
MINIVENTILAATOR USB TOITEGA 

 FNDK1xx10 

 KASUTUSJUHEND 

 

SEADME OSAD  

1 Sisse-/väljalülitusnupp 

2 Ventilaatoritiiviku labad 

3 Rest 

4 Alus 

5 USB pistik  

 

KASUTAMINE 

Paigutage ventilaator tasasele kindlale 

lauapinnale. Kindlustage, et lüliti on 

väljalülitatud asendis. Ühendage USB 

juhtme pistik näiteks arvuti USB porti. 

Kui soovite ühendada ventilaatorit USB 

seinalaadija adaptri porti, veenduge et 

adaptri minimaalne väljundvool oleks 

võimsusega 1 A. 

Seadme sisselülitamiseks vajutage nupp sisselülitatud asendisse. Ventilaatorit saab suunata, keerates 

tiivikukorpust vastavalt vajadusele aluse suhtes. 

Väljalülitamiseks vajutage ventilaatori nupp väljalülitatud asendisse. Eemaldage USB pistik 

toiteallikast ja ventilaatorist.  

Seade peab jahtuma enne, kui see säilituseks kuskile kinnisesse kohta pannakse. 

 

OHUTUS 

• Lugege juhendit enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt. Hoidke juhend alles tulevikuks. 

• Seadet tuleb kasutada ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kasutage seadet muul 

otstarbel kui juhendis osutatul. 

• Tootja ei vastuta otseste ega kaudsete kahjude eest, mis tulenevad seadme juhendi nõuete 

eiramisest ja / või seadme vääriti kasutamisest. 

• Hoidke seadme juhe kaugemal laste käeulatusest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 

• Ärge kasutage seadet, kui selle mistahes osa on kahjustatud. Kahjustatud seadme 

parandamiseks tuleb pöörduda tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse. 

• Seade on ette nähtud vaid kuivades ruumides kasutamiseks. Ärge kasutage seadet märgades 

tingimustes ega välitingimustes.  

• Seade on ette nähtud kasutamiseks kodus, mitte ärieesmärgil. 

• Hoidke seadet kuumuse mõju eest, ärge jätke seda kuumale pinnale ega lahtise tule 

ligidusse. 

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlike / lenduvate ainete ligiduses. 

• Hoiduge panemast käsi töötava tiiviku ligidusse. Ärge pange sõrmi, pliiatseid vms ventilaatori 

resti võre vahelt sisse. 

• Enne seadme tõstmist ühest kohast teise, eemaldage seade toiteallika küljest. 

 

 



ELEKTRISEADMETE OHUTUS 

• Ärge kasutage seadet, kui USB juhe või pistikud on kahjustunud. Pöörduge seadme 

edasimüüja / volitatud remondiettevõtte poole tehnilise abi saamiseks. 

• Enne seadme ühendamist toiteallikaga veenduge, et kasutatav vool oleks seadme tüübisildil 

toodud tarbimisvoolu näitajatega sobiv. 

• Seadet ei tohi tirida juhetpidi. Paigutage seade ja selle juhe selliselt, et keegi ei võiks 

juhtmesse takerduda.  

• Seadet, selle juhtmeid ja pistikuid ei tohi teha märjaks ega panna vette / vedelikesse. 

• Töötavat / toitega ühendatud seadet ei tohi jätta järelvalveta. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 

Enne puhastamist eemaldage seade toiteallikast, laske jahtuda. 

Ärge kasutage seadme puhastamiseks kangeid puhastuskemikaale ega abrasiivaineid. Seadme 

sisemust ei ole vaja puhastada. Ventilaatori tiivikut ja resti saab puhastada tolmuimeja harjasotsiku 

abil. Seadme välispinda puhastatakse ainult pehme ja veidi niiske lapiga. Kuivatage hoolikalt. 

Ärge kunagi remontige seadet omal käel. Kui seade ei tööta, pöörduge tootja poolt volitatud 

remondiettevõttesse. 

 

Info 

Rohkem teavet seadme kohta aadressil www.nedis.com/support 

 


