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 KASUTUSJUHEND 
 
OHUTUS 

 Eemaldage seade pakendist ja 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.  

 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 avadesse ei tohi panna sõrmi ega muid esemeid, kui ventilaator parajasti töötab.  
 Seadet tuleb teisaldada ainult lahtiühendatuna vooluvõrgust.  
 Ärge kastke seadet vette.  
 Toitejuhe ei tohi märjaks saada ega vette sattuda.  
 Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustustega, või on seade rikkis, maha 

pillatud või muul viisil kahjustunud.  
 Ärge kasutage seadet, kui ruumis on plahvatusohtlikke või süttivaid aurusid.  
 Seadet ei tohi kasutada õues ega veemahutite ääres / kohas, kus on oht seadme 

märjakssaamiseks.  
 Vältige ventilaatori asetamist kohta, kus see võiks vette kukkuda (näiteks vanni).  
 Seade peab asuma kindlal aluspinnal.  



 

 

 Hoidke seade eemal kardinatest, taimedest ja muudest asjadest, mis võiks ventilaatorilabade 
vahele sattuda.  

 Vooluvõrgust eemaldamiseks tuleb kinni võtta toitejuhtme pistikust. Ärge tirige juhtmest.  
 Ärge paigutage juhet kulgema vaiba alt. Juhet ei tohi paigutada nii, et sellesse on võimalik 

takerduda. 
 Mistahes rikke või veaolukorra ilmnemisel eemaldage seade koheselt vooluvõrgust. 
 Seadet tuleb kasutada ainult juhendis ettenähtud eesmärgil. Muul otstarbel kasutamine on 

keelatud ja tühistab garantii. 
 
SEADME OSAD  

 
1. Juhtpaneel 
2. Ventilaatoripea korpus  
3. Käepide tagaküljel  
4. Tiivik  
5. Võre  
6. Põhikorpus  

7. Pöörduv alus  
8. Taimeri nupp  
9. Ostsillatsiooni (pöördliikumise) nupp  
10. Töörežiimi nupp  
11. Sisse-ja väljalülitusnupp  
12. Kiiruse valiku nupud 

 
 
KASUTAMINE  
Võtke seade välja pakendist. Ventilaator ei vaja kokkumonteerimist.  
Kontrollige seadet võimalike väliste vigastuste suhtes. Kui leiate midagi katki või puudu olevat, 
pöörduge müügikohta, kust seade osteti. Kahjustatud seadet kasutusele võtta ei tohi.  
Asetage seade kindlale lauapinnale. Vooluvõrku ühendamise järel on seade valmisolekurežiimis.  
Seadme juhtpaneelil on puutetundlikud nupud. Lisaks saab seadet juhtida puldist.  
Vajutage ühel korral sisse-/väljalülitamisnupule, et seade sisse lülituks. Ventilaator alustab tööd 6. 
kiirusel. Nuppude + ja – vajutamisel saate valida kiiruse vahemikus 1-12. Vastav märgutuli osutab, 
milline kiirus on valitud.  
Vajutage taimerinupule, et aktiveerida taimer. Aeg väljalülitumiseni on valitav vahemikus 1 kuni 12 
tundi. Märgutuli osutab valitud ajale. Aja täitumisel peatub seade automaatselt.  
Ostsillatsiooninupu vajutusel aktiveeritakse horisontaalse pöördliikumise nupp.  



 

 

Sama nupu teistkordne vajutus peatab horisontaalse pöördliikumise ja aktiveerib vertikaalse 
pöördliikumise.  
Kolmanda vajutusega aktiveeritakse samaaegne horisontaalne ja vertikaalne pöördliikumine.  
Neljas vajutus sellele nupule peatab pöördliikumise.  
Hoiatus: ärge pöörake ventilaatori pead käsitsi, jõudu rakendades. Nii võib seade saada kahjustusi.  
Režiimivaliku nupu vajutusel valitakse järgemööda erinevad ventilaatori töörežiimid.  

Tavaline: ventilaator töötab ühtlase kiirusega.  
Naturaalne: ventilaator imiteerib tuulepuhanguid.  
Uneajaks: ventilaator vähendab suure kiirusega seadistust madalamaks iga poole tunni 
tagant ja viimaks jääb töötama madalaimal kiirusel, kuni välja lülitamiseni.  

Kui seade ei ole parajasti kasutusel, eemaldage juhtme pistik vooluvõrgust.  
Seadme tagaküljel on süvistatud käepide. Teisaldamiseks hoidke ühe käega sellest käepidemest ja 
teise käega seadme põhikorpusest, et mitte vigastada pöördliikumise mehhanisme.  
Kaugjuhtimispuldi sees on üks CR2025 tüüpi patarei (eelpaigaldatud). Kasutusele võtmisel tuleb 
patarei juurest eemaldada isoleeriv kile.  
Puldi nuppude funktsioonid on samasugused, nagu seadme nuppudel. Järgige samu tööjuhiseid 
seadme kaugjuhtimisel puldist. Puldiga tuleb osutada seadme poole.  
Kui seade ei ole kaua kasutusel, tuleks puldist patarei välja võtta. 
Hoidke patareisid eemal laste käeulatusest. Patareides sisaldub ohtlik söövitav vedelik. Kui selline 
patarei alla neelatakse, on tulemuseks tõsine tervisekahjustus, mis võib lõppeda surmaga. Kui on 
võimalus, et patarei neelati kellegi poolt alla või asub kellegi kehaõõnsuses, tuleb kohe arsti poole 
pöörduda.  
Patareisid ei või visata tulle. Need võivad plahvatada.  
 
HOOLDAMINE JA SÄILITAMINE  
Enne puhastamist peab seade olema eemaldatud elektrikontaktist.  
Pühkige seadme korpus puhtaks pehme lapiga. Võite kasutada vajadusel lahjat seebilahust. 
Puhastamise järel kuivatage seade pehme lapiga. Ärge laske vedelikke seadme korpusesse sattuda. 
Seadme puhastamisel ei tohi kasutada alkoholi- ja lahustipõhiseid, abrasiivseid puhastusaineid ega 
küürimistarvikuid. Need võivad kahjustada seadme pinda. Seadet ei või kasta vette.  
Enne säilitamiseks ära paigutamist peab seade olema puhas ja kuiv.  
Hoidke seadet kuivas, puhtas kohas. Tolmu eest kaitsmiseks sobib seadme originaalpakend.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsustarve: 25W  
Toide: 220-240 ~50/60Hz  
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. 


