
MAXXFAN DELUXE - INFORMACE A NÁVOD K OBSLUZE

Černý otočný knoflík: Umožňuje zavřít větrací kryt v případě výpadku proudu v campingovém voze. Otočný knoflík se
nesmí  zablokovat.  Nesmíte  jej  stlačovat  dolů  ani  vytahovat.  Větrací  kryt  zavřete  otočením  knoflíku  ve  směru
hodinových ručiček.  Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček větrací kryt otevřete. Neovládejte knoflík
násilím.

Pokud chcete odstranit mřížku proti hmyzu, otočte všechny 4 PŘÍDRŽNÉ KNOFLÍKY o ½ otáčky a sundejte mřížku. 
POZOR: Nikdy nepoužívejte ventilátor bez mřížky proti hmyzu.

OVLÁDACÍ
TLAČÍTKA

ON/OFF:
K zapnutí a vypnutí ventilátoru

IN/OUT:
Ke změně směru otáčení ventilátoru

AUTO:
V  automatickém  režimu  může  termostat  podle  provedených  nastavení  zapínat  a  vypínat  ventilátor. Do
automatického režimu se dostanete  stisknutím tlačítka na maximálně tři  (3)  vteřiny.  Tři  (3)  krátká zapípání  vám
potvrdí, že se ventilátor MAXXFAN přepnul do automatického režimu. Termostat je z výroby nastaven na teplotu
26
kém režimu. Pokud chcete z automatického režimu ODEJÍT, stiskněte tlačítko

 °C. Rozsvícená zelená LED kontrolka vám navíc signalizuje, že se ventilátor MAXXFAN aktuálně nachází v automatic-
ON/OFF.
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TLAČÍTKA ŠIPEK (+) a (-):
V automatickém režimu: Pomocí tlačítek šipek (+) a (-) zvýšíte nebo snížíte nastavení teploty termostatu vždy o 1 °C. 
V manuálním režimu: Pomocí tlačítek šipek (+) a (-) zvýšíte nebo snížíte rychlost ventilátoru. Pokud rychlost 
ventilátoru dosáhne svého maxima nebo minima, oznámí vám to ventilátor 2 krátkými pípnutími.

STISKNUTÍ OBOU TLAČÍTEK ŠIPEK  ZÁROVEŇ (pouze u modelů se zařízením pro automatické zvedání): Stisknutím
tlačítek šipek (+) a (-) zároveň otevřete nebo zavřete kryt. Motor ventilátoru přitom zůstane ve svém stávajícím
provozním stavu.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání dodáváme s vhodným držákem. Vložte do dálkového ovládání 2 AA baterie.

FAN ON/OFF:
K zapnutí a vypnutí ventilátoru a opuštění automatického režimu

VENT OPN/CLS:
K otevření a zavření krytu

AIR IN/OUT:
Ke změně směru otáčení ventilátoru

FAN AUTO ON:
K zapnutí automatického režimu

TEMP:
K nastavení teploty v místnosti. Vyšší teplota: horní tlačítko; nižší teplota: dolní tlačítko.
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SPEED:
K nastavení rychlosti ventilátoru. Rychlejší: horní tlačítko; pomalejší: dolní tlačítko.

UKAZATEL STAVU BATERIE:
3 nebo 2 puntíky: Baterie jsou v pořádku. 1 nebo žádný puntík: Vyměňte baterie.

PŘENOS:
Tento symbol se na displeji zobrazí po stisknutí některého z přepínacích tlačítek. Pípnutím vám střešní ventilátor 
signalizuje, že přijal signál dálkového ovládání.
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