
NEF10 Інструкція користувача 

Особливості: 

• Доступні 3 рівні швидкості до 4,0 м/с 
• Доступна установка на будь-яку поверхню, підвішування та обертання голови на 360° 
• Оснащений кільцевим світлодіодним підсвічуванням з 3 регульованими рівнями 

яскравості, ідеально підходить для повсякденного використання. 
• Знімна голова вентилятора та кулькова частина на тринозі 
• 5 регульованих рівнів висоти штатива з кульовою головою, що підходять для різних 

місцевостей 
• Вбудований літій-іонний акумулятор великої ємності 10 000 мАг з максимальним часом 

роботи до 27 годин 
• Оснащений портом USB-C і USB-A із захистом від пилу, що дозволяє використовувати його 

як зовнішній акумулятор. 
• Знімний кожух вентилятора легко знімається для очищення, а також легко встановлюється 

Схема продукту 

 



Інструкція із встановлення 
Стоячи: закрутіть голову вентилятора у шарнір до упору, щоб зафіксувати. 
Підвішування: витягніть ручку та використовуйте її з карабіном для підвішування. 
 
Аксесуари 
Штатив із кульовою головою, карабін, зарядний кабель USB-C 
 

Характеристики 

Модель NEF10 
Ємність 10,000 mAh 

Номінальний вхід 5V ⎓ 2A 
Вхідна потужність 5V ⎓ 2A 

номінальна 
потужність 4W (MAX) 

Вихідна потужність 5V ⎓ 2A 
Розміри 194мм х 175мм х 345мм 

Вага 560г 

Висота 
345мм (MAX) 
275мм (MIN) 

Час роботи 
вентилятора 

НИЗЬКИЙ 
(Рівень 1) 

СЕРЕДНІЙ 
(Рівень 2) 

ВИСОКИЙ 
(Рівень 3) 

27 годин 13 годин 8:00 
Час роботи 

підсвічування 
НИЗЬКИЙ СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ 
100 годин 50 годин 28 годин 

 

Інструкція з експлуатації 
 

Увімкнено : коли вентилятор вимкнено, натисніть перемикач вентилятора, щоб увімкнути його. За 
замовчуванням початковий рівень вентилятора низький. 
Вимк.: коли вентилятор увімкнено, натисніть та утримуйте перемикач вентилятора, щоб вимкнути 
його. 
Перемикання : натисніть перемикач вентилятора для циклічного перемикання режимів у 
наступній послідовності: НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - Вентилятор вимкнено. Під час 
перемикання світиться відповідний індикатор. 
 

Вимк.: коли світло увімкнено, натисніть та утримуйте перемикач світла, щоб вимкнути його. 
Перемикання : натисніть на перемикач освітлення, щоб переключатися між режимами в наступній 
послідовності: НИЗЬКИЙ - СЕРЕДНІЙ - ВИСОКИЙ - Освітлення вимкнено. 
 

Увімкн.: коли вентилятор увімкнено, коротко натисніть перемикач часу, щоб увімкнути функцію 
таймера. Початковий рівень роботи таймера за замовчуванням — 1h. 
Вимкнення і Перемикання : Коли функцію таймера увімкнено, натисніть перемикач часу, щоб 
переключатися між часом роботи таймера в наступній послідовності: 1h - 3h - 5h - Вимкнення. Під 
час перемикання світиться відповідний індикатор. 
 
Заряджання зовнішнього пристрою 
NEF10 підтримує функцію Power Bank, ідеально підходить для заряджання будь-яких електронних 
гаджетів та пристроїв, представлених на ринку. 
 
 



Індикатор потужності 
• Коли пристрій заряджає інші пристрої, індикатор живлення постійно світиться синім. 
• Під час заряджання індикатор живлення постійно світиться червоним. 
• Коли виріб повністю заряджено, індикатор живлення постійно світиться зеленим. 
• Коли живлення низьке, індикатор живлення засвітиться червоним і почне блимати. 

 
Попередження 

• ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ поміщати руки або сторонні предмети в передню, задню кришку або 
робочі лопаті, щоб уникнути нещасних випадків або пошкодження виробу. 

• НЕ використовуйте виріб у місцях, де поблизу знаходяться предмети, що легко 
нахиляються або нестійкі. 

• НЕ використовуйте виріб, якщо передня кришка не встановлена, не закріплена або не 
від'єднана. 

• НЕ розташовуйте волосся або тканину поруч із вентилятором, щоб уникнути нещасних 
випадків. 

• НЕ використовуйте виріб у вологому середовищі (наприклад, у ванній кімнаті). Вплив води 
може призвести до несправності або пошкодження виробу. 

• НЕ розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте виріб, оскільки це спричинить анулювання 
гарантії на виріб. Будь ласка, зверніться до розділу гарантії в посібнику, щоб отримати 

повну інформацію про гарантію. 
• Будь ласка, заряджайте виріб вказаною напругою. 
• НЕ заряджайте виріб за допомогою невідповідного або несумісного зарядного кабелю. 
• НЕ ставте виріб близько до вогню, щоб уникнути нещасних випадків та пошкодження 

виробу. 
• Будь ласка, зберігайте виріб у прохолодному та сухому місці. Зберігайте продукт у 

недоступному для дітей місці. 
• НЕ заряджайте виріб на легкозаймистих матеріалах, таких як килими та пледи. 
• Утримуйте виріб у чистоті, щоб запобігти потраплянню води, комах та сторонніх предметів, 

що може призвести до несправності виробу. 
• НЕ скручуйте зарядний кабель і не тягніть його під час заряджання, щоб не пошкодити 

зарядний кабель і запобігти витоку електрики. 
• НЕ знімайте кришку під час роботи вентилятора. 
• Продукт призначений використання дорослими. Діти віком до 16 років повинні 

знаходитись під наглядом дорослих при використанні цього продукту, щоб уникнути 
нещасних випадків. 

 
Обслуговування 
Після від'єднання промийте кришку водою і знову використовуйте її після того, як вона висохне. 
Очистіть корпус чистою сухою тканиною. 


