
Bedienungsanleitung 
 

 

 

 

 

PFT-1124 

6” (15cm) Ventilator mit Clip 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke, dass die diesen Ventilator gekauft haben. Bitte lesen sie vor Inbetriebnahme des 

Gerätes diese Anleitung genau durch und bewahren sie sie auf! 

 



Sehr geehrter Kunde, 

bitte lesen sie diese Bedienungsanleitung bevor sie das Gerät an den Strom anstecken genau 

durch, um jeglichen Schaden durch falsche Handhabung auszuschließen. Achten sie 

besonders auf die Sicherheitshinweise. Falls sie das Gerät einer dritten Person weitergeben, 

geben sie dieser auch die Bedienungsanleitung. 

 

 

 

 
 
 
 

Bestandteile: 
 
1. Vorderer Schutzkorb 
2. Flügelblatt 
3. Hinterer Schutzkorb 
4. Griff 
5. Geschwindigkeitsregler, Stufen 0/1/2 
6. Stellschraube für Neigung 
7. Clip zur Befestigung am Tisch, … 
 

 

 



MONTAGE 

1. Positionieren sie den vorderen Schutzkorb (1) genau vor dem hinteren Schutzkorb (3), 
so dass die Aufnahmen exakt zusammenpassen und drücken sie beide Gitter 
zusammen. 

 
2. Drehen sie die Stellschraube zur Einstellung der gewünschten Neigung (6) fest. 

BEDIENUNG 
 

1. Verbinden sie den PFT-1124 mit dem Stromnetz 

2. Wählen sie am Geschwindigkeitsregler (5) die gewünschte Stärke 0/1/2 aus 

0 – Gerät aus 

1 – ein/schwache Stärke 

2 -  hohe Stärke 

3. Sie können nun noch die Neigung des Ventilators verändern, in dem sie die Stellschraube 

(6) lösen und den PFT-1124 in den gewünschten Winkel richten. Die Position wird durch 

ein „Klick“ angezeigt. Fixieren sie danach die Stellschraube (6) wieder. 

HINWEISE 

1. Lesen sie diese Anleitung und heben sie sie auf. 

2. Unsachgemäße Installation kann Feuer, elektrische Stromstöße oder ernste Verletzungen 

verursachen. 

3. Vor Reinigung oder Service immer den Stecker vom Stromnetz ziehen! 

4. Der Ventilator muss an einem ebenen und stabilen Untergrund befestigt werden. 

5. Sie sollten das Gerät nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchte benutzen. 

6. Stecken sie nicht die Finger durch das Schutzgitter und berühren sie den Rotor während 

des Betriebes nicht 

7. Stecken sie das Gerät immer aus, wenn sie es nicht benutzen. 

8. Der Ventilator PFT-1124 ist kein Spielzeug, halten sie es von Kindern fern! 

 

Kontakt Österreich/Deutschland: 

Stefani Elektronik Handelsgesmbh. 4050 Traun 

www.stefani.shop  

http://www.stefani.shop/


 

INSTRUCTION  MANUAL 
 

 

 

6” Clip Fan 
 

 

 

 
 

Thank you for your purchasing this fan. Please read all instructions carefully and keep for 
future use. 

 

 

 

 

 
Dear Customer, 
Please read these Operating Instructions through carefully before connecting your device to the 
mains, in order to avoid damage due to incorrect use.  Please pay particular attention to the 
safety information.  If you pass the device on to a third party, these Operating Instructions must 
also be handed over. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

STRUCTURE 
8. FRONT PROTECTIVE FRAME 
9. ROTOR BLADE 
10. REAR PROTECTIVE FRAME 
11. HANDLE 
12. SPEED CONTROL SWITCH 0/1/2 
13. KNURL BOLT 
14. CLIP 
 

 

 

ASSEMBLY 

3. Position the front grill against the rear grill so that the holes in the rims that accept the 
small nut and bolt are in line. 

4. Fully tighten the knurl bolt to fix the base. 
 

OPERATING INSTRUCTIONS 
1. Connect the power plug to a suitable outlet. 
2. Select the desired speed by pressing the switch 0/I/II. 

0 – Device Off 

I – Low Speed 

II – High Speed 

3.   The incline of the ventilator head can be adjusted by tilting it forward or backward. The 
ventilator head can then be locked into position, which is indicated by an audible click. 

 
CAUTION 

1. Read and retain these instructions for future use. 
2. Improper installation may result in the risk of fire, electric shock, or serious injury to 



persons. 
3. Power plug must be removed from power sock before cleaning, servicing, maintenance 

and move from one location to another. 
4. The fan should be placed on a flat and stable surface when operating to avoid 

overturning. 
5. The fan should not be placed in a damp place or where humidity is high (such as in a 

bathroom). 
6. Do not insert fingers or other objects through the fan guard. 
7. Unplug from mains if not in use. 
8. This is not a toy keep out of reach of children. 
 

 

 

Importer: 

Stefani Elektronik Handelsgesmbh. 4050 Traun 

www.stefani.shop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stefani.shop/


Záruční list 

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí 

příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. 

1. Záruka se nevztahuje 

 a) na mechanické poškození 

 b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití 

 

2. Záruka zaniká: 

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu  

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším 

servisem 

 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména 

prodávající odpovídá 

kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

• má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje, 
• se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí, 
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, 

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo 

vadné již při převzetí. 

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet od převzetí věci kupujícím. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho 

provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného 

zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za 

okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od 

kupujícího reklamované zboží. 

 

 

 



Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese: 

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika 

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz 

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci 

doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým 

kontaktem. 

 
Informace o recyklaci odpadu 

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako 

s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví 

spoluobčanů.  Více informací  o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních 
nebo městských úřadech , sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá 

bezpečnostní pravidla: 

▪ Před prvním použitím odstraňte veškeré reklamní a ochranné fólie. 
▪ Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí 

uvedené na typovém štítku s elektrickým napětím zásuvky.  
▪ Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát. 
▪ Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak 

jako: 
1.  kuchyňky v obchodech, kancelářích 

2.  chaty a jiné dočasné ubytování 
▪ Přístroj nesmí používat osoby (ani děti) se sníženou psychickou, motorickou 

nebo mentální schopností. Pokud nejsou pod odborným dohledem, tak jej 
nesmí používat ani osoby bez dostatečného seznámení o pravidlech správného 
použití. 

▪ Děti si s přístrojem nesmí hrát.  
▪ Přístroj smí používat pouze děti starší 16 let a osoby se sníženou psychickou, 

motorickou nebo mentální schopností smí používat přístroj pouze za 
neustálého dohledu odpovědné osoby, která je seznámena s pravidly 
používání a případným rizikem. 

▪ Čistění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být 
pod dohledem. 

▪ Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí. 
▪ Pozor: Tento přístroj je zakázáno používat s externím časovačem nebo jiným 

dálkovým ovládáním. 
▪ V případě, že je přístroj rozbitý nebo poškozený, tak ho ihned vypněte a 

vypojte z el. sítě, jinak hrozí úraz elektrickým proudem. 
▪ Pokud je poškozen přívodní kabel, přístroj nepoužívejte a nechte ho opravit v 

autorizovaném servise nebo odborným technikem. 



▪ Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.  
▪ Nikdy nevkládejte/nestrkejte žádné cizí předměty do prostoru vrtule. 
▪ Nikdy nepoužívejte přístroj pokud máte mokré ruce, je-li vlhká podlaha nebo 

mokrý samotný přístroj. 
▪ Nedotýkejte se el. zásuvky mokrýma ani vlhkýma rukama. 
▪ Nikdy nepoužívejte přístroj po pádu, pokud je zjevně deformován. Takto 

poškozený přístroj musí být zkontrolován odborným servisem. Případně 
opraven. 

▪ Nikdy se nepokoušejte opravovat přístroj sami doma. Hrozí poranění el. 
šokem. 

▪ Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým byl určen výrobcem. 
▪ Přístroj není určen pro komerční účely. 
▪ Nepoužívejte na otevřeném prostranství, kde by mohl foukat vítr. 
▪ Nenechávejte zapnutý přístroj mimo dozor! 
▪ Děti nejsou schopny rozeznat riziko nebezpečí, proto je nikdy nenechávejte u 

přístroje bez dohledu. 
▪ Před čištěním vždy přístroj vytahujte z el. sítě, nebo pokud není v provozu. 
▪ Pozor! Pokud je přístroj zapojen do el. sítě, je neustále pod napětím, i když 

není v provozu. 
▪ Před vypojením z el. sítě vždy nejdříve přístroj vypněte do polohy „0“. 
▪ Nikdy nenoste/netahejte přístroj za kabel. 
▪ Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě. 
▪ Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem 

z důvodu turbulence vzduchu! 
▪ Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou! 
▪ Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
 

TENTO MANUÁL USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ 

 

 

Popis1. Přední krycí mřížka 

1. Přední krycí mřížka 

2. Vrtule 

3. Zadní krycí mřížka 

4. Stojan 

5. Přepínač rychlostí O/1/2 

6. Upevňovací šroub 

7. Klipsnový držák 

 



Typ zásuvky: třída 2 

Napětí:  AC 220-240 V 

Frekvence: 50 Hz 

Výkon: 15 W 

 

Montáž 

1. Zadní a přední mřížku zacvakněte k sobě dohromady 

2. Upevňovacím šroubem důkladně připevněte na základnu 

3. Tento typ větráku je dodáván s klipsnovou základnou 

 

Uvedení do provozu 

1. Připojte zástrčku do vhodné el. sítě 

2. Zvolte požadovanou rychlost 

0 – vypnutí větráku 

1 – pomalé otáčky 

2 – vysoké otáčky 

3. Poloha ventilátoru může být nastavena naklápěním dopředu nebo dozadu. 

Požadované 

naklopení lze upevnit (zaaretovat). 

 

 

 

 

ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA 

• Při každém čištění vyjměte přívodní šňůru ze zásuvky a vypojte z elektrické 
sítě.  

• Zajistěte aby na přístroj nekapala žádná tekutina, aby nikam nezatékala. 
• Je potřeba neustále odstraňovat prach z vrtulí, pomocí vlhkého hadru nebo 

vysavače. 



• Na čistění nikdy nepoužívejte: benzíny, rozpouštědla ani agresivní prostředky. 
• V případě pochybností o správnosti provozu se nepokoušejte doma opravovat. 

Hrozí 
• nebezpečí požáru nebo úrazu el. šokem. 
• Klipsnový podstavec a vrtule čistěte mírně vlhkým, jemným hadrem. 
• Zabraňte, aby přístroj nespadl do vody. 
• Pokud je větrák skladován delší dobu (mimo sezonu), musí být skladován v 

suchém 

• prostředí, tak aby se na něj neprášilo. Doporučuje jej skladovat v originální 
krabici. 

 

 


