
Bezpečnostní pokyny

ForceSilence 520 Power White/Black
Ventilador de pie/Stand fan
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Bezpečnostní pokyny 
 
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní 
pokyny. Uchovejte tento manuál pro pozdější použití nebo pro nové 
uživatele. 
Ujistěte se, že elektrická síť má stejné napětí jako je uvedené na etiketě 
produktu a že zásuvka je uzemněná. 
Pravidelně kontrolujte přívodový kabel, abyste zjistili viditelná poško-
zení. Pokud je kabel poškozen, musí být opraven u oficiálního technic-
kého servisu Cecotec, aby se tak předešlo jakýmkoli nebezpečím. 
Nedávejte kabel, zásuvku nebo jinou část přístroje do vody ani jiné te-
kutiny. Nevystavujte elektrické spoje vodě Ujistěte se, že máte na-
prosto suché ruce, než se dotknete zásuvky nebo zapnete přístroj. 
UPOZORNĚNÍ: pokud přístroj omylem spadne do vody, okamžitě ho od-
pojte. Nedotýkejte se vody! 
Nepoužívejte přístroj, pokud najdete nějakou závadu nebo pokud se 
přístroj chová nestandardně. 
 Mějte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla daleko od otvorů a 
pohyblivých částí přístroje. 
Ujistěte se, že přístroj je umístěn na rovném a stabilním povrchu a bě-
hem používání ho nepřemisťujte. 
Nepoužívejte přístroj v blízkosti oken nebo na místech, kde by mohl 
přijít do kontaktu s vodou ani v blízkosti tepla. 
Nepoužívejte přístroj pod nebo vedle záclon. 
Nepřikrývejte mřížky a nedávejte kabel přístroje pod koberce nebo jiné 
předměty během fungování. 
Udržujte minimální bezpečnostní vzdálenost na každé straně, nahoře, 
stejně tak jako za přístrojem. 
Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru. 
Nepoužívejte tento přístroj s příslušenstvím nebo neoriginálním ná-
hradním příslušenstvím. Mohlo by to způsobit zranění osob nebo po-
škodit přístroj. 
Vypněte a odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, pokud ho ne-
používáte, pokud ho převážíte na jiné místo anebo před a po instalaci. 
Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel. 



Tento produkt je vhodný výlučně pro domácí využití. Není vhodný pro 
komerční nebo průmyslové účely. Nepoužívejte venku. 
Abyste zajistili správné fungování přístroje, čistěte a udržujte přístroj v 
souladu s tímto návodem na použití. 
Tento produkt nemůže být používán dětmi ani osobami s mentálním, 
fyzickým nebo senzorickým omezením, nebo osobami, kterým chybí 
zkušenost nebo znalost, ani pokud jsou pod dohledem nebo jim bylo 
vysvětleno bezpečné fungování přístroje a rozumí nebezpečím, které z 
tohoto používání plynou. 
Dohlížejte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají. Je na-
prosto nezbytné na přístroj dohlížet, pokud je používán v blízkosti dětí 
nebo přímo dětmi. 
 
 
1. Části a složení 
 
1. Kontrolní panel 

2. Tyč přizpůsobení výšky 

3. Podpora 

4. Základna 
5. Šroub pro připojení základny 

6. Zadní mřížka 

7. Matice pro připojení zadní mřížky 

8. Nože 
9. Upevňovací víčko nožů 

10. Přední mřížka  

11. Uzávěr obruče mřížky 

12. Seřizovací tlačítko 
13. Matice přizpůsobení výšky 

 
 

2. Montáž produktu 
 
KROK 1: Smontujte základnu a podporu ventilátoru. Použijte upevňovací matici základny pro 
instalaci podpory ventilátoru k základně. 
KROK 2: Povolte nastavovací matici výšky a zvedněte tyč nastavení výšky až do požadované 
pozice. Použijte seřizovací tlačítko pro úpravu výšky tyče. 
KROK 3: Umístěte hlavici ventilátoru na seřizovací tyč výšky a zajistěte ji poskytnutým 
seřizovacím tlačítkem. 
KROK 4: Odstraňte upevňovací matici nožů z hřídele motoru ve směru hodinových ručiček a 
odšroubujte upevňovací matici zadní mřížky hlavice ventilátoru. 
Zarovnejte matici s drážkami umístění, umístěte zadní mřížku do hlavice ventilátoru a použijte 



upevňovací matici zadní mřížky, abyste ji upevnili. Neutahujte matici příliš. 
KROK 5: Zarovnejte drážky v centru nožů s hřídelí motoru ventilátoru a vložte je. Ujistěte se, že 
zapadnou a použijte upevňovací matici nožů, abyste je upevnili do konce hřídele motoru. 
KROK 6: Použijte obruč, položte přední mřížku na své místo a ujistěte se, že uzávěr zapadne do 
spodní části. Jakmile máte připevněné obě mřížky a jsou zajištěné, použijte šroub, abyste obruč 
připevnili. 

 
 

3. Fungování 
 
Umístěte přístroj vždy na povrchy stabilní a rovné a připojte ho do elektrické sítě. 
Zvolte požadovanou rychlost. 0-Vypnuto, 1-Eco, 2-Střední, 3-Vysoká y 4-Turbo. 
Stiskněte tlačítko oscilace pro aktivaci funkce oscilace. Pro její deaktivování zatáhněte za tlačítko 
směrem ven. 
Uvolněte nastavovací tlačítko a stiskněte přední mřížku ventilátoru pro přizpůsobení úhlu 
náklonu hlavice. 
Nastavte požadovaný čas otočením časovače ve směru hodinových ručiček, je nastavitelný od 0 
do 120 minut. Po uplynutí požadovaného času se ventilátor automaticky zastaví. 
UPOZORNĚNÍ: ujistěte se, že ventilátor vypněte před tím, než ho budete demontovat, upravovat 
nebo přizpůsobovat. 
 
 

4. Čištění a údržba 
 
Vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě, než ho začnete čistit nebo provádět údržbu. 
Použijte jemný vlhký hadřík pro čištění venkovní části přístroje. 
Udržujte mřížky čisté od prachu a chmýří, použijte vysavač, abyste je vyčistili, pokud to bude 
potřeba. 
 
 

5. Technické specifikace 
 
MODELY: ForceSilence 520 Power White/Black 
Reference produktů: 05231/05232 
Výkon: 50 W 
Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz 
Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku 
 
 

6. Recyklace elektrospotřebičů 
 



 Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadni ́ch elektricky ́ch a elektronicky ́ch 
zar ̌i ́zeni ́ch (OEEZ) specifikuje elektrospotřebiče, které se nemají recyklovat 
spolu s ostatním komunálním odpadem. Tyto elektrospotřebiče se musí 
zlikvidovat samostatně, aby se tak dosáhlo co nejlepší recyklace a využití 
materiálů, a tímto se omezil dopad, který by lidé mohli mít na životní prostředí. 
Symbol přeškrtnutého kontejneru připomíná povinnost zlikvidovat tento 

produkt správně. 
Pro obdržení detailních informací o nejvhodnějším možném způsobu naložení s vaším 
elektrospotřebičem, a/nebo o bateriích, kontaktujte místní úřady. 

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení v případě, že zákazník disponuje fakturou 
nebo dokladem o koupi a produkt je v perfektním stavu a nakládá se s ním adekvátním způsobem 
tak, jak je uvedeno s v tomto návodu na použití. 
Záruka nezahrnuje: 
Pokud byl produkt používán nad svoji kapacitu anebo užitnost, byl špatně používán, utrpěl náraz, 
byl vystaven vlhkosti, ponořen do tekutiny nebo jiné korozivní substance, a jakoukoli vinu 
připsatelnou spotřebiteli. 
Pokud byl produkt rozmontován, modifikován anebo opravován servisem neautorizovaným 
oficiálním servisem Cecotec. 
Pokud byl problém zaviněn normálním používáním a opotřebením součástek. 
Záruční servis kryje veškeré defekty zaviněné během výroby po dobu 2 let na základě platné 
legislativy, s výjimkou spotřebních dílů. V případě špatného zacházení ze strany spotřebitele není 
záruční servis odpovědný za opravu. 

Pokud byste někdy zjistili problémy s tímto přístrojem, nebo byste měli nějaké dotazy, spojte se s 
oficiálním Technickým asistenčním servisem Cecotec na telefonním čísle +34 96 321 07 28. 
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