
LectroFan EVO kézikönyv 

 

• A tápkábel a LectroFan EVO aljához csatlakozik. 
• 3,5 mm-es hangkimenet a hangszóróhoz vagy a fejhallgatóhoz az eszköz jobb oldalán 

található. 

Kezdjük! Az új LectroFan EVO-hoz ez a kézikönyv, a hálózati adapter és az USB-kábel tartozik. 
Hálózati adapterrel ellátott USB kábellel tudja táplálni vagy számítógéphez vagy bármilyen 
tápellátással rendelkező USB-elosztóhoz csatlakoztatva. 

 

TIPP: A LectroFan EVO-t működéséhez áramforráshoz kell csatlakoztatni. Az áramellátást USB-kábel 
biztosítja. Az USB hang nem támogatott. Alapértelmezés szerint a LectroFan EVO készülék 
automatikusan bekapcsol, ha hálózathoz  csatlakozik, de ezt megváltoztathatja. Lásd: “Automatikus 
bekapcsolás letiltása”; később ebben az útmutatóban. 

 

Hangválasztás. A kínált hangok közül a zaj vagy a ventilátor ikonnal ellátott gombok megnyomásával 
választhat. Az utolsó hang elérésekor egy rövid hangjelzés és a LectroFan megszólal. 

 

Az EVO visszatér az első hanghoz. 

A LectroFan EVO automatikusan megjegyzi az utolsó hangbeállítást az üzemmódok közötti váltáskor, 
és elmenti az utoljára használt beállítást, amikor ki van kapcsolva. 

 

TIPP: A legutóbbi beállítások mentéséhez feltétlenül használja a „KI“ gombot. Az utolsó beállítás nem 
kerül mentésre, ha leválasztja a készüléket az áramforrásról. 



TIPP: Ha a hangok között fordított sorrendben szeretne váltani, nyomja meg és tartsa lenyomva 
három másodpercig a zaj vagy a ventilátor ikonnal ellátott gombot. 

 

Fehér zaj a legalacsonyabb hangmagasságból: 1. Barna, 2. Gesztenye, 3. Fahéj, 4. Napbarnított, 5. 
Borostyán, 6. Krém, 7. Rózsaszín, 8. Korall, 9. Pezsgő, 10. Tiszta fehér, 11. Óceán, 12.Szörf. 

 

Hajszárító hangok: 1. Nagy, 2. Ipari, 3. Puha hajszárító - alacsony, 4. Puha hajszárító - magas, 5. 
Elszívó, 6. Padlás, 7. Kör, 8. Szellőző, 9. Doboz, 10. Oszcilláló. 

 

Az időzítő használata. A LectroFan EVO folyamatosan játszik, de az opcionális időzítővel 
automatikusan kikapcsolhatja. Kattintson a homokóra ikonnal ellátott gombra. Egy rövid emelkedő 
hangot fog hallani, jelezve, hogy az időzítő egy órára van beállítva. Minden alkalommal, amikor 
megérinti, egy újabb óra kerül hozzáadásra. Amint meghallja a rövid csökkenő hangon, a maximális 
időtartam elérte a nyolc órát. Az időzítő törléséhez kapcsolja ki, majd be az EVO-t. 

 

Az automatikus bekapcsolás letiltása. Ha nem szeretné, hogy a LectroFan EVO ventilátor azonnal 
bekapcsoljon, kikapcsolhatja ezt a funkciót: 

1. Kapcsolja ki a LectroFan EVO-t a bekapcsológombbal. 

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőcsökkentő gombot. 

3. Miközben továbbra is lenyomva tartja a hangerőcsökkentő gombot, nyomja meg és engedje fel a 
bekapcsológombot. 

 

Állítsa vissza a gyári beállításokat. A gyári beállítások visszaállításával beállítja a LectroFan EVO 
automatikus bekapcsolását, és visszaállítja az alapértelmezett hangokat és hangerőt. 
A gyári beállítások helyreállításához  kapcsolja ki a LectroFan EVO ventilátort, majd nyomja meg és 
tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg hangjelzést nem hall. 

 

Az audiokimeneti csatlakozó használata. A LectroFan EVO 3,5 mm-es analóg audiocsatlakozóval 
van felszerelve, amellyel hangot továbbíthat  hangszóróra, fejhallgatóra vagy bármilyen 3,5 mm-es 
csatlakozót használó audioeszközre. Ha külső hangszórót csatlakoztat, a beépített hangszóró 
kikapcsol. Mint bármelyiknél 

 

egy másik hangforrás, ügyeljen arra, hogy a hangerőt kényelmes szinten tartsa fejhallgató 
használatakor. 

 

 



A problémák megoldása  

Probléma  Lehetséges ok Megoldás  
A bekapcsológomb 
megnyomásakor nem 
történik művelet. 

A készülék nincs áram alatt. Győződjön meg arról, hogy az USB-
kábel megfelelően csatlakozik a 
váltóáramú adapterhez, és a váltóáramú 
adapter be van dugva a hálózati 
aljzatba. 

Hibás aljzat. Próbáljon ki egy másik konnektort. 
A LectroFan EVO be van 
kapcsolva, de hang nélkül. 

A hangerő túl alacsonyra 
van állítva. 

Nyomja meg vagy tartsa lenyomva a 
hangerőnövelő gombot a hangerő 
növeléséhez. 

A készülék a csatlakozás 
után azonnal bekapcsol. 

Ez az üzemmód az 
alapértelmezett beállítás. 

Lásd fent az „Automatikus bekapcsolás 
letiltása” részt. 

Egyéb váratlan probléma   Hajtsa végre a „Gyári beállítások 
visszaállítása” parancsot. 

A beállítások nem lettek 
elmentve.  

A bekapcsológomb 
használata helyett válassza 
le a LectroFan EVO 
ventilátort. 

A LectroFan EVO csak akkor emlékszik 
meg a beállításokra, amikor a 
bekapcsológombbal kapcsolja ki. 

 

Szoftverlicencelés. A LectroFan rendszerben található szoftver használatához Ön engedélyt nyer, 
nem pedig tulajdonjogot. Ez csak az Adaptive Sound Technologies Inc. szellemi tulajdon védelmére 
vonatkozik, nem befolyásolja az Ön hozzáférését a LectroFan egységekhez bármikor, amennyiben 
használni óhajtja.  

 

Biztonsági utasítások. Használat előtt olvassa el és kövesse az összes biztonsági és használati 
utasítást. Őrizze meg ezt a brosúrát későbbi hivatkozás céljából. 

1. Figyelmeztetés. A berendezés használata közben ne működtessen nehézgépeket vagy 
gépjárműveket. 

2. A készüléket rendszeresen meg kell tisztítani egy puha, száraz ruhával. A rács porszívózásával 
eltávolítható a felesleges por vagy felgyülemlett részecskék. Ne használjon folyadékot vagy permetet 
(beleértve az oldószereket, vegyszereket vagy alkoholt) vagy súrolószert a tisztításhoz. 

3. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne használja a készüléket víz közelében, például 
fürdőkád, úszómedence, vízcsap vagy mosdókagyló közelében. 

4. Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen semmilyen tárgyat, vagy ne öntsön folyadékot a készülékre. Ha 
folyadék ömlik a készülékre, azonnal húzza ki, és fordítsa fejjel lefelé. Hagyja a készüléket alaposan 
megszáradni (egy hétig), mielőtt újra csatlakoztatja. Ezen utasítások betartása nem garantálja, hogy a 
készülék működni fog. 

5. Ha a készüléket leejtették, ne érintse meg. Azonnal húzza ki a konnektorból, és ha lehetséges, 
engedje le a vizet, mielőtt kihúzná. 

6. A készüléket távol kell elhelyezni hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől, kályháktól vagy 
egyéb hőt termelő készülékektől (beleértve a radiátorokat is). 



7. Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénynek kitett helyre vagy hőt kibocsátó termékek, például 
elektromos fűtőtestek közelébe. Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó sztereó eszközökre. 

8. Ne helyezze a készüléket poros, párás, nedves, rosszul szellőző vagy állandó vibrációnak kitett 
helyre. 

9. A készüléket külső források, például transzformátorok, elektromos motorok vagy egyéb 
elektronikus eszközök által okozott interferencia érheti. Az ezekből a forrásokból származó 
interferencia elkerülése érdekében helyezze az egységet a lehető legtávolabb tőlük. 

10. Ne fejtsen ki túlzott erőt kapcsolók vagy kezelőszervek használatakor. 

11. A készüléket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja. 

12. A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rájuk lépni, és ne csípjék be őket a rájuk vagy 
melléjük helyezett tárgyak. 

13. Húzza ki a hálózati adaptert a fali aljzatból, ha nem használja, vagy ha nem hordja. 

14. Ne kísérelje meg saját maga javítani a készüléket a használati utasítás keretein túl. 

 

Importőr és forgalmazó: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Csehország, +420 731 
389 483, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz 


