
 
 
 

 

 Használati útmutató 
 

Kézi ventilátor, HP1 
 

Rend. sz.: 1626085 
 

Rendeltetésszerű használat  
Ez a markolattal rendelkező kihajtható ventilátor mindenhova magunkkal vihető. Egy 
energiahatékony motor elegendő teljesítményt nyújt a szabadban történő használathoz, az akku 
USB-ről tölthető fel. Sokoldalú rögzítési lehetőségek és különböző választható fordulatszámok 
gondoskodnak az optimális szellőzésről a legkülönbfélébb körülmények között.  

Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben ezt a terméket az előbbiekben megnevezett céloktól eltérő célra alkalmazza, a 
készülék károsodhat. Ezenkívül ez olyan veszélyekkel járhat, mint pl. a rövidzárlat, tűz, 
áramütés stb. Alaposan olvassa át a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi 
betekintés céljából.  Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati 
útmutatót is.  

A termék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit.  
Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. 

Minden jog fenntartva. 
 

A szállítás tartalma  

• Ventilátor 
 

• Akku 
 

• USB töltőkábel 
 

• Fém támasz/csíptető 
 

• Használati útmutató 
 

Aktuális használati útmutatók   
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/ downloads 
weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a 
weboldalon található utasításokat. 
 

A jelképek magyarázata 
 

A háromszögbe foglalt villámjelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti 

veszély, pl. áramütés. 
  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig 

figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
 

A nyíl jelkép arra utal, hogy a szöveg különleges tippeket és utasításokat tartalmaz 

a kezelésre vonatkozóan. 
  

Biztonsági előírások  
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági 
előírásokat tartsa be. Ha a biztonsági tudnivalókat és információkat, 
amelyeket a jelen használati útmjutató tartalmaz, nem veszi figyelembe, az 
ebből kövekező sérülésekért vagy dologi károkét nem vállalunk felelősséget.  
Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.   

a) Általános tudnivalók  

• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, Ezt kisgyerekek  
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  

• Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől 
és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék 
üzemeltetését, és védje meg véletlen használattól.  A biztonságos használat már 
nem biztosítható, ha a készüléknek 

- látható sérülései vannak, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy  

- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve. 
 

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély 
magasságból is károsíthatja a terméket.  

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, 

biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.  

• A karbantartási-, beállítási- és javítási munkákat kizárólag szakember ill. arra 
feljogosított szakszerviz végezheti. 

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál 
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.   

b) Feltölthető akku  

• Az új akku berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra. 
 

• Távolítsa el az akkut a termékből, ha hosszabb ideig nem használja, hogy 
elkerülje a kifolyt akku okozta károsodásokat. A kifolyt vagy sérült akku a bőrrel 
érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat.  Hordjon ezért megfelelő 
védőkesztyűt, ha sérült akkukkal kell tevékenykednie.   

• Az akkukat gyerekek számára nem hozzáférhető helyen kell tárolni.  Ne hagyja 
az akkukat szanaszét heverni, mert fennáll a veszély, hogy gyerekek vagy 
háziállatok lenyelik őket.  

• Elemeket és akkumulátorokat nem szabad rövidre zárni vagy tűzbe dobni.  

 Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni.   Ilyen esestbe  

robbanásveszély áll fenn! 
 

• Kerülje az akkumulátor sérülését.  Az akkumulátor köpenyének a sérülése 
következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. 

• Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az 
akkumulátort, ill. a készüléket. Égés- és tűzveszély áll fenn! 

• Rendszeresen töltse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket.  

Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az 
akkumulátor előzetes kisütése.  

• Ne töltse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát. 
 

• Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben 

egy kis felmelegedés normális dolog. 
 

Kezelőszervek  
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1 Akasztó 
 

2 Működést jelző lámpa 
 

3 Akkutartó reteszelés 
 

4 Akkutartó 
 

5 Csúszásmentes gumi lábak 
 

6 BE/KI /fordulatszám 
 

7 Fém támasz/csíptető (eltávolítható) 
 

8 Zsanér 
 

9 Töltést jelző lámpa 
 

10 DC-5V Mini USB töltőcsatlakozó 
 

11 Fém támasz/csíptető rögzítési pont 
 

Használatba vétel 
 

a) Akku behelyezése  

• Nyissa ki az elemtartó fedelét a reteszelésnél (3). 
 

• Vegye le a fedelet. 
 

• Helyezze be az akkut az elemtartóban jelölt polaritásoknak megfelelően. 
 

• Tegye vissza az elemtartó fedelét. Egy "kattanással" kell berögzülnie. 



 

b) Bekapcsolás/fordulatszám kiválasztása 
 

• Nyomja meg a -t a ventilátor bekapcsolásához. 
 

• Nyomja meg a -t a három fordulatszám váltogatásához (alacsony, közepes, magas). 
 

• Nyomja meg a -t a ventilátor kikapcsolásához. 
 

A Működést jelző lámpa (2) jelzi, hogy a ventilátor be van kapcsolva, és 

kikapcsol, ha a ventilátort kikapcsolják. 
 

c) Akku 
 
• Csatlakoztassa a vele szállított töltőkábel egyik végét a markolat oldalán található  DC-5V 

töltőcsatlakozóhoz (10) és a másik végét egy USB csatlakozóhoz. 
  

Az akku feltöltéséhez használjon USB-s töltőadaptert (min. 1 A). Ne töltse a 
készüléket egy számítógép USB csatlakozójáról.  

• A Működést jelző lámpa (9) töltés közben pirosan világít és zöld lesz, ha az akku teljesen 

feltöltődött (kb. 3 óra szükséges a teljes feltöltéshez) 
 

Úgy maximálhatja az akkutöltést, ha alacsonyabb fordulatszámot használ (ld. 

"Műszaki adatok" fejezet). 
 

d) Egy töltőhöz csatlakoztatva 
 

A ventilátort használhatja akku nélkül is. 
 
• Csatlakoztassa a vele szállított töltőkábel egyik végét a markolat oldalán található  DC-5V 

mini töltőcsatlakozóhoz (10) és a másik végét egy USB csatlakozóhoz. 
 

Felhasználási opciók 
 
Ha az eltávolítható fém támaszt/csíptetőt (7) együtt használja a zsanérral (8) és a 
csúszásmentes gumi lábakkal (5), akkor a ventilátort különböző helyzetekben felállíthatja 
annak érdekében, hogy a légáramot oda irányítsa, ahol a leginkább szüksége van rá. 
  

A fém támasz/csíptető (7) rögzítésénél vagy eltávolításánál ne alkalmazzon túlzott 

erőszakot, különben a drót elhajolhat. 
 

a) Kézben tartva 
 

• Távolítsa el a fém támaszt/csíptetőt (7) a rögzítési pontról (11). 
 

• Hajtsa ki a ventilátort a zsanér (8) mentén addig, amíg az egy "kattanással" bepattan. 
 

Úgy maximálhatja az akkutöltést, ha alacsonyabb fordulatszámot használ (ld. 
"Műszaki Adatok" fejezet). A támaszt tartsa egy biztos helyen a későbbi 
használathoz. 

  

b) Összehajtva az asztalon 
 

• Távolítsa el a fém támaszt/csíptetőt (7) a rögzítési pontról (3). 
 

• Hajtsa össze a ventilátort a zsanér (8) mentén. 
 

• Úgy állíthatja az asztalra, hogy a csúszásmentes gumi lábaira (5) állítja.  
 

Vegye figyelembe, hogy a gumi lábak (5) az érzékeny felületeken nyomot 
hagyhatnak. A támaszt (7) tartsa egy biztos helyen a későbbi használathoz. 

 

c) Meghajtva az asztalon 
 

• Rögzítse a fém támaszt az ábra szerint (7) a rögzítési pontnál (11). 
 

• Hajtsa össze a ventilátort a zsanér (8) mentén. 
 

• Helyezze a ventilátort a támaszra és állítsa be a szöget. 
 

d) Felakasztva 
 
Ha a beépített akasztót (1) használja, a ventilátort felakaszthatja az ernyője aljára. 
  

Ellenőrizze, hogy a ventilátor jól rögzül-e, így elkerülve a leesésből adódó 
károsodásokat, és győződjön meg róla, hogy a ventilátor száraz marad akkor is, 
ha esős napon használja. Az ernyő akasztó (1) nem feltétlenül kompatibilis minden 
típusú ernyővel. Ne használjon erőszakot felakasztáskor, mert azzal károkat 
okozhat. 

 

e) Felcsíptetve 
 
A sokoldalúan használható fém csíptető (7) lehetővé teszi, hogy a ventilátort különböző 
módokon rögzítse, pl. egy íróasztal lapján, egy babakocsi napellenzőjén, könyvön, stb. 
  

Ne hajlítsa meg túl erősen a fém csíptetőt (7), mert az tartósan deformálódhat. 
Ellenőrizze, hogy a készülék szilárdan van-e rögzítve a rögzítési ponthoz (11). Ne 
helyezze közvetlenül a feje fölé a ventilátort, mert sebesülést okozhat, ha egy 
bizonyos magasságból leesik. 

Ápolás és tisztítás 
 

• Tisztítás előtt válassza le a töltőkábelt az elektromos hálózatról. 
 

• Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek 
károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.  

• A készülékház tisztításához csak egy száraz, nem bolyhosodó kendőt használjon. 
 

Eltávolítás 
 

a) Készülék 
 

Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem 
valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi 
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 

  
Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkukat, és azokat a  terméktől 

elkülönítve távolítsa el.  
 

b) Feltölthető akku 
 

Végfelhasználóként Önt törvény kötelezi arra, hogy az összes  

használt akkut eltávolítsa. Tilos azokat a háztartási szemétbe  

kidobni! 
 

A káros anyagot tartalmazó elemeken/akkukon ez a szimbólum látható, ami arra 
utal, hogy selejtezésük a háztartási szeméten keresztül tilos.  A legfontosabb 
nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés 
az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható kuka ikon alatt 
található). 

 
A használt elemek/akkuk leadhatók a hivatalos gyűjtőállomásokon, szaküzletünkben és 
mindenütt, ahol elemeket/akkukat árusítanak.  

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

 Műszaki adatok: 
 

Bemenő feszültség/-áram............ 5V/DC, 1 A (USB) 
 

Akku.......................................... 3,7 V, 18650, 2.000 mAh lítiumion (tölthető) 
 

Kimeneti teljesítmény ......................... max. 4 W 
 

Ventilátor sebességek.......... Alacsony (2,9 m/mp), közepes (3,9 m/mp), magas (4,8 m/mp) 
 

Ventilátor üzemidő......................... Alacsony (kb. 8 óra), közepes (kb. 5 óra), magas (kb. 2 

óra) 
 

Akku töltési ideje........................... kb. 3 óra 
 

USB kábel hossza............................ 80 cm 
 

Üzemelési feltételek.................... -20 ... 40 °C, 20 - 80 % relatív légnedvesség 
 

Tárolási feltételek........................-20 ... 40 °C, 20 - 80 % relatív légnedvesség 
 

Méret (Sz x Ma x Mé)......................... 104 x 205 x 35 mm (kihajtva) 
 

Súly................................................. 173 g (akkuval)  
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