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ETTEVAATUSABINÕUD 

Enne kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku tarbeks 
alles. Neid kasutusjuhiseid järgides teenib see seade teid aastaid. 

− Seadme remonti võib teha ainult vastavat väljaõpet omav tehnik. Ebaõige 
remont võib olla kasutajale tõsise ohu allikas. 

− Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös 
esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud. See võib 
põhjustada elektrilöögi / kehavigastusi ja varalist kahju. 

− Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat 
väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida 
õnnetust. 

− Ärge suruge esemeid seadme avadesse, kuna need võivad kahjustada 
seadet ja/või põhjustada elektrilöögi. 

− Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.  

− Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

− Peale kasutamist ja enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. 

− Ärge asetage seadet kütteseadmete lähedusse ega otsese päikese kätte. 

− Ärge kasutage seadet õues. 

− See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või 
kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada. Neile tuleks tagada 
asjakohane järelevalve ja anda juhised seadme ohutuse eest vastutava 
isiku poolt. 

− Ärge jätke seadet laste käeulatusse. See seade ei ole mänguasi. Pidev 
järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal. 

− Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Tootja poolt 
mittesoovitatud kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või vigastuse. 

− Ärge kasutage seadet mille juhe, pistik või seade ise on kahjustatud, kui 
seadme töös esineb häireid või on muul viisil kahjustatud. 

− Ärge pange ventilaatorit väikesele, kaldus, ebatasasele või muule pinnale, 
millel ventilaator ümber minna või maha kukkuda. 

− Õigeks töötamiseks peab ventilaator olema asetatud siledale, mittesüttivale 
loodis pinnale. 

− Käesolev seade ei sobi kasutamiseks vee vahetus läheduses, nagu 
vannid, basseinid, valamud jne., kust see võib vette sattuda. 

− Eemaldage pistik kontaktist kui te seadet ei kasuta. Ärge katke resti ega 
kasutage seadet nt kardinate vms. lähedal. 

− Ärge sisestage ega laske kukkuda esemeid ventilaatori avadesse. 

 

 



KÄSITSEMINE 

1. Sees/väljas lüliti 

 

Ventilaatori kasutamine 
1. Ühendage USB juhtme otsik USB-pesasse. Veenduge, et see istub USB pesas tihedalt. 

Katkenud ühendus võib põhjustada ülekuumenemise ja kahjustada toodet. 
Märkus: USB pesa ülekuumenemise vältimiseks ärge ühendage ventilaatorit USB 
pesasse, mida kasutatakse mõne teise elektriseadmega. 

2. Ventilaatori sisselülitamiseks vajutage ON/OFF lülitit seadme taga. 
3. Te saate ventilaatori pea seada soovitud nurga alla. 
4. Kui olete kasutamise lõpetanud, lülitage seade on/off lülitist välja ja lahutage USB juhe.  
 
Kui ühendate sülearvutiga  
Kui ühendate ventilaatori sülearvuti USB pesasse, saab see toite arvutist. Aku tühjenemise 
vältimiseks ühendage sülearvuti ventilaatorit kasutades vooluvõrku. 

AC adapter 
Ventilaatori saab ühendada vahelduvvoolu adapteriga (ei ole kaasas). 

Puhastamine ja hooldus 
Järgige neid juhiseid, et oma ventilaatorit õigesti ja turvaliselt hooldada. 

− Enne puhastamist või lahtivõtmist lahutage ventilaator alati vooluvõrgust. 

− Ärge laske vett tilkuda ventilaatori mootorisse või mootorile. 

− Puhastage seadet kasutades pehmet pesuvahendi lahuses niisutatud lappi. 

− Ärge kasutage bensiini, lahusteid ega benseeni seadme puhastamiseks, võite seda 
kahjustada. 

Säilitamine 
Hoidke originaalpakend alles. Säilitamise ajal kahjustuste vältimiseks kerige toitekaabel 
kokku. 

  



TEHNILISED ANDMED 
Mudeli number 530051 
Toide DC 5 V 
Võimsus  2,5 W 
Juhtme pikkus  108 cm 
Mõõtmed  143 x 85 x 141 mm 
Kaal 320 g. 

MUU TEAVE 
Keskkond 
See sümbol tootel või juhendis tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb 
kõrvaldada teistest majapidamisjäätmetest eraldi, kui see enam ei tööta. 
ELil on eraldi jäätmekogumissüsteemid, lisateabe saamiseks võtke ühendust 
kohaliku edasimüüjaga või asutusega. 

See sümbol toodete pakendil tähendab, et materjal on taaskasutatav. 

Ohutus  
See märk on trükitud tootele ja kasutusjuhendisse, et näidata, et see on toodetud 
vastavalt kehtivatele ELi õigusaktidele. 

 

Reservatsioonid 
Me jätame endale õiguse parandada trükivigu ja jätame endale õiguse teha pidevaid 
muudatusi ja täiustusi tootes ja sellega seotud materjalides. 

 


