
HM-4U01T

Wentylator kempingowy ze oświetleniem

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać jej zgodnie z zaleceniami.

Niniejsza instrukcja obsługi została dokładnie sprawdzona. W przypadku jakichkolwiek błędów drukarskich lub nieporozumień 
w niniejszej instrukcji prosimy o jak najszybszy kontakt.

Nazwy części Konserwacja

Instrukcja użytkowania

Konserwacja

Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Specy�kacja

01 0302

尺寸：71mm*120mm*5�

Ładowanie

Podłącz kabel ładujący USB do gniazda wejściowego MICRO wentylatora. 
Czerwona dioda LED świeci się bez przerwy, co oznacza, że urządzenie ładuje się. 
Lampka wskaźnika zmieni kolor na niebieski, wskazując, że akumulator jest w pełni 
naładowany. Urządzenie może bez przerwy działać podczas ładowania.

1. Gdy produkt nie jest używany, należy go wyłączyć i odciąć zasilanie.

2. Przed czyszczeniem i konserwacją odłącz zasilanie, aby schłodzić produkt.

3. Do czyszczenia zmocz szmatkę w niewielkiej ilości wody lub delikatnie 
przetrzyj powierzchnię produktu detergentem.

Jak odłączyć od ładowania

Podłącz dużą koncówkę podłączonego kabla ładującego do gniazda 
wyjściowego USB wentylatora i automatycznie wyjmij zasilacz DC5V, który może 
zasilać telefon komórkowy lub inne produkty, które mają być ładowane. 

Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Wentylator lub oświetlenie są używane w normalnych warunkach. Gdy pozostałe 
naładowanie jest niskie (około 20%), czerwona lampka wskaźnika miga. 
Naładuj urządzenie. Jeśli moc zostanie zużyta, naładuj urządzenie. 
Przed użyciem należy je ładować przez co najmniej 10 minut.
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Szczegóły

HM-4U01T

Nazwa produktu / Wentylator kempingowy

4W

5V        2A（max）
5-6h

Czas pracy h 25h

Pojemność baterii mA 4000mA

Waga g 390g

Tryb działania Status pracy

Naciśnij przycisk wentylatora po raz pierwszy

Naciśnij przycisk wentylatora drugi raz

Naciśnij przycisk wentylatora trzeci raz

Naciśnij przycisk wentylatora czwarty raz

Naciśnij przycisk wentylatora piąty raz

Naciśnij przycisk światła po raz pierwszy

Naciśnij przycisk światła po raz drugi

Naciśnij przycisk światła po raz trzeci

Naciśnij przycisk światła po raz czwarty

Naciśnij przycisk światła po raz piąty

Najniższa prędkość

Niska prędkość

Wysoka prędkość

Najwyższa prędkość

Wyłączenie wiatraka

Trzy białe światła - pełne oświetlenie

Trzy białe światła – średnie oświetlenie

Światła białe i pomarańczowe 
migają na przemian

Trzy zestawy pełych pomarańczowych świateł

Wyłączenie światła

Nie używaj tego produktu w wilgotnym otoczeniu (takim jak łazienka), kontakt 
z wodą może spowodować uszkodzenie produktu.
Jeśli produkt zostanie przypadkowo zalany wodą lub innym płynem, 
natychmiast wyłącz przełącznik zasilania wentylatora i pozwól mu całkowicie 
wyschnąć. Następnie możesz go użyć.
Nie uderzaj ani nie kop tego produktu, powtarzające się pukanie może 
spowodować uszkodzenie wewnętrzne.

Jeśli nie używasz tego produktu przez długi czas, nie przechowuj go w gorącym 
ani wilgotnym miejscu.

Nie należy samodzielnie demontować ani naprawiać produktu.
Nie ładuj produktu przy napięciu przekraczającym określone napięcie.
Pamiętaj, aby odłączyć kabel ładujący po zakończeniu ładowania.
Nie wkładaj produktu do ognia, aby uniknąć ryzyka wybuchu.
Nie dotykaj tego produktu mokrymi rękami.
Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Proszę używać tego produktu w temperaturze pokojowej (0 ~ 40 stopni Celsjusza).
Nie ładuj produktu na powierzchni łatwopalnej, takiej jak dywany czy kołdry.

Jeśli nie możesz naładować produktu, spróbuj zmienić kabel do ładowania USB.

Jeśli dojdzie do wycieku, a twoje ciało wejdzie w kontakt z cieczą, przepłucz je 
i przestań używać produktu.
Jeśli produkt ma nienormalnie wysoką temperaturę lub deformację podczas 
ładowania, należy natychmiast przerwać ładowanie i skontaktować się 
z działem obsługi posprzedażnej.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy wymienić na specjalny przewód 
zakupiony od producenta.

Kontakt z innymi metalami może spowodować przegrzanie, pęknięcie lub pożar. 
Zużyte baterie należy przekazać do recyklingu lub zutylizować zgodnie 
z lokalnymi przepisami.

Do recyklingu lub utylizacji należy użyć taśmy do izolacji części elektrody.
Demontaż elementów akumulatora jest zabroniony, w przeciwnym razie 
akumulator pęknie, a elektrolit wypłynie, powodując poważne zagrożenie 
pożarem.

Gdy wyciek z baterii zetknie się ze skórą lub ubraniem, należy natychmiast 
przepłukać czystą wodą, w przeciwnym razie może to spowodować poparzenie.

Nie uderzaj baterii ani nie rzucaj nią mocno, gdyż spowoduje to wyciek, 
nagrzanie lub pęknięcie.

4. Surowo zabrania się używania alkoholu, benzyny lub toluenu i innych 
rozpuszczalników do czyszczenia.

5. Po przetarciu produktu należy go wysuszyć i przechowywać 
w oryginalnym opakowaniu.

6. Produkt powinien być przechowywany w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu o temperaturze niższej niż 40 stopni Celsjusza.
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