu přímo na osoby. 
• Nezakrývejte proudění vzduchu a udržovat minimální vzdálenost 50 cm na všech stranách. 

Napájení 
• Nesprávné napětí může zničit zařízení. 
Používejte přístroj pouze v případě, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší 
domácnosti. 
• Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny a chránit ji před deštěm a vlhkostí. 
• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama. 
• Při odpojování zařízení vždy vytáhněte přímo na zástrčku, nikdy za napájecí kabel. 
• neohýbejte, přibližujte nebo přejet napájecí šňůry a nevystavujte zdrojům tepla. 
• Je-li napájecí kabel tohoto spotřebiče poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo výrobce 
oddělení služeb zákazníkům nebo osobou s obdobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečné 
situace. 
• Používejte pouze prodlužovací šňůry určené pro příkon spotřebiče. 
• Při čištění a údržbě zařízení nebo při výměně dílů, vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě. 
 



Při reklamaci 
Pří reklamaci prosím zabalte přístroj do původního obalu nebo 
podobné, dobře polstrovaný obal, aby se zabránilo poškození přístroje. 

V případě nebezpečí 
V případě nebezpečí nebo nehody, spotřebič okamžitě  odpojte jej od elektrické sítě. 

 
V případě poruchy 

VAROVÁNÍ! 

Nikdy nepoužívejte vadné zařízení nebo zařízení s poškozeným napájecím kabelem. 
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte, zda můžete problém odstranit sami. 

oznámení 

Pokud jste nebyli schopni odstranit problém sami, obraťte se na autorizovaný servis nebo Fakir 
vyškoleného odborníka ve vaší zemi. 
Než zavoláte do servisu, prosím připravte si zařízení / název modelu na dosah ruky. Tyto informace 
naleznete na typovém štítku spotřebiče. 
Opravy smí provádět pouze vyškolení technici. Pouze Fakir originální náhradní díly mohou být 
použity. Neodborné opravy představují nebezpečí pro uživatele. 
 

Přehled 

Rozbalení /obsah balení 

Vybalte spotřebič a zkontrolujte její obsah pro úplnost: 

- Ochranná mřížka na přední straně 
- Ořech 
- Fan čepel 
- Šroubové připojení 
- Ochranná mřížka na zadní straně 
- Hlava motoru 
- Šroub s rýhovanou hlavou 
- Teleskopický stojan trubka 
- Stand trubice spojku 
- Podstavce 
- Převlečná matice 
- Stavěcí šrouby 
- Návod k použití 
- Dálkové ovládání 
- 2 baterie 
Pokud zjistíte poškození dopravou, obraťte se na maloobchodní prodejce. 

UPOZORNĚNÍ! 

Technické údaje  
Obalový materiál pro skladování a pozdější transportu (např. stěhování nebo odeslání do zařízení pro 
údržbu). 
Jmenovité napětí: 230 až 240 V AC 
Jmenovitá frekvence: 50-60 Hz 
Max. výstupní výkon: 55 W 
Rychlosti: 3 
3 větrné režimy: Normální / Přirozený / ložnice, 
Oscilace: horizontální 50 ° 
Oscilace: vertikální 20 ° 



Časovač: Max. 7,5 hodiny 
Dálkové ovládání: On-Off, rychlost časovač, vítr režimy 
Typ baterie: 1,5 V 2xAAA/LR03 
Napájecí kabel, cca. délka: 1,6 m 
Max. průtok vzduchu 1900 m³ / h 
Přibl. mřížka průměr: 44 cm 
Průměr kotouče: 39 cm 
Rozměry vx š xh cca: 120-140 cm cm/50x50 
Přibl. hmotnost: 4,2 kg 
Přibl. výška: 120-140 cm 
 

MONTÁŽ VENTILÁTORU 
 

VAROVÁNÍ! 
 
 
Před montáží se ujistěte, zda je síťová zástrčka je 
odpojená. Pokud je napájecí kabel je 
zapojen,zařízení může dojít k náhodnému zapnutí, 
což může mít následek zranění. 
 
UPOZORNĚNÍ! 
Levý závit! Našroubujte matici proti směru 
hodinových ručiček. Všimněte si rovnou plochu na 
motoru nápravy. 
 
Montáž se provádí v následujícím pořadí: 
Pokud již předmontované, vyjměte převlečné 
matice [11] od teleskopické trubky [12] a zatlačte 
kryt [15] přes teleskopické trubky. Vytáhněte 
teleskopickou trubici a pak dal na převlečnou maticí 
[11] znovu. Použijte šrouby jsou pro upevnění na 4 
základní nohy [13] na trubky rozdělovače [13] 
teleskopické trubky [12] a zatlačte kryt [15] přes 
trubku. 
 
Umístěte zadní ochrannou mřížku [7] přesně na 
hlavu motoru [8] (vložte dva šrouby na motoru 
hlavu do dvou otvorů v ochranné mřížky) a 
přišroubujte přiloženými převlečné matice [6]. 
Umístěte lopatky ventilátoru [5] zcela na motorovou hřídel a zajistěte přiloženým převlečnou maticí 
[4]. 
 

POZOR! 
Nikdy netlačte na ochrannou mřížkou. 
 
Umístěte přední ochrannou mřížku [1], s upínacím kroužkem [2] přesně na horní části zadní 
ochrannou mřížkou [7] (šroubové spojení směrem dolů) a pomalu stiskněte šikmo dolů. Ujistěte se, 
že mřížka musí zapadnout na místo dokola. Šroub upínací kroužek [2] uzavřít pomocí šroubu držáku 
[3]. Umístěte ventilátor s ovládacím panelem (hlava motoru) [8 +14] na teleskopickou trubici [12] a 
zajistěte šroub s rýhovanou hlavou [10]. 
 
Nastavení výšky: výška chladicího ventilátoru lze nastavit od cca 120-140 cm. Pro nastavení, uvolněte 
převlečné matice [11], vytáhněte nebo zasuňte 
ve zkumavce do požadované výšky a zajistit s pojistným kroužkem. 
 



Nepoužívejte sílu na otočné hlavy motoru a ne tlačte na ochrannou mřížkou. 
 
Foukání směr: ventilátor lze nastavit ručně na požadovanou vertikální oblasti použití (směr foukání): 
• Vypněte chladicí ventilátor. 
• Uvolněte šroub s rýhovanou hlavou [] otáčením proti směru hodinových ručiček. 
• Přesuňte motoru prvek - pouze ze zadní strany - 
do požadované polohy. 
• Zajistěte hlavy motoru otáčením šroubu s rýhovanou hlavou 
[A] ve směru hodinových ručiček. 
 

POZOR! 
Neumisťujte spotřebič přímo u některého 
tepelných zdrojů a vyhnout se vystavení přímému slunečnímu světlu. Mohlo by dojít k poškození 
chladicího ventilátoru. 
 
 

                                          OBSLUHA 
Zapnutí / vypnutí 

Všechny funkce lze ovládat přes: 
- Ovládací panel na přístroji 
- Dálkové ovládání 

 
Následující tlačítka jsou k dispozici na přístroji a na dálkovém ovladači: 
 
- TIMER 
- MODE 
- SPEED 
- ON / OFF 
 
   Ovladací panel                       
 
 
 Vložení / výměna baterie 

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně: 
Vložte 2 AAA/LR03 1,5 V baterie kladným pólem směrem ven (viz       obrázek na vnitřní) a úzké 

přihrádky na baterie. 
 

 

Zapnutí a předvolbou otáček 

Stiskněte tlačítko ON / OFF přepnete ventilátor na nízkých otáčkách nebo 

poslední rychlostní použité nastavení.LOW LED pro nízké rychlosti se rozsvítí na 

přístroji. Stisknutím tlačítka SPEED přejít na střední rychlost a stiskněte znovu 

pro výběr vysoké rychlosti, k návratu na nižší rychlost, stiskněte tlačítko ještě 

jednou. 

Upozornění: Pokud je vrtule ventilátoru je zablokován, vypněte ventilátor 

okamžitě a odpojte jej od elektrické sítě. Odstraňte ucpání před spuštěním 

ventilátoru znovu. 

 

 

 

 



Vypnutí   Stiskněte tlačítko ON/ OFF pro vypnutí ventilátoru 
Směr foukání(oscilace)    Chladicí ventilátor je vybaven automatickým 
otočným zařízením pro horizontální a vertikální otáčení. 
Horizontální rozsah natáčení je přibližně 50 °.Vertikální rozsah natáčení je 
přibližně 20 °.Oscilace tlačítko [B] se přepne z "stacionárním" na "oscilace" 
a naopak, i když je spotřebičje v provozu. 
Tlačítko stisknuto = oscilace ON 
Není stisknuto tlačítko OFF = Oscillation 
Rychlosti kmitání je rychlejší nebo pomalejší v závislosti na zvolené 
rychlosti. 

Časovač: 

Režim samospouště lze vybrat 15 stupňů 30 minut každý> 0.5/1.0/1.5 atd. 
tím, že opakovaně stisknutím tlačítka TIMER: 
Po uplynutí zvoleného času, zobrazí se odpovídající LED dioda na přístroji, 
uplynula ventilátor automaticky vypne. 
Funkce 
Stiskněte tlačítko MODE a vyberte si ze tří různých funkčních režimech, 

které jsou zobrazeny na príslušná LED [běžné, přirozené, spací] na zařízení. 
LED NORMAL Normální provoz. 
LED NATURAL V závislosti na zvolené rychlosti, změny rychlosti v různých časových intervalech. Po 
vypnutí přirozeným způsobem a zařízení se vrátí do předem zvolenou rychlostí. 
LED SPÍCÍ Se sníží rychlost o jednu po každém 30 minut a a) pokud je časovač vypnutý, zůstává na 
nejnižším nastavení rychlosti nebo b) pokud je časovač zapnutý, zůstává na vysoké, střední nebo 
nízké rychlosti, dokud vybraný čas vypršel. 

ČIŠTĚNÍ VENTILÁTORU 

Čištění / péče 
 

VAROVÁNÍ! 
Vypněte a odpojte od elektrické sítě. Nechte spotřebič vychladnout Před zahájením čištění a 

péči. Tím se zabrání spotřebič od elektrické náhodnému zapnutí. 
 

POZOR! 
Nepoužívejte čistící prostředky, abrazivní prostředky ani alkohol, protože může dojít k 

poškození krytu. 
 
Prach nahromadění uvnitř zařízení lze odstranit pomocí vysavače nebo vyfukování stlačeným 

vzduchem. 
 
Přístroj čistěte pouze suchým nebo vlhkým hadříkem. Přístroj nevyžaduje žádnou zvláštní 
údržbu a péči. Vítr napájecí kabel. Chrání před prachem během skladování. 
 
Spotřebiče, které nebyly v provozu po delší dobu, musí být kontrolovány vyškoleným 
technikem před opětovným uvedením do provozu. Totéž platí v případě, že přístroj ukazuje 
nečistot na vnitřní straně. 

Řešení problémů ... Vážený zákazníku: 
Naše výrobky jsou podrobeny přísným kontrolám kvality. Pokud toto zařízení by však nepodaří 
správně fungovat, je to politováníhodné, pro nás. 
Než se obrátíte na servis, zkontrolujte, zda můžete problém odstranit sami 
VAROVÁNÍ! 
Vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky před zahájením řešení problémů. Tím se zabrání spotřebič 
od elektrické náhodnému zapnutí. 
Před voláním se ujistěte, že máte přístroj a název modelu. 
(Tato informace je možno nalézt na typovém štítku spotřebiče.) 
 



RECYKLACE ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Když ventilátor dosáhla konce své životnosti, a to zejména v případě poruchy, činí spotřebič 
neschopné provozu tím, že nejprve odpojit a pak řezání napájecí kabel.Likvidace spotřebiče v souladu 
s použitelnými-ných ekologických předpisů ve vaší zemi. Nevyhazujte elektrická zařízení do 
smíšeného odpadu.Obal přístroje je vyrobeno z recyklovatelných materiálů. Řazení obalový materiál 
a recyklovat způsobem. Pro informace o recyklaci, obraťte se na místní úřady nebo na maloobchodní 
prodejce. 
Neužitečnými elektrická a elektronická zařízení a baterie obsahují nebezpečné látky, které byly dříve 
nezbytné pro řádné fungování a bezpečnost spotřebičů. Nevyhazujte neopravitelné zařízení nebo 
baterie do domovního odpadu! V domovním odpadem, nebo při nesprávné manipulaci, tyto látky 
jsou nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. 
Neužitečnými elektrická a elektronická zařízení a baterie často obsahují cenné materiály.Baterie 
likvidujte odděleně! Využijte místních recyklačních zařízení pro recyklaci elektrických a elektronických 
zařízení a baterií 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

 Před zapnutím zkontrolujte ventilátor a napájecí kabel, jest-li je v úplném pořádku. 

 V případě problému kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis. 

 Ventilátor nebo součástky chraňte před ohněm. 

 Nemontujte zařízení na stěnu nebo na strop. 

 Nesahejte na součástky, které jsou v provozu(vrtule) 

 Před dokončením montáže nezapínejte ventilátor do sítě. 

 Před zapojením do sítě překontrolujte, zda souhlasí uvedené napětí na zařízení. 

 Nepoužívejte ventilátor v blízkosti vany, sprchy a bazénu. 

 Při manipulaci, čištění vždy ventilátor odpojte ze sítě. 

 Chraňte před dětmi!!! Nezapínejte v dosahu dětí. 

 Neodpojte ventilátor je-li v provozu. 

 Nedotýkejte se kabelu mokrou rukou. Hrozí nebezpečí úrazu!!! 

 Jakákoliv oprava musí být provedena pouze pracovníkem servisního oddělení 

 prodávající společnosti. V opačném případě záruka zaniká. 

 Nestrkejte do mřížky, ani do ionizéru žádné předměty. 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
Záruka se nevztahuje na níže uvedené body. 
Závady, které vzniknou při nesprávném užívání. 
Závady, které vzniknou během přepravy. 
Závady, které vzniknou používáním nízkého nebo vysokého napětí nebo při použití 
 napětí odlišné než je uvedené na výrobku.  
Závady, které vzniknou při požáru a úderu blesku. 
Závady, které vzniknou při opravě neoprávněnou osobou. 
Závady, které vzniknou během přepravy do servisu. 
Záruka je 2 (dva) roky na uvedené výrobky. Uchovejte prosím během záruční době 
 fakturu, záruční list a obal od výrobku. 
Údaje na záručním listě musí souhlasit s údaji na výrobku. 

1) Doklady, které nebudou mít razítko, podpis a datum prodeje od prodejce nebudou 

 platné. 

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu 

s návodem k obsluze. Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí 

výrobce. 

Záruční dobu nelze zaměňovat se životností výrobku, která může být kratší díky nesprávnému 

používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce. 

 

 


