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 KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUSJUHISED  

 Uut seadet pakendist võttes veenduge, et seade on terve ning kõik selle osad on komplektis.  
 Pakendi osi ei tohi anda väikelaste kätte. Käidelge pakend vastavalt kohalikule 

jäätmeseadusele.  
 Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see tootja poolt, tootja remondiettevõttes või sarnase 

kvalifikatsiooniga remondiettevõttes lasta välja vahetada, vältimaks ohuolukorra tekkimist.  
 Enne seadme ühendamist vooluvõrku tuleb veenduda, et kasutatava vooluvõrgu näitajad 

vastavad seadme tüübisildi andmetele tarbitava toite kohta.  
 Vale võimsusega elektrivoolu kasutamine võib seadet kahjustada.  
 Kui pistik ei peaks sobima pistikupesaga kokku, pöörduge elektripaigaldiste spetsialisti poole 

abi saamiseks.  
 Üldiselt pole soovitatav ühendada seadet elektrikontakti pikendusjuhtme kaudu. Kui see siiski 

on vältimatu, kasutage pikendusjuhet, mille koormusnäitajad on vastavuses seadme 
tarbimisvõimsusega, et ei tekiks juhtme ülekuumenemisest tulenevaid ohte.  

 Seadet ei tohi kasutada, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustunud.  
 Mistahes rikke / tõrke ilmnemisel ärge kasutage seadet edasi. Eemaldage sel juhul seade 

elektrikontaktist.  
 Ärge proovige seadet ise parandada. Pöörduge tootja poolt volitatud remondiettevõttesse 

seadme parandamiseks. Muul juhul riskite isiku- ja varakahjuga elektrilöögi- ja tuleohu tõttu.  
 Seadet tohib kasutada ainult juhendis kirjeldatud otstarbel. Mistahes muu kasutusviis on 

ebaõige ja ohtlik. Tootja keeldub vastutusest mistahes võimalike kahjude osas, mis tulenevad 
seadme valest kasutamisest ja/või kasutusjuhendi juhiste eiramisest.  

 Seade on mõeldud ainult kodus kasutamiseks.  
 Seadme korpust ega juhet ei tohi kasta vette ega vedelikesse.  
 Seadet ei tohi kasutada tule- ja plahvatusohtlike ainete või lenduvate gaasidega samas ruumis; 

samuti mitte lahtise tule ega kuumuskiirguse läheduses.  
 Väikelapsed, vähevõimekad isikud või kogemusteta isikud tohivad seadet kasutada 

vastutusvõimelise isiku järelevalve all. Kui seadet kasutavad lapsed, on vajalik täiskasvanu 
poolne tähelepanelik juhendamine.  

 
SEADME OSAD, JOONIS A  
1. Mootor  
2. Ventilaatori telg  
3. Tagavõre  
4. Mutter  
5. Tiivik  
6. Kork  
7. Esivõre  
8. Juhtpaneel  
9. Toitejuhe  
 
 
 
 



 

 

KOKKUPANEKU JUHISED, JOONISED B JA C  

 
Keerake tiiviku korki päripäevasuunaliselt ja tagumise võre kinnitusmutrit vastupäevasuunaliselt lahti.  
Pange tagavõre tiiviku teljele ja kinnitage kinnitusmutriga.  
Libistage teljele tiivik.  
Kinnitage tiiviku kork vastupäeva keerates.  
Pange esivõre tagavõre peale, sulgege klõpsudega, keerake kinni ääres asuv väike kruvi, et võred oleks 
teineteise küljes kinni.  

 
 
 
 
 



 

 

KASUTAMINE  
Et ventilaatori pea hakkaks töötamisel ühelt küljelt teisele pöörduma (ostsilleerima), vajutage vastavat 
nuppu korpusel.  
Vertikaalse kaldenurga reguleerimiseks kallutage ventilaatorit alla või ülespoole, olles lahti keeranud 
vastava nupu. Ärge vajutage jõuga.  
Ühendage pistik elektrikontakti.  
Kiirust saab reguleerida vajutusnuppude vajutamisel.  
 
PUHASTAMINE  
Enne puhastamist eemaldage seade alati vooluvõrgust.  
Pühkige seadme pinda kergelt niiske pehme lapiga. Ärge kasutage puhastamisel alkoholi- ega 
lahustipõhiseid aineid, ega muud pinda kahjustavat. Ärge piserdage seadmele vedelikke.  
Kui seadet kaua ei kasutata, paigutage see säilitamiseks kuiva kohta, kaitstuna tolmu eest. 
 
Tehniline teave  
Toide 40W  
Toide: 220-240V, 50Hz  
Tootja jätab endale õiguse muudatusteks seadme spetsifikatsioonides ilma vastavasisulise 
etteteatamiseta.  
 
KESKKONNAKAITSE 

Euroopa direktiiv 2011/65/EU elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) 
sätestab, et vanad koduseadmed ei kuulu äraviskamisele olmejäätmete sekka. Elektri- ja 
elektroonikaseadmete kogumiseks on eraldi süsteem, mis aitab säästa loodusvarasid ja 
väldib kahjulike ainete loodusesse sattumise kahjulikku mõju nii loodusele kui ka 

inimtervisele. Läbikriipsutatud prügikonteinerit kujutav sümbol meenutab kohustust käidelda elektri- 
ja elektroonikaseadmeid õigesti. 


