
LectroFan Classic – návod na použitie 
 
LectroFan je prístroj s bielym šumom, ktorý je ideálny na relaxáciu, štúdium alebo na akúkoľvek 
situáciu, keď chcete mať lepšiu kontrolu nad zvukovým prostredím. Je to váš osobný prístroj s 
bielym šumom a zároveň ventilátor, ktorý vám zabezpečí lepší spánok a pokojný odpočinok. 
LectroFan ponúka dvadsať jedinečných digitálnych zvukov na zamaskovanie hluku. 

 
Začíname: V balení nájdete: 1. LectroFan, 2. Napájací adaptér, 3. USB kábel, 4. Manuál. 
1. Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra. 2. Zapojte druhý koniec kábla USB do otvoru v 
spodnej časti ventilátora LectroFan. 3. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky. 4. Prístroj 
by sa mal okamžite zapnúť. Poznámka: Na napájanie notebooku môžete použiť aj kábel USB. 
Ventilátor LectroFan nepodporuje zvuk USB. 
 
Výber zvuku 
- Stlačte tlačidlo "Fan sounds" (Zvuky ventilátora), aby sa ozvali zvuky ventilátora. Opätovným 

stlačením tlačidla prepnete medzi ďalšími zvukmi. 
- Stlačením tlačidla "White noises" (Biele šumy) prehráte zvuk bieleho šumu. Opätovným 

stlačením tlačidla prehráte ďalší zvuk. 
LectroFan si zapamätá posledné prehrávané zvuky, ak je vypnuté tlačidlo napájania, ale nie, ak je 
vytiahnutý kábel USB. 
 
  



Zvuky ventilátora: veľký, priemyselný, nízky jemný, vysoký jemný, odsávací, podkrovný, 
cirkulačný, ventilačný, boxový, oscilačný. 
 
Zvuky bieleho šumu: hnedý šum, orechový šum, škoricový šum, bronzový šum, jantárový šum, 
krémový šum, ružový šum, koralový šum, šum šampanského, čistý biely šum.  
 
Časovač. Keď je zariadenie LectroFan zapnuté, bude hrať nepretržite, pokiaľ nie je zapnutý 
časovač. Časovač nastaví čas prehrávania na minimálne jednu hodinu a potom sa postupne 
vypne. Funkcia LectroFan vytvorí krátku prestávku v hre, aby ste vedeli, že ste určite stlačili 
tlačidlo. 
 
Predvolené nastavenie zapnutia. Ak nechcete, aby sa zariadenie LectroFan zaplo ihneď po 
pripojení kábla, môžete túto funkciu vypnúť nasledujúcim postupom: 1. Stlačte a podržte tlačidlo 
"Hlasitosť" a zároveň stlačte a uvoľnite tlačidlo "Napájanie". 3. Vypnite LectroFan. Ak chcete túto 
funkciu opäť zapnúť, obnovte výrobné nastavenia podľa nasledujúceho postupu. 
 
Obnovenie továrenských nastavení. Vypnite LectroFan. Stlačte a podržte tlačidlo "Power", kým 
nevydá krátky stúpajúci zvuk "whoop". Váš LectroFan bol teraz obnovený na pôvodné výrobné 
nastavenia. Po vykonaní resetu je predvolený zvuk nastavený na "veľký" a predvolený biely šum 
je nastavený na "hnedý". Predvolený zvuk je zo sekcie fénov. Hlasitosť je nastavená na pohodlnú 
úroveň a LectroFan je nastavený tak, aby sa zapol okamžite po pripojení kábla. 
Použite externý časovač alebo predlžovací kábel. Ak na napájanie LectroFan používate prepínací 
predlžovací kábel alebo vlastný externý časovač, uistite sa, že ste LectroFan pri zmene nastavení 
vypli a potom opäť zapli pomocou tlačidla "Power", len tak si to zariadenie zapamätá. 
 
Technické informácie. Počet jedinečných zvukov fénov: 10. Počet jedinečných zvukov bieleho 
šumu: 10.  
Kompenzácia reproduktorov: viacpásmový parametrický ekvalizér. Rozmery výrobku: 11,17 cm x 
11,17 cm x 5,58 cm. 5 V, 500 mA, požiadavky na napájanie jednosmerným prúdom. 100-240 V, 
50 Hz/60 Hz. 
 
Riešenie problémov. Ak máte so zariadením nejaké problémy, skúste ich vyriešiť pomocou nižšie 
uvedených úloh: 
   

Problém Možná 
príčina 

Riešenie Problém Možná príčina Riešenie 

Žiadna 
akcia po 
stlačení 
tlačidla 
"Power" 

Zariadenie je 
odpojené 
Chybná 
zásuvka 

Skontrolujte, či je kábel 
USB dostatočne pevne 
zasunutý do prístroja a 
napájacieho adaptéra. 
Skúste inú zásuvku. 

Chcem 
počuť 
zvuk 
fénu, ale 
počujem 
len biely 
šum. 

Ste v režime 
"bieleho šumu". 

Stlačením 
tlačidla "Fan" 
aktivujete zvuk 
fénu. 

 



LectroFan 
je zapnutý, 
ale je tichý.
  

Hlasitosť je 
príliš nízka. 

Stlačením alebo podržaním 
tlačidla hlasitosti zvýšte 
hlasitosť. 

Iné 
neočaká
vané 
správani
e. 

 Uveďte prístroj 
do továrenského 
nastavenia. 

Po pripojení 
kábla sa 
jednotka 
okamžite 
zapne. 

Tento režim 
je nastavený 
ako 
predvolený. 

Vypnutie tejto funkcie: 1. 
Vypnite prístroj. 2. Stlačte a 
podržte tlačidlo zníženia 
hlasitosti. 3. Podržte a 
uvoľnite tlačidlo "Power". 4. 
Uvoľnite tlačidlo hlasitosti. 

Nastave
nie sa 
neuloží. 

Odpojenie kábla 
namiesto 
používania 
tlačidla „Power“. 

LectroFan si 
pamätá vaše 
nastavenia iba 
keď je vypnutý 
tlačidlom 
„Power“. 

Chcem 
počuť biely 
šum, ale 
počujem 
fén. 

Ste v móde 
„fén“. 

Stlačte tlačidlo „Noise“ pre 
biely šum. 

   

 
Softvér obsiahnutý v aplikácii LectroFan je licencovaný, nie predávaný. Chráni to len naše 
duševné vlastníctvo a nemá to žiadny vplyv na vašu možnosť používať LectroFan. 
 
Bezpečnostné pokyny. Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné a prevádzkové 
pokyny. Túto príručku si uschovajte pre budúce použitie. 

1. VAROVANIE: Počas používania tohto prístroja nepoužívajte žiadne ťažké stroje ani vozidlá. 
2. Prístroj by sa mal pravidelne čistiť čistou, mäkkou a suchou handričkou. Mriežku môžete 

vysávať, aby ste odstránili prebytočný prach a častice. Nepoužívajte žiadne kvapaliny ani 
spreje (vrátane rozpúšťadiel, chemikálií alebo alkoholu). 

3. Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody. 
4. Zabráňte pádu predmetov alebo rozliatiu tekutín na jednotku. Ak sa na prístroj niečo vyleje, 

okamžite ho odpojte od elektrickej siete a otočte ho hore dnom. Pred opätovným zapojením 
jednotky do siete ju nechajte vyschnúť (jeden týždeň). Dodržiavanie týchto pokynov 
nezaručuje, že jednotka bude fungovať. 

5. Ak jednotka spadne do vody, nepokúšajte sa ju vybrať. Okamžite ju odpojte zo zásuvky, a ak 
je to možné, vypustite vodu skôr, ako po nej siahnete. 

6. Jednotka by mala byť mimo dosahu zdrojov tepla, ako je napríklad radiátor. 
7. Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. 

Prístroj neumiestňujte na vykurovacie telesá. 
8. Neumiestňujte zariadenie na miesta, ktoré sú prašné, vlhké, nedostatočne vetrané alebo 

vystavené stálym vibráciám. 
9. Pri používaní prístroja nepoužívajte nadmernú silu. 
10. Prístroj by sa mal používať len s priloženým napájacím káblom alebo batériami AA. 
11. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky. 
12. Nepokúšajte sa ovládať prístroj nad rámec činností opísaných v príručke. 
 

Dovozca a distribútor: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česká republika, +420 
731 389 483, earplugs@earplugs.sk, www.earplugs.sk 
 


