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DA-0901/DA-0901B
 

Stolní ventilátor 
Návod k použití se záručním listem 

DA-0901 

DA-0901B 

Veškerá práva vyhrazena. Stávající dílo je chráněno autorským zákonem. Kopírování nebo šíření návodu k použití v  částech nebo vcelku je bez 
souhlasu DEDRA EXIM zakázáno.  
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POZOR 

Během práce s elektrickým zařízením vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti práce za 

účelem eliminace výbuchu, požáru, zásahu elektrickým proudem nebo mechanického zranění. 

Před zahájením provozu zařízení se seznamte s obsahem návodu k použití. Ponechte návod k 

použití a prohlášení o shodě pro pozdější potřebu. 

Přísné dodržování pokynů a doporučení obsažených v návodu k použití bude mít vliv na 

prodloužení životnosti Vašeho zařízení. 

Prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Není-li prohlášení o shodě u zařízení, 

kontaktujte Dedra-Exim Sp. z o.o. 

Kontakt: 

DEDRA - EXIM Sp. z o.o.  
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

Tel. (22) 73-83-777 linka 129,165;  
fax (22) 73-83-779  

e-mail: info@dedra.com.pl  
serwis@dedra.com.pl  

www.dedra.pl 

Aktuální pro exempláře zakoupené po: 01.01.2014 

DEDRA EXIM Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na zavádění konstrukčních, technických nebo kompletačních změn bez 

předchozího upozornění. 
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POPIS POUŽITÝCH PIKTOGRAMŮ

 
Před použitím prostudujte návod k použití. 

Chránit proti atmosférickým srážkám. 

Jiná rizika.

 
 

Výrobní štítek 

 

 

 

Logo 

Název 

Parametry práce 
Rok výroby 
Číslo partie 

Výrobce 

Model 
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2. Bezpečnost práce 

 POZOR! Seznamte se důkladně s obsahem této kapitoly, omezíte tím maximálně možnost vzniku 

úrazu nebo nehody způsobené nesprávnou obsluhou nebo neznalostí předpisů o bezpečnosti 

práce. 

Zařízení může obsluhovat osoba, která se důkladně seznámila s obsahem návodu k obsluze a 

pochopila jej. 

 
Obecné podmínky bezpečnosti a místa práce 
 
• V místě provozu zařízení zajistěte pořádek. 
• Nepracujte se zařízením v blízkosti výbušných prostředků (lehce zápalných, plynů, prachu, atd.). 
• Zařízení musí být skladováno mimo dosah dětí. 

Elektrická bezpečnost 
 
• Zástrčka musí být přizpůsobena napájecí zásuvce. Nepoužívejte kabely, u nichž byla zástrčka 

upravována. Nepoužívejte adaptéry zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a 
vhodné zásuvky snižují riziko vzniku nehody. 

• Používejte ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Zabraňte styku s uzemněným povrchem, např.: 
lednička, radiátor, trubky. Úder proudem je větší, pokud je tělo uživatele uzemněno. 

• Nevystavujte zařízení účinku deště a vlhkosti. Proniknutí vody do zařízení zvyšuje riziko úderu 
elektrickým proudem. 

• Pečujte o napájecí kabel. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení zařízení, tažení nebo vytahování 
zástrčky ze zásuvky. Napájecí kabel chraňte před účinkem tepla, oleje, ostrých hran nebo 
pohyblivými částmi zařízení. 

Pokud zařízení pracuje ve vlhkém prostředí, musí být napájecí síť vybavena pojistkami (RDC). 

Bezpečnost osob 
 
• Udržujte pozornost. Zařízení používejte s rozvahou a opatrně. Nepoužívejte zařízení, pokud cítíte 

únavu, jste pod vlivem léků, alkoholu nebo jiných omamných látek (např. drogy). Nepozornost může 
být příčinou vzniku úrazu. 

• Před zapnutím zařízení odstraňte všechny klíče a jiné regulační nástroje. Klíče a regulační nástroje 
umístěné v pohyblivých částech zařízení mohou být příčinou nehody. 

Obsluha zařízení a jeho provoz 
 
• Nepřetěžujte zařízení. 
• Nepoužívejte zařízení, u kterého nefunguje vypínač. Takto vadné zařízení odevzdejte do servisu. 
• Před každým nastavením zařízení, výměnou vybavení nebo zanecháním práce je nutné vytáhnout 

zástrčku ze zásuvky (zdroje napájení). Tato operace chrání uživatele před nekontrolovaným 
spuštěním zařízení. 

• Zařízení skladujte mimo dosah dětí. Osoby, které se neseznámily s výše uvedenými bezpečnostními 
pokyny, nesmí toto zařízení obsluhovat. Osoby, které neznají bezpečnostní předpisy a nemají 
zkušenosti v obsluze tohoto zařízení, mohou způsobit nehodu. 

• Zařízení musí být pravidelně technicky kontrolováno. Kontrolováno musí být upevnění, správnost 
funkce pohyblivých dílů (zda nejsou zablokovány). Revize musí zahrnovat kontrolu, zda nejsou díly 
poškozené, prasklé a nebudou způsobovat nesprávnou funkci zařízení. Vadné a poškozené díly je 
nutné vyměnit za nové. 

• Provoz zařízení musí probíhat v souladu s tímto návodem. Nedodržení těchto pravidel může způsobit 
vznik nebezpečných situací. 

• Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené na výrobním 
štítku. 

• Veškerá nastavení, údržbu nebo obsluhu (popsané v návodu) provádějte při vytažené zástrčce ze 
zásuvky. 
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• Všechny prvky odpovědné za bezpečnost musí být plně technicky způsobilé. Dojde-li k jejich 
poškození, neprodleně je opravte nebo vyměňte za nové. 

• Nepoužívejte zařízení v případě, že je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka. 
• Při vytahování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel. 
• Zařízení skladujte v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (tj. centrální vytápění, kamna, atd.), aby 

nedošlo k deformaci prvků z umělé hmoty. 

Bezpečnost práce s ventilátory 
 
• Ventilátor postavte na tvrdý a rovný podklad. 
• Pamatujte, že ventilátorem vynucený pohyb vzduchu může způsobit pohyb nebo vznášení lehkých 

předmětů (např. papír, fólie, atd.), proto je nutné zkontrolovat, zda se v dosahu práce ventilátoru 
nenacházejí takové předměty, nebo jsou řádně ztíženy. 

• Je zakázáno ponechávat zapnutý ventilátor bez dozoru, především pokud mají k zařízení přístup děti 
nebo zvířata. 

• I přes odpovídající ochranu v konstrukci jsou ventilátory - s ohledem na své rozměry - zařízení 
vystavená riziku převrhnutí, proto je nutné ventilátor používat takovým způsobem, aby bylo riziko 
případného převrhnutí maximálně eliminováno. 

• Je zakázáno zapínat ventilátor bez bezpečnostního krytu lopatky. 
• Nevkládejte žádné prvky přes bezpečnostní kryt ventilátoru. 

3. Určení zařízení 
Ventilátor slouží k vynucení průtoku vzduchu v uzavřených místnostech za účelem zvýšení 

pocitu chladu, tedy zlepšení tepelného komfortu uživatele. 
Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Aby zařízení mohlo pracovat správně, 

musí být postaveno na rovném, plochém a stabilním podloží. 

4. Omezení použití 
Ventilátor model DA-0901 může být používán výhradně v souladu s níže uvedenými 

"Přípustnými pracovními podmínkami". 
Konstrukce a stavba ventilátoru nepředpokládá jeho použití pro profesionální/výdělkové účely. 

Ventilátor je určen výhradně pro použití v čistých obytných prostorech (bez pevných částic ve vzduchu). 
Zásahy uživatele do konstrukce a elektrického systému, veškeré úpravy, obslužné činnosti 

nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protiprávní a způsobí okamžitou ztrátu záruky. 
Používání v rozporu s učením, nebo v rozporu s pokyny a doporučeními obsaženými v návodu k 

použití, způsobí okamžitou ztrátu záruky. 

 

 

 

PŘÍPUSTNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
S1 - kontinuální práce. 

Zařízení používejte výhradně v uzavřených prostorech. Zabraňte vlhkosti. 

Zařízení pro použití v čistých místnostech, 

bez pevných částic ve vzduchu. 
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5. Technická data. 
Model ____________________________   DA-0901 

Napětí 230 V, ~50Hz 

Max. výkon 30W 

Hmotnost ~2 kg 

Elektrická třída ochrany zařízení II □ 

IP IPX0 

 

6. Příprava k práci a první zprovoznění 
Montáž (čísla dílů v závorkách odpovídají číslům na výkr. A). 

Po otevření obalu zkontrolujte, že sada obsahuje všechny prvky (viz bod 9: Kompletace zařízení, 
závěrečné poznámky). Pokud v sadě chybí některý prvek, kontaktujte prodejce. 
1. Umístěte sloupek s motorem (20) do otvoru podstavy (21) tak, aby hřídel motoru (8) směřovala na 
stranu ostrého vrcholku podstavce. Zatlačte sloupek do podstavy, až uslyšíte „cvaknutí“, které svědčí o 
tom, že západky se dostaly na správné místo. 
2. Umístěte zadní část ochranné mřížky (5) na kryt motoru (7) úchytem nahoru a následně nasaďte a 
dotáhněte upínací prstenec (4). 
3. Nasuňte lopatku ventilátoru (3) na hřídel motoru a zatlačte do odporu. 
4. Nasaďte přední část mřížky (1) zároveň s dříve nasazenou zadní mřížkou. Obě části spojte pomocí 
objímky (2) tak, aby se okraje mřížek nacházely v samostatných drážkách objímky. Objímku 
sešroubujte šroubem (1), aby mřížky pevně držely. 
5. Zkontrolujte, že se na horní části krytu nachází „hříbek“ (12) pro spuštění kyvadlového pohybu a 
plastový volič vypínače (9). 

Zapojení do sítě 
Před prvním zapnutím zařízení do sítě zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá hodnotě 

uvedené na jmenovitém štítku zařízení. Instalace napájení zařízení musí být provedena měděným 
kabelem s minimálním průřezem 1,5 mm2, musí být vedena od pojistky s hodnotou 10 A a musí splňovat 
podmínky předpisů o bezpečnosti použití. Elektrický kabel položte tak, aby během práce nebyl vystaven 
poškození. 

Spuštění ventilátoru 
1. Ventilátor postavte na plochý, rovný a stabilním povrch. 
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky. 
3. Pomocí voliče (obr. A, č. 9), který se nachází na krytu motoru, zvolte požadovanou rychlost (1 nebo 
2). Ventilátor se zapne. 
4. Ventilátor může obsluhovat větší oblast díky funkci kyvadlového pohybu větráku společně s 
motorem. Pro spuštění tohoto režimu stiskněte koncovku kyvadlového mechanismu (viz obr. A, č. 12). 

Pro vypnutí kyvadlového pohybu vytáhněte koncovku nahoru, až se zablokuje v nové poloze. 
5. Pro vypnutí provozu otočte volič regulace (obr. A, č. 9) do polohy „0“. 
Po skončení práce odpojte ventilátor od zdroje napájení vytažením zástrčky ze síťové zásuvky. 

7. Běžné obslužné činnosti 
Před zapnutím ventilátoru: 
- zkontrolujte stav napájecího kabelu, vypínače a krytu z hlediska mechanického poškození, vlhkosti, 
atd. 
- zkontrolujte lopatky ventilátoru, zda nejsou poškozené nebo znečištěné.  
Po skončení práce: 
- pro vypnutí zařízení přepněte volič regulace do polohy „0“; 
- vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky, aby nedošlo k náhodnému zapnutí ventilátoru.  
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8. Samostatné odstranění závad 

 

9. Kompletace zařízení, závěrečné poznámky 

Obsah balení 
1. Pohon (1 ks) 

2. Podstava (1 ks) 

3. Ochranná mřížka s objímkou (1 sada) 

4. Matka pro připevnění ochranné mřížky (1 ks) 
5. Lopatka (1 ks) 

Závěrečné poznámky 
Při objednávce náhradních dílů uvádějte sériové číslo zařízení, které se nachází na výrobním 

štítku. Popište poškozenou část, uveďte přibližnou dobu nákupu zařízení. 
V záruční době jsou opravy prováděny za podmínek uvedených v Záručním listu. Reklamovaný výrobek 
předejte k opravě v místě nákupu (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek), nebo jej předejte 
Centrálnímu servisu DEDRA - EXIM. Adresa je uvedena na poslední straně návodu k použití a v 
záručním listu. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Bez tohoto dokumentu nebude oprava 
provažována za záruční. 

Po záruční době provádí opravy Centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu 
(náklady na dopravu hradí uživatel). 

10. Informace pro uživatele o likvidaci 
elektrických a elektronických zařízení 
(týká se domácností) 

Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, 

že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním 

odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace 

komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude 

přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, 

např. na svých internetových stránkách. 

Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na 

zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. 

Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů. 

Uživatelé v zemích Evropské unie 

V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo 

dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace. 

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii  

Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. 

V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o 

správném způsobu likvidace.  

PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

Ventilátor se nespouští Nepřipojený síťový kabel Připojte síťový kabel 

Vypínač je poškozený Odevzdejte zařízení do servisu 

Zařízení pracuje hlasitě 
nebo vibruje 

Poškozený kryt Vyměňte kryt 

Poškozený motor Odevzdejte zařízení do servisu 
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11. Přehled dílů k výkresu (A) 

 

Č. dílu Název Č. dílu Název 

1 Ochranná mřížka (přední) 16 Matka objímky 

2 Objímka mřížky 17 Šroub objímky 

3 Lopatka 18 Kloub 

4 Prstenec pro připevnění zadní ochranné 
mřížky 

19 Matka M8 

5 Ochranná mřížka (zadní) 20 Sloupek motor („patka“) 

6 Matka M4 21 Podstavec 

7 Přední část krytu motoru 22 Spojka 

8 Motor 23 Šroub 

9 Volič vypínače 24 Pružina 

10 Modul spínače 25 Ocelová destička 

11 Rameno 26 Hlavice 

12 Koncovka mechanismu kyvadlového pohybu 27 Pružina 

13 Zadní část krytu motoru 28 Šroub kloubu (M8 28 mm) 

14 Upínací vrut krytu 29 Napájecí kabel 

15 Záslepka 30 Průchodka napájecího kabelu 

 31 Patky podstavce 
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Poznámky  
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DEDRA EXIM Sp z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel: (+48 / 22) 73-83-777  

fax: (+48 / 22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl 

e-mail: info@dedra.pl 

ZÁRUČNÍ LIST  
 

Razítko prodejce 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis: 

Katalogové č.: □ DA-0901   □ DA-0901B 
 
Název. Stolní ventilátor 30W 
 
 
 
 
Sériové číslo: ……………………….. 

 

Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího 
vyplývající z rozporu zboží se smlouvou. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v 
návodu k použití. Na model DA-0901/DA-0901B poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data 
nákupu uvedeného ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území České republiky. 
Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby. 
2. Povinnosti ručitele plní prodejní místo. 
3. Stávající záruka se vztahuje na závady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží 
(výrobní), chybným provedením. 
4. Závady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA EXIM ve lhůtě sjednané mezi 
stranami. 
5. Výrobek musí být dodán do prodejního místa na vlastní náklady kupujícího. Podmínkou řešení 
reklamace je předložení: 

- řádně vyplněného Záručního listu, 
- dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu, 

6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku: 
- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití, 
- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely, 
- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu, 
- provádění oprav neoprávněnými osobami, 
- provádění úprav konstrukce, 
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, 
- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, 

olejů, konzervačních prostředků. 
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu: tepelné pojistky, 
elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, pracovní koncovky elektrických nástrojů 
(kotoučové pily, vrtáky, frézy, lanka, atd.). 
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti 
poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu. 

Prohlášení kupujícího 
Seznámil jsem se s podmínkami záruky, což potvrzuji vlastnoručním podpisem: 

datum a místo podpis kupujícího
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DEDRA EXIM Sp. z o.o. 

05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8  

tel (+48/22) 73-83-777  

fax: (+48/22) 73-83-779  

http: //www.dedra.pl  

e-mail: info@dedra.pl 

Podpis opraváře Datum 

nahlášení k 

opravě 

Datum provedení 

opravy 

Rozsah opravy, popis úkonů 
Č. 

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRAVÁCH  
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