
HOME ENVIRONMENT

USB VENTILATOR AROMA

Navodila za 
uporabo

m
yhansecontrol.c

om

ID: #05000

m
yhansecontrol.c

om

IZ
DE

LANO V NEMČIJI

Uporabniku 
prijazna navodila 

 



Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne 
dele, dodatno opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali 
servisih ali si želite udobno ogledati videoposnetek z navodili – s 
kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, 
ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer 
vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke. 
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali 
kontaktnih podatkov!

Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen 
program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.  
Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne 
trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite 
naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku,  
ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal
Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na 
Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu 
www.hofer-servis.si.

 Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom,  
kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Vsebina kompleta

Komponente
1 Ohišje okvirja

2 Stojna površina

3 Enota z rotorjem

4 Mikro vtič USB

5 Vtič USB

6 Polnilni kabel USB

7 Aromatična blazinica, 3×

8 Gumb za vklop/izklop

9 Mikro priključek USB

10 Bela statusna LED lučka

11 Rdeča statusna LED lučka

12 Pokrov predala za blazinice

13 Predal za blazinice

14 Zaščitna mreža rotorja
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo spadajo k temu USB ventilatorju aroma (v nada-
ljevanju imenovan samo „izdelek“). Vsebujejo pomembne informacije o 
začetku uporabe in ravnanju z izdelkom.
Pred začetkom uporabe izdelka skrbno in v celoti preberite ta navodila za 

uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede 
do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku. 
Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini 
upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če izdelek izročite tretjim 
osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba
Izdelek je zasnovan izključno za prezračevanje in porazdelitev eteričnih dišav. Izdelek 
je predviden za uporabo v notranjih prostorih. Namenjen je izključno za zasebno upo-
rabo in ni primeren za poslovne namene.
Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli 
drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo 
telesne poškodbe. Izdelek ni igrača.
Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.

Enosmerni tok

S tem simbolom so označene naprave, ki ustrezajo zaščitnemu razredu 
III.
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Varnost
Razlaga napotkov
V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.

 OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi ka-
tere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali 
hudih telesnih poškodb.

 POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje 
nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere 
lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali 
zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!
Ta opozorilna beseda opozarja pred možno mate-
rialno škodo.

Splošni varnostni napotki

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!
Pomanjkljiva električna napeljava ali previsoka električna napetost 
lahko povzročita udar električnega toka.

 − Izdelek priključite izključno na vire električne energije z varno-
stno nizko napetostjo, katerih izhodna napetost ne prekorači 
dovoljene vhodne napetosti, navedene na izdelku.

 − Izdelka ne uporabljajte, če sta izdelek ali kabel USB vidno poš-
kodovana.

 − Izdelka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
 − Izdelka ne izpostavljajte ognju in vročim površinam.
 − Izdelek uporabljajte le v notranjih prostorih. Nikoli ga ne upo-

rabljajte v vlažnih prostorih ali na dežju.
 − Izdelek vedno shranjujte tako, da ne more pasti v kopalno kad 

ali umivalnik.
 − Nikoli ne prijemajte oziroma ne segajte po električno napravo, 

če je padla v vodo. 
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 − Poskrbite, da otroci v izdelek ne bodo potiskali nobenih pred-
metov.

 − Kadar izdelka ne uporabljate, ga čistite ali v primeru motnje, 
ga vedno izklopite. Če je izdelek priključen na vir električnega 
toka, ga odklopite od vira električne toka.

 OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara ali požara!
Nestrokovne spremembe ali nestrokovno popravilo lahko negativ-
no vplivajo na varnost uporabe izdelka, kar lahko privede do elek-
tričnega udara ali kratkega stika ter posledično do požara.

 − Na izdelku ne izvajajte sprememb.
 − Izdelka ne popravljajte sami.
 − Popravilo prepustite usposobljeni osebi.
 − Pri popravilih je dovoljeno uporabljati le dele, ki ustrezajo prvot-

nim podatkom o napravi. V tem izdelku so električni in mehan-
ski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.

 − V primerih samostojno izvedenih popravil, neustreznega 
priklopa ali nepravilne uporabe bodo jamstveni in garancijski 
zahtevki zavrnjeni.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznav-
nimi ali duševnimi sposobnostmi (na primer ljudje z delnimi 
telesnimi okvarami, starejše osebe z zmanjšanimi telesnimi in 
duševnimi sposobnostmi) ali s pomanjkanjem izkušenj in zna-
nja (na primer starejši otroci).

 − Ta izdelek lahko uporabljajo otroci, starejši od osem let, in 
osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi spo-
sobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod 
nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo izdelka in 
razumejo posledične nevarnosti. 
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 − Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. 
 − Otroke morate nadzorovati in tako zagotoviti, da se ne igrajo z 

izdelkom.
 − Otroci izdelka ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
 − Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo približevati izdelku.
 − Izdelka med uporabo ne puščajte brez nadzora.
 − Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažno folijo. Otroci se 

lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.

 OPOZORILO!

Nevarnost eksplozije in požara!
Izdelek ima vgrajeni litij-ionski akumulatorski bateriji. Nepravilna 
uporaba izdelka oz. akumulatorskih baterij lahko povzroči uhajanje 
plina, iztekanje baterijske tekočine, požar ali eksplozijo.

 − Akumulatorskih baterij ni mogoče zamenjati. Zato jih ne po-
skušajte zamenjati.

 − Izdelka in vgrajenih akumulatorskih baterij ne razstavljajte. 
Akumulatorskih baterij ne spreminjajte ali stiskajte. Akumula-
torskih baterij ne navrtajte. Z akumulatorskimi baterijami ne 
povzročite kratkega stika.

 − Izdelka ne mečite v odprt ogenj.
 − Kovinski litij se lahko ob stiku z vodo vname. Preprečite stik 

vsebine litijevih akumulatorskih baterij z vodo.
 − Izdelka ne uporabljajte več, če je poškodovan.

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
V primeru nepravilnega delovanja ali poškodbe lahko baterijska 
tekočina vgrajenih iz akumulatorskih baterij oz. izdelka izteče, kar 
lahko ob dotiku povzroči razjede. 

 − Izdelka ne prijemajte brez zaščitnih rokavic.
 − Izogibajte se vsakemu stiku z izteklo baterijsko tekočino.
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 − Če pridete v stik z izteklo baterijsko tekočino, prizadeto mesto 
takoj izperite s čisto vodo.

 − Pri stiku z očmi takoj obiščite zdravnika.

 POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilno ali malomarno ravnanje z izdelkom lahko povzroči te-
lesne poškodbe.

 − Pazite, da dolgi lasje ne visijo v območju izdelka. Rotor jih lah-
ko zagrabi.

 − Izdelka ne uporabljajte brez zaščitne mreže rotorja.
 − Ne vtikajte prstov ali predmetov v delujoči rotor.
 − Izdelka ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho, proti vroči-
ni odporno in dovolj stabilno površino. Izdelka ne postavljajte 
na rob površine.

 − Preprečite toplotni zastoj, tako da izdelka ne postavite nepos-
redno k steni ali pod viseče omarice ipd. 

 − Ne blokirajte zračnega toka.
 − Izdelka nikoli ne postavljajte na ali v bližino vročih površin 

(plošče štedilnika itd.).
 − Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (gretje 

itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
 − V izdelek nikoli ne nalivajte tekočin.
 − Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo, da bi ga očistili in za čišče-

nje ne uporabljajte parnih čistilnikov. Sicer se lahko izdelek 
poškoduje.
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 − Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem 
bi ga uničili.

 − Izdelka ne uporabljajte več, če so na plastičnih sestavnih delih 
vidne razpoke, prelomi, ali če so se preoblikovali. Zagotovite, 
da bodo sestavni deli zamenjani samo z ustreznimi originalni-
mi nadomestnimi deli.

Prva uporaba
Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koni-
častimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek. 

 − Embalažo odpirajte zelo previdno.
1. Vzemite izdelek iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sl. A, B in D).
3. Preverite, ali so na izdelku ali posameznih delih vidne poškodbe. V tem primeru 

izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojo podružnico.

Priprava
Polnjenje akumulatorskih baterij

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilen postopek pri polnjenju vgrajenih akumulatorskih bate-
rij lahko povzroči poškodbo izdelka.

 − Za polnjenje vgrajenih akumulatorskih baterij uporabljajte 
izključno priloženi polnilni kabel.

 − Ne uporabljajte podaljševalnega kabla USB.
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Izdelek ima dve fiksno vgrajeni litij-ionski akumulatorski bateriji tipa 18650. Ti je mo-
goče napolniti s priloženim polnilnim kablom USB  6 . Akumulatorsko baterijo je tre-
ba pred prvo uporabo enkrat napolniti popolnoma do konca. Polnjenje traja približno 
10 ur.

Vgrajeni akumulatorski bateriji je mogoče polniti pri vklopljenem in 
izklopljenem izdelku. Če se akumulatorski bateriji polnita, medtem ko 
je izdelek vklopljen, rotor deluje samo na najnižji stopnji.

Polnjenje v izklopljenem stanju
1. Mikro vtič USB  4  polnilnega kabla USB  6  priključite na mikro priključek USB  9  

na zadnji strani izdelka (glejte sl. C).
2. Priključite vtič USB  5  polnilnega kabla USB na priključek USB vklopljenega raču-

nalnika oz. prenosnika. Polnilni kabel USB lahko tudi z običajnim polnilnim vtičem 
(5 V/1 A, ni priložen vsebini kompleta) priključite na pravilno nameščeno električno 
vtičnico. 

3. Počakajte na konec postopka polnjenja. Med polnjenjem sveti rdeča statusna LED 
lučka  11 . Takoj ko je postopek polnjenja končan, rdeča statusna LED lučka ugasne 
in svetiti začne bela statusna LED lučka  10 .

4. Odklopite polnilni kabel USB iz vira električnega toka.
5. Odklopite polnilni kabel USB iz mikro priključka USB izdelka.

Polnjenje v vklopljenem stanju
1. Mikro vtič USB  4  polnilnega kabla USB  6  priključite na mikro priključek USB  9  

na zadnji strani izdelka.
2. Priključite vtič USB  5  polnilnega kabla USB na priključek USB vklopljenega ra-

čunalnika oz. prenosnika. Polnilni kabel USB lahko tudi z običajnim polnilnim 
vtičem (ni priložen vsebini kompleta) priključite na pravilno nameščeno električno 
vtičnico. 

3. Počakajte na konec postopka polnjenja. Med polnjenjem svetita rdeča statusna 
LED lučka  11  in bela statusna LED lučka  10 . Takoj ko je postopek polnjenja kon-
čan, rdeča statusna LED lučka ugasne in sveti samo še bela statusna LED lučka.

4. Odklopite polnilni kabel USB iz vira električnega toka.
5. Odklopite polnilni kabel USB iz mikro priključka USB izdelka.

Pri popolnoma napolnjeni akumulatorski bateriji traja čas delovanja 
akumulatorske baterije najmanj
• 19 ur na najnižji stopnji hitrosti,
• 17 ur na srednji stopnji hitrosti
• ali 15 ur na najvišji stopnji hitrosti.
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Postavitev
 − Izdelek postavite na želeno mesto. Namestite ga na ravno, suho, trdno in dovolj 

stabilno površino. Pri tem se prepričajte, da ima stojna površina  2  izdelka čvrst 
oprijem.

Vstavljanje aromatičnih blazinic
V središču zaščitne mreže rotorja  14  je predal za blazinice  13 . Tam lahko vstavite 
aromatične blazinice  7 , prepojene z eteričnim oljem, da se dišave z zračnim tokom 
izdelka porazdelijo v prostoru.

1. Snemite pokrov predala za blazinice  12  z zaščitne mreže rotorja, da odprete 
predal za blazinice. V ta namen s palcem in kazalcem primite enega od manjših 
jezičkov na sprednji strani pokrova predala za blazinice in zavrtite pokrov predala 
za blazinice v nasprotni smeri urnega kazalca. Nato snemite pokrov predala za 
blazinice in ga odložite na stran (glejte sl. D).

Po potrebi morate pokrov predala za blazinice nekoliko privzdigniti z 
majhnim križnim izvijačem, da ga lahko snamete.

2. Vzemite eno od aromatičnih blazinic v roko in kapnite nanjo nekaj kapljic eterične-
ga olja. Olje uporabljajte varčno. Zadostuje 3–5 kapljic. Ne mešajte več eteričnih olj 
med seboj.

3. Vstavite aromatično blazinico v predal za blazinice.
4. Nataknite pokrov predala za blazinice ponovno nazaj na zaščitno mrežo rotorja in 

ga zavrtite do konca v smeri urnega kazalca.

Poravnava enote z rotorjem
Enoto z rotorjem  3  je mogoče vrteti za 360˚ okrog prečne osi ohišja okvirja  1 , tako 
da lahko po želji poravnate zračni tok.

 − Pomaknite enoto z rotorjem v želeni položaj (glejte sl. E).

Uporaba
Z rahlim pritiskom gumba za vklop/izklop  8  lahko vklopite izdelek, po vrsti spreme-
nite stopnje hitrosti in izklopite izdelek (glejte sl. C).

 − Za vklop izdelka na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop. Rotor začne delovati na 
najnižji stopnji hitrosti. 

 − Če želite preklopiti na srednjo stopnjo hitrosti, drugič na rahlo pritisnite gumb za 
vklop/izklop.

 − Če želite preklopiti na najvišjo stopnjo hitrosti, tretjič na rahlo pritisnite gumb za 
vklop/izklop.

 − Za izklop izdelka četrtič na rahlo pritisnite gumb za vklop/izklop.
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Odčitavanje statusne LED lučke
Izdelek ima dve statusni LED lučki  10 / 11 , na katerih lahko odčitate stanje izdelka, 
stanje napolnjenosti vgrajenih akumulatorskih baterij in napredek polnjenja:

Stanje LED lučke: Pomen:

Bela statusna LED lučka  10  sveti. Izdelek je vklopljen.

Bela statusna LED lučka utripa. Izdelek je vklopljen. Stanje napolnjenosti 
akumulatorskih baterij je nizko.

Bela in rdeča statusna LED lučka  11
svetita.

Vgrajeni akumulatorski bateriji se polni-
ta, medtem ko je izdelek vklopljen.

Rdeča statusna LED lučka sveti. Vgrajeni akumulatorski bateriji se polni-
ta, medtem ko je izdelek izklopljen.

Bela statusna LED lučka sveti, medtem 
ko je izdelek priključen na vir električne 
energije.

Akumulatorski bateriji sta popolnoma 
napolnjeni.

Statusni LED lučki ne svetita. Izdelek je izklopljen.

Iskanje napak
Težava Možen vzrok Rešitev
Izdelek ne deluje. Gumba za vklop/izklop  8  

niste pritisnili.
Pritisnite gumb za vklop/
izklop.

Vgrajeni akumulatorski 
bateriji sta izpraznjeni.

Napolnite akumulatorski 
bateriji.

Izdelek deluje samo na 
najnižji stopnji.

Izdelek je priključen na 
zunanji vir električnega 
toka.

Odklopite izdelek iz zuna-
njega vira električne toka.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost električnega kratkega stika! 
Če v ohišje izdelka zaide voda ali druge tekočine, lahko pride do 
kratkega stika.

 − Izdelka nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
 − Pazite, da v ohišje ne steče voda ali druga tekočina.
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OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

 − Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač 
s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih 
predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko po-
škodujejo površine naprave.

 − Izdelka v nobenem primeru ne dajajte v pomivalni stroj. S tem 
bi ga uničili.

1. Prepričajte se, da je izdelek izklopljen in ni priključen na vir električnega toka.
2. Počakajte, da se izdelek povsem ohladi.
3. Izdelek obrišite z rahlo navlaženo krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma 

posušijo.

Izdelka ni dovoljeno razstavljati. Prah in kosme, ki so se nabrali v zašči-
tni mreži rotorja  14  ali notranjosti izdelka, lahko odstranite s sesalni-
kom z nastavkom ščetke ali s šibkim stisnjenim zrakom (npr. z mehom). 

Shranjevanje
Preden izdelek shranite, poskrbite, da bodo vsi deli popolnoma suhi.

 − Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
 − Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
 − Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri tempe-

raturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki
Model: CF-6002-G/CF-6002-W
Električno napajanje: 2× litij-ionski akumulatorska baterija tipa 18650

(po 2600 mAh, fiksno vgrajena)
Polnilni tok: 5 V/1 A
Vhodna moč: 5 W
Razred zaščite: III
Številka izdelka: 806651
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Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepen-
ko in karton odložite med odpadni papir, folije pa med odpadke za 
recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke
(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekun-
darnih surovins)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske 
odpadke!
Ko izdelka ni več mogoče uporabljati, ima vsak potrošnik zakonsko 
dolžnost, da odpadne naprave odda ločeno od gospodinjskih 
odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti. Tako se za-
gotovi strokovno recikliranje odpadnih naprav in preprečijo negativni 
vplivi na okolje. Zato so električne naprave označene s tukaj prikaza-
nim simbolom.

Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med go-
spodinjske odpadke!
 Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne gle-
de na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem mestu 
v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo odstranjene na okolju 
prijazen način.
 Na zbirno mesto oddajte celoten izdelek (z baterijo) in le v izpraznje-
nem stanju!
*označeno z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro,  
Pb = svinec
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IZDELEK:  
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Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
HOFERjevi poslovalnici.




