
LectroFan Classic – návod k použití 
 
LectroFan je přístroj na bílý šum, který je ideální na odpočinek, studium nebo pro jakoukoli 
situaci, když chcete mít lepší kontrolu nad svým zvukovým prostředím. Je zároveň váš osobní 
stroj bílý šum a ventilátor, který vám zajistí lepší spánek a klidný odpočinek. LectroFan nabízí 
dvacet jedinečných digitálních zvuků pro maskování hluku. 

 
 
Začínáme: V balení najdete: 1. LectroFan, 2. Napájecí adaptér, 3. USB kabel, 4. Manuál. 
 
Připojení: 1. Zastrčte USB kabel do napájecího adaptéru. 2. Zastrčte druhý konec USB kabelu do 
díry ve spodu LectroFanu. Ujistěte se, že je kabel zastrčený v přístroji dostatečně silně. 3. 
Zastrčte napájecí adaptér do zásuvky ve zdi. 4. Přístroj by se měl okamžitě zapnout. Poznámka: 
USB kabel můžete taktéž použít pro napájení z notebooku. LectroFan nepodporuje USB audio. 
 
Vyberte si váš zvuk 

● Stiskněte tlačítko „Fan sounds“ pro zvuky větráku. Stiskněte tlačítko znovu pro přepínání 
mezi dalšími zvuky. 

● Stiskněte tlačítko „White noises“ pro přehrání zvuku bílého šumu. Stiskněte tlačítko 
znovu pro přehrání dalšího zvuku. 

LectroFan si bude pamatovat poslední přehrávané zvuky, pokud bude vypnutý tlačítkem na 
vypnutí, nikoli však pokud bude vytažený USB kabel. 
  



Zvuky větráku: velký fén, industriální fén, něžný fén nízké fr., něžný fén vysoké fr., výfukový fén, 
podkrovní fén, oběžný fén, větrací fén, krabicový fén, oscilující fén. 
 
Zvuky bílého šumu: hnědý šum, ořechový šum, skořicový šum, bronzový šum, jantarový šum, 
krémový šum, růžový šum, korálový šum, šampaňský šum, čistě bílý šum.  
 
Časovač. Po zapnutí LectroFanu bude přístroj neustále přehrávat, pokud se nezapne časovač. 
Časovač nastavuje čas hraní minimálně na hodinu a následně se postupně vypne. LectroFan 
vytvoří krátkou mezeru v hraní, abyste věděli, že jste tlačítko určitě zmáčkli. 
 
Výchozí nastavení zapnutí. Pokud nechcete, aby se LectroFan okamžitě zapnul po zastrčení 
kabelu, můžete tuto funkci vypnout tímto postupem: 1. Vypněte LectroFan tlačítkem pro vypnutí 
„Power“. 2. Stiskněte a držte tlačítko hlasitosti „Volume“ dolů, zatímco stisknete a uvolníte 
tlačítko „Power“. 3. Vypněte LectroFan. Pro opětovné zapnutí této funkce obnovte tovární 
nastavení dle postupu níže. 
 
Obnovení továrního nastavení. Vypněte LectroFan. Stiskněte a držte tlačítko „Power“ dokud 
nevydá krátký stoupající zvuk „whoop“. Váš LectroFan byl nyní resetován do originálního 
továrního nastavení. Po provedení resetu, je výchozí zvuk fénu nastaven na „velký fén“ a výchozí 
bílý šum na „hnědý“. Výchozí zvuk je ze sekce fény. Hlasitost je nastavena na komfortní úroveň a 
LectroFan je nastaven pro zapnutí okamžitě po zastrčení kabelu. 
 
Používání externího časovače nebo prodlužovacího kabelu. Pokud používáte přepínací 
prodlužovací kabel nebo váš vlastní externí časovač pro zajištění napájení pro LectroFan, ujistěte 
se, že máte LectroFan vypnutý a následně opět zapnutý použitím tlačítka „Power“, když měníte 
nastavení, pouze tehdy si to přístroj zapamatuje. 
 
Technické informace. Počet unikátních zvuku fénu: 10. Počet unikátních zvuku bílého šumu: 10. 
Kompenzace reproduktoru: Vícepásmový parametrický ekvalizér. Rozměry produktu: 11,17cm x 
11,17cm x 5,58cm. Požadavky na napájení: 5 voltů, 500 mA, DC. Vstupní napětí napájecího 
adaptéru: 100-240V, 50Hz/60Hz. 
 

Řešení problémů. Pokud budete mít s přístrojem jakékoli problémy, vyzkoušejte úkony níže pro 
vyřešení: 

Problém Možná příčina Řešení Problém Možná příčina Řešení 
Žádná činnost 
při stisknutí 
tlačítka 
„Power“ 

● Přístroj 
je 
odpoje
ný 

● Vadná 
zásuvk
a 

Ujistěte se, že je 
kabel USB 
dostatečně silně 
zastrčen v přístroji 
a napájecím 
adaptéru. 
Vyzkoušejte jinou 
zásuvku. 

Chci slyšet 
zvuk fénu, 
ale jediné, 
co slyším 
je bílý šum. 

● Jste 
v módu 
„bílý šum“. 

Stiskněte tlačítko „Fan“ 
pro aktivaci zvuku fénu. 

LectroFan je 
zapnutý, ale je 
ticho. 

● Hlasito
st je 
příliš 
nízko. 

Stiskněte nebo 
podržte tlačítko 
hlasitosti pro 
zvýšení hlasitosti. 

Další 
nečekané 
chování. 

 Uveďte přístroj do 
továrního nastavení. 



Jednotka se 
okamžitě 
zapne po 
zapojení 
kabele. 

● Tento 
mód je 
nastav
ený 
jako 
výchozí
. 

Pro vypnutí této 
funkce: 1. Vypněte 
přístroj. 2. 
Stiskněte a 
podržte tlačítko 
hlasitosti dolů. 3. 
Podržte a uvolněte 
tlačítko „Power“. 4. 
Uvolněte tlačítko 
hlasitosti. 

Nastavení 
není 
uloženo. 

● Odpojení 
kabele 
místo 
používání 
tlačítka 
„Power“. 

LectroFan si pamatuje 
vaše nastavení pouze 
když je vypnutý 
tlačítkem „Power“. 

Chci slyšet bílý 
šum, ale 
slyším fén. 

● Jste 
v módu 
„fén“. 

Stiskněte tlačítko 
„Noise“ pro bílý 
šum. 

   

 

Software obsažený v LectroFanu je vám licencován, nikoli vám prodán. Toto pouze chrání naše 
intelektuální vlastnictví a nemá žádný vliv na vaši vlastnost LectroFan používat. 
 
Bezpečnostní instrukce. Přečtěte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní instrukce před 
použitím. Schovejte si tento manuál pro budoucí použití. 

1. Varování: Neobsluhujte žádné těžké stroje ani vozidlo během používání tohoto přístroje. 
2. Jednotka by měla být pravidelně čištěná čistým, jemným a suchým hadříkem. Mřížku 

můžete vysát vysavačem pro odstranění nadbytečného prachu a částic. Nepoužívejte 
žádné tekutiny ani spreje (včetně rozpouštědel, chemikálii nebo alkoholu). 

3. Jednotka by neměla být používána v blízkosti vody. 
4. Vyhněte se upuštění věcí nebo vylití tekutin na jednotku. Pokud se na přístroj něco vyleje, 

okamžitě ho odpojte a otočte vzhůru nohama. Umožněte jednotce vyschnout (jeden 
týden) než ji opět zapojíte. Sledováním těchto instrukcí se nezaručuje fungování jednotky. 

5. Nesnažte se jednotku vytáhnout, pokud spadne do vody. Odpojte ji okamžitě ze zásuvky 
a pokud možno vypusťte vodu, než se pro ni natáhnete. 

6. Jednotka by měla být dál od teplených zdrojů jako například radiátor. 
7. Vyhněte se umístění jednotky na místa, které jsou vystavené přímému slunečnému svitu. 

Nepokládejte přístroj na topná tělesa. 
8. Vyhněte se umístění jednotky na místa, které jsou zaprášené, kde je vlhkost, chybí 

ventilace nebo jsou vystavené neustále vibraci. 
9. Nepoužívejte nadbytečnou sílu při používání přístroje. 
10. Jednotka by měla být používána pouze s přiloženým napájecím kabelem nebo AA 

bateriemi. 
11. Odpojte jednotku ze zásuvky, pokud se dlouho nepoužívá. 
12. Nesnažte se jednotku obsluhovat mimo popsané operace v manuálu. 

 
 
Dovozce a distributor pro ČR a SR: Earplugs s.r.o., Havlíčkova 1016, Pardubice 53002, Česko, 
+420 731 389 483, earplugs@earplugs.cz, www.earplugs.cz 
 


