
 

 

LAUAVENTILAATOR 
 VE.210 

 KASUTUSJUHEND 
 
 
 
OHUTUSJUHISED  

 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.  

 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.  

 
KASUTAMISE OHUTUSEST  
Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui seade on täielikult kokku pandud. Toitejuhe ei tohi olla 
sõlmes.  
Asetage seade kindlale lauapinnale. Hoidke seadet piisavas kauguses ümbritsevatest esemetest ja 
mistahes objektidest, mis võiks sattuda ventilaatori pöörlevate labade vahele.  
Töötavat seadet ei tohi millegagi kinni katta. Seadme võre vahele ei tohi sattuda võõrkehi.  
Ärge kunagi tõmmake pistikut pistikupesast eemaldades toitejuhtmest.  
Pikaajalise mittekasutamise perioodil säilitage seadet kuivas, puhtas, tolmuvabas kohas, soovitatavalt 
originaalpakendis. 
 
 
 
 



 

 

SEADME OSAD, JOONIS A   

1. Alus  
2. Mootor  
3. Võre lukustuskonksud  
4. Tiivik  

5. Eesmine ja tagumine võre  
6. Ostsillatsiooni sisse-/ väljalülitusnupp  
7. Kalde reguleerimise nupp

 
KOKKUPANEK, JOONIS B  

 
1. Paigaldage mootor aluse peale, kinnitades kaasasoleva kruviga.  
2. Paigaldage tagumine võre korpusele ja kinnitage 4 kruviga.  
3. Paigaldage tiivik ja kinnitage vastava kruviga.  
4. Paigaldage eesmine võre ning kinnitage kruvi ja kinnituskonksude abil.  
Tähtis! Kontrollige, et kõik detailid oleks omavahel õigesti ja kindlalt ühendatud.  



 

 

 
KIIRUSE VALIMINE  
Soovitud kiirus on valitav juhtnupu abil.  
Asend 0 – tiivik ei pöörle.  
Asend 1 – madal kiirus  
Asend 2 – keskmine kiirus.  
Asend 3 – suurim kiirus.  
 
VENTILAATORI KALLE  
Võimalik on ventilaatori pead kallutada, et õhk liiguks soovitud suunas.  
Kõigepealt lülitage seade välja. Keerake korpusel lahti kaldenurga reguleerimise nupp ja suunake 
ventilaatori pea soovitud kalde alla. Seejärel keerake nupp kinni.  
TÄHELEPANU: ärge muutke kaldenurka liigset jõudu rakendades.  
 
OSTSILLATSIOON  
Võimalik on panna ventilaator töötades pöörduma ühelt küljelt teisele, mille tulemusena jahutatakse 
ruumis õhk ühtlasemalt. 
Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ostsillatsiooni nupp täielikult sisse. Ventilaatoripea hakkab 
töötamisel pöörduma küljelt küljele.  
Funktsiooni lõpetamiseks tõstke nupp üles tagasi.  
 
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.  
Kindlustage, et seadme kõik osad kuivatatakse hoolikalt.  
Kui seadet kaua ei kasutata, paigutage see säilitamiseks kuiva kohta, kaitstuna tolmu eest.  
 
TEHNILINE TEAVE  
Võimsustarve: 40W  
Toide: 220-240V ~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. 


