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OHUTUSJUHISED 
Lugege juhendit hoolikalt ja säilitage tulevikus lugemiseks.  
HOIATUS: kirjeldatud ohutusabinõud ja juhised käesolevas juhendis ei suuda käsitleda kõiki 
mõeldavaid ohusituatsioone. Kasutajal tuleb rakendada mõistlikkust, ettevaatlikkust ja hoolsust, mida 
on vaja selle elektriseadme käsitsemisel. Tootja ei kanna vastutust seadmega seotud kahjustuste eest, 
mis võivad tekkida selle transportimisel, ebaõigel kasutamisel, voolukõikumisel või seadme mistahes 
osa modifitseerimisel. Tule- või elektrilöögiohu vältimiseks tuleb elektriseadmeid kasutades täita 
mõningaid põhilisi, järgnevalt loetletud ohutusnõudeid:  

 Veenduge, et kasutuskoha elektrivõrgu toitepinge vastab seadme tüübisildil toodud 
andmetele ning et kasutusel olev pistikupesa on varustatud maandusega. Pistikupesa, mille 
kaudu seade elektritoitega ühendatakse, peab olema paigaldatud vastavalt kohalikele 
kehtivatele nõuetele elektripaigaldiste ohutuse kohta.  

 Seadet, mille toitejuhe on kahjustunud või mis on maha kukkunud/ei tööta korralikult, ei tohi 
kasutada. Mistahes parandustöid, sh juhtme vahetust tohivad teostada vaid tootja poolt 
volitatud remondiettevõtte spetsialistid. Seadme korpust ei tohi lahti võtta – elektrilöögi 
oht.  

 Kaitske seadet otsese kokkupuutumise eest vee või vedelikega.  



 Ärge kasutage seadet õues, niiskes keskkonnas ning ärge puudutage seadme juhet ega 
seadet ennast märgade kätega. Elektrilöögi oht.  

 Hoidke ventilaatorit laste käeulatusest eemal.  
 Ventilaator peab asuma eemal muudest esemetest ja selle ümber peab olema tagatud õhu 

vaba liikumine. Kunagi ei tohi kinni katta õhuresti.  
 Kinnikaetud seadme käivitamisest võib tekkida tuleoht.  
 Hoidke seadet eemal küttekehadest ja muudest kuumusallikatest.  
 Seade ei tohi asuda pehmel pinnal, kus võib esineda oht selle ümberkukkumiseks.  
 Kui seadmest hakkab tulema kõrbemislõhna või suitsu, eemaldage seade kohe vooluvõrgust 

ja pöörduge seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.  
 Seadme väljalülitamiseks ei tohi seda lihtsalt eemaldada vooluvõrgust. Lülitage ventilaator 

esmalt välja lülitist.  
 Ärge jätke seadet vooluvõrku ühendatuna järelvalveta.  
 Enne seadme puhastamist eemaldage seadme pistik vooluvõrgust. Ärge tirige juhtmest, kui 

eemaldate seadet vooluvõrgust. Võtke kinni pistikust.  
 Kaitske voolujuhet kuumade pindadega kokkupuutumise ja mehaaniliste vigastuste eest.  
 Ventilaatori resti avadesse ei tohi sisestada sõrmi ega muid kõrvalisi esemeid.  
 Kasutage ventilaatorit vaid juhendis osutatud eesmärgil. Tootja pole vastutav seadme ega 

selle lisaosade ebaõigest kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks koduse majapidamise tingimustes või sellele 

sarnanevates tingimustes, nagu köögid töökohtadel, taludes, hotellide-majutusasutuste 
külalisteruumides.  

 Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, 
sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet 
iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme 
turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. 
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Väikelapsed ei tohi seadet kasutada, puhastada ega 
hooldada muidu kui täisealise vastutusvõimelise isiku tähelepaneliku järelvalve ja 
juhendamise all. 

 Kindlustage, et töötava seadme juhtmesse ei oleks võimalik takerduda. 
 Kandke seadet vaid spetsiaalsest käepidemest hoides.  
 Ärge kastke seadet vette.  

 
HOIATUS: ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet millegagi kinni katta.  
Oht lastele! Ärge andke seadme pakendiosi lastele mängimiseks. Kilekotid kujutavad endast ohtu 
väikelastele. Lämbumisoht! 
 
OMADUSED 

 Kasutatav põranda-või lauaventilaatorina 
 Taimerifunktsioon 1, 2, 4, 8 tunniks 
 Komplektis pult 
 Kolm kiirusseadistust: madal, keskmine, kõrge 
 Töörežiimid: tavaline, looduslik ja und soodustav 
 Juhtpaneel nuppude ja LED märgutuledega 
 Pöörduv: 360 ° ostsilleerimine, reguleeritav pöördenurk 60, 90, 180 ja 360 kraadi 
 Käsitsi seadistatav kaldenurk kuni 90 ° 
 Helisignaal sisse ja välja lülitumisel 

 
 



 
SEADME OSAD 
A Ventilaator 

 
1 Ventilaatori pea 
2 Eesmine võre 
3 Labade kinnitusmutter 
4 Võre ühendusraam kinnitusega  
5 Labad  
6 Tagumise võre kinnitusmutter 
7 Tagumine võre 

8 Mootor horisontaalkalde liigendiga  
9 Korpus juhtpaneeliga 
10 Turvakinnitus korpusele  
11 Pikk sammas põrandaversiooni jaoks  
12 Alus 
13 Sisekuuskant-kruvi (põhja all)  

 
B Juhtpaneel ja puldi nupud 

 
Nupud paneelil on dubleeritud ka puldil, välja arvatud nupp MODE 



1 MODE – ainult puldil, ventilaatori režiimi valimiseks 
2 TIME – taimer 
3 ANGLE – horisontaalne ostsillatsioon 
4 SPEED – lülitab ventilaatori sisse ja seadistab kiiruse 
5 ON/OFF – sisse ja välja lülitamine 
 
KOKKUPANEK  
OLULINE: seadet tohib kasutada vaid korralikult koostatuna, sealhulgas peavad õigesti olema 
paigaldatud alus ja kaitsevõred.  
Avage pakend ja võtke välja kõik seadme osad. Veenduge, et kõik osad on olemas ja terved.  
Ventilaatorit saab kasutada nii laua- kui ka põrandaventilaatorina. Kui soovite ventilaatori paigaldada 
lauale, siis jätke paigaldamata pikk sammas.  
Põrandaventilaatorina kasutamiseks sisestage pikk sammas ventilaatori alusesse ja keerake kruvi 
põhja all kinni sisekuuskantvõtmega (vt. joonist 1, vasakpoolne variant). Lisage seadme korpus samba 
otsa ja kinnitage turvakinnitusega (joonisel 2, vasakpoolne variant).  
Lauaventilaatorina kasutamiseks ühendatakse ventilaatori korpus otse alusele ja keeratakse põhja all 
kinni sisekuuskantvõtmega (joonis 1, parempoolne variant). 

 
Paigaldage mootoripea külge tagumine kaitsevõre. Avaused võrel peavad olema kohakuti 
mootorikorpuse vastavate nagadega. Kinnitage võre, kasutades tagumise võre kinnitusmutrit (vt. 
joonised 3 ja 4).  

 
 
 
 



Ühendage teljele labad ning kinnitage korralikult, kasutades labade kinnitusmutrit (joonised 5 ja 6). 

 
Eemaldage kinnitusraami mutter ja vabastage näpits. Ühendage eesmine ja tagumine kaitsevõre selle 
raami abil omavahel. Paigutage näpits nii, et selle haarad asetseks võre traatide vahekohas ja 
kinnitage näpits kruvi abil (joonised 7 ja 8). Kokkupaneku järel ühendage ventilaator vooluvõrku ja 
järgige kasutamise juhiseid (joonis 9). 

 
 
KASUTAMINE 
Ventilaatori sisse- ja väljalülitusnupp ON/OFF 
Ventilaatori ühendamisel vooluvõrku kostab helisignaal (kaks piiksu). Seade on nüüd 
valmisolekurežiimis. Vajutage sisse-/väljalülitusnupule seadme käivitamiseks. Kui ventilaator töötab, 
siis selle nupu vajutus lülitab ventilaatori välja.  
Märkus: taimeri seadistuste tegemiseks peab ventilaator olema valmisolekurežiimil.  
Esmakordsel sisselülitamisel alustab ventilaator vaikerežiimil ja kõige madalama töökiirusega. Süttib 
vastav märgutuli. Mälufunktsioon tingib, et seade hakkab uuel sisselülitamisel alati töötama samal 
režiimil ja samal kiirusel, millelt see välja lülitati. Õigupoolest alustab seade tööd keskmisel kiirusel, 
aga 3 sekundi pärast läheb üle viimatikasutatud kiirusele. See funktsioon ei kehti, kui valitud on 
looduslik või und soodustav režiim. 
 
Kiiruse nupp SPEED 
Selle nupu vajutusel saab ventilaatorilabade pöörlemiskiiruse seadistada. Iga vajutus muudab kiirust 
ühe astme võrra: madal, keskmine, kiireim. Süttib vastava kiiruse märgutuli.  
 
 



Taimeri nupp TIME 
Nuppu TIME kasutatakse, et valida üht neljast taimeri seadistusest järgnevusel 1, 2, 4, 8 tundi ja 
„välja lülitatud“. Süttib vastava valiku märgutuli.  
Valitud ajaperioodi möödudes lülitub ventilaator automaatselt välja. Taimeriga väljalülitumise korral 
ei kostu helisignaali. Uuel sisselülitamisel alustab ventilaator samal režiimil, millel see viimati enne 
väljalülitumist töötas (välja arvatud looduslikul ja und soodustaval režiimil). 
Taimerit saab seadistada siis, kui seade on valmisolekurežiimis (ainult ühendatud vooluvõrku, ei 
tööta parajasti). Taimeri aega hakatakse loendama sisselülitusnupu vajutusel. 
 
Ostsillatsiooni seadistamine nupuga ANGLE 
Selle nupu korduvate vajutustega saab reguleerida ventilaatori horisontaalset ostsilleerimist 
(pöördumine küljelt küljele). Valikud on 60, 90, 180 või 360 kraadi. Ostsillatsioon peatub, kui sama 
nuppu veekord vajutada. Valitud režiimist annab märku vastav märgutuli. 
Pöödumist saab iga hetk välja lülitada, vajutades ja hoides nuppu ANGLE kolme sekundi vältel. 
 
Käsitsi seadistatav ventilaatori kaldenurk 
Ventilaatorit saab kuni 90° nurga alla seadistada, nagu 
juuresolev joonis kujutab. Võtke kinni ventilaatori peast ja 
kallutage see ettevaatlikult soovitud nurga alla. Kaldenurga 
märgistused on näha kalde seadistamise liigendil.  
 
Režiimivaliku nupp MODE 
Nupu abil valitakse ventilaatori töörežiim ning see nupp on 
olemas vaid puldil. Võimalik on valida tavalise (NORMAL), loodusliku (NATURAL) ning und soodustava 
(SLEEP) režiimide vahel. Režiimi valikust annab märku vastava märgutule süttimine juhtpaneelis.  
Tavarežiimi korral töötab seade etteantud, püsiva kiirusega.  
Loodusliku (NATURAL) režiimi korral muutub kiirus vastavalt järgnevale diagrammile: 
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Und soodustava (SLEEP) režiimi korral kasutatakse loodusliku režiimi ja järkjärgult vähendatava 
ventilaatorikiiruse kombinatsiooni. 

 Kui seadistatud on suur kiirus, töötab ventilaator esimesed 30 minutit looduslikul režiimil 
suurel kiirusel. Seejärel väheneb kiirus keskmisele ja järgmise 30 minuti möödudes töötab 
ventilaator väikseimal kiirusel looduslikul režiimil, millele jääb kuni väljalülitumiseni.  

 Kui seadistatud on keskmine kiirus, töötab ventilaator esimesed 30 minutit looduslikul 
režiimil keskmisel kiirusel. Järgmise 30 minuti möödudes töötab ventilaator väikseimal 
kiirusel looduslikul režiimil, millele jääb kuni väljalülitumiseni.  

 Kui seadistatud on väikseim kiirus, on und soodustav režiim sama, mis looduslik režiim 
püsivalt, väikseimal kiirusel. 

Ei loodusliku ega und soodustava režiimi puhul ei anta kiirusest vastava märgutulega märku.  
  
PULT 
Puldi sisse tuleb paigaldada müntpatarei, tüüp 
CR2032, 3 V (on seadmega kaasas). Avage puldi 
patareiõõnsuse kate ja sisestage patarei (vt. 
joonist).  Kui pulti kaua ei kasutata, tuleks patarei 
puldist välja võtta. Patarei tühjenemisel asendage 
patarei uue samasugusega.  
Puldiga seadet juhtides tuleb puldiga osutada 
seadme suunas. Signaali liikumist puldi ja seadme 
vahel võivad tõkestada ruumis asuvad esemed ja muud takistused.  
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS.  
Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust enne mistahes puhastamistoimingut.  
Seadme pealispinda tohib pühkida kuiva puhta lapiga. Vajadusel võib kasutada seebivees niisutatud 
lappi. Kuivatage hoolikalt kõik osad. Vesi ei tohi puhastamisel mootorisse sattuda.  
Eesmist resti võib ventilaatori puhastamiseks eemaldada. Puhastamise järel pange kõik kokku tagasi 
ja sulgege kinnitused.  
 
Hoidke seadet kuivas ja puhtas kohas, kaugemal laste käeulatusest.  
 
Pakendit võib võimalusel alles hoida, sest sellega on seadet hea säilitada või transportida.  
. Kaitske seadet niiskuse ja vee eest.  
. Ärge kastke seadet vette.  
. Seadme puhastamisel ei tohi kasutada lahustit, kütust ega muud kanget kemikaali.  
  

TEHNILINE TEAVE 
Ventilaatori läbimõõt 40 cm  
Toide 220–240 V~ 50/60 Hz  
Võimsustarve 65 W  
Puldi toide Müntpatarei (CR2032 -3V, komplektis)  
Müratase 62 dB  
 
GARANTII INFO: järgnevalt loetletud juhtudel garantii tühistub: seadme väär või mittesihipärane 
kasutamine, ohutusjuhiste eiramine, seadme mehaaniline mõjutamine, volitamata modifikatsioonid 
seadmele või volitamata remonditööd seadmele. Kuluosad ja normaalne kulumine ei ole aluseks 
garantiinõudele.  



 

PAKENDI KÄITLEMINE  
Paberist ja papist pakendiosad tuleb käitlemiseks panna paberikonteinerisse. Pakkekiled, plastikust 
pakendiosad sobivad pakendikonteineritesse.  

VANANENUD VÕI KASUTUSKÕLBMATUKS MUUTUNUD ELEKTRISEADMETE KÄITLEMINE KASUTUSEA 
LÕPUL (kehtiv EL liikmesmaades ja muudes Euroopa riikides, kus käitlemissüsteem on kasutusel).  

Juuresolev sümbol seadmel või selle pakendil tähendab, et seadet ei tohi ära visata 
olmejäätmetena. Toimetage seade kindlaksmääratud kogumispunkti 
jäätmekäitlusettevõtteis. Toote nõuetekohase toimetamisega käitlusele aitate kaasa 
keskkonna säästmisele ja inimtervise kaitsmisele. Käitlemine aitab säästa loodusvarasid.  
Rohkem teavet seadme käitlemisest saab kohalikelt omavalitsustelt, 
jäätmekäitlusettevõtteilt või seadme müünud ettevõttelt.  
Seade on vastavuses EL reeglite ja määrustega elektrilisest ühilduvusest ja elektriohutusest.  
 

 
Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi tekstis ja toote parameetrites. 

 


