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TÄNUAVALDUS 
 
Täname teid, et valisite ventilaatori EUROM MILANO de LUXE. Olete teinud hea valiku. 
Loodame, et jääte seadmega rahule. 
Ventilaatori kasutamiseks parimal viisil lugege kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Pöörake 
erilist tähelepanu ohutusjuhistele. Need on siia kirja pandud selleks, et tagada teie ja 
töökeskkonna kaitse. 
Hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks igaks juhuks alles. 
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OLULISED OHUTUSJUHISED 
 
 Enne kasutamist veenduge, et pinge vastab ventilaatorile kinnitatud andmesildil toodud 

väärtusele. 
 Enne kasutamist veenduge, et ventilaator, toitejuhe ja pistik on terved. 
 Ärge kasutage neid enne kokkupanekut. 
 Viletsa kontakti vältimiseks ärge painutage ega tirige toitejuhet jõuga. 
 Elektrilöögi vältimiseks ärge tõmmake pistikut välja märgade kätega. 
 Ärge riputage rõivaid ventilaatorikaitse peale või kohale. 
 Ärge kasutage ventilaatorit sellises kohas, kus on kardin. 
 Muidu võib mootor seiskuda ja ebanormaalselt tööle hakata. 
 Ärge kasutage ventilaatorit kõrgel temperatuuril (üle 40 °C) ja niisketes (duširuumis) ega 

tolmustes kohtades 
 Ärge kasutage ventilaatorit kohas, kus hoitakse hapet, leelist või õli; vastasel korral 

võivad mainitud tingimused põhjustada deformatsioone ja rikkeid. 
- Ärge kasutage ventilaatorit ruumides, kus hoitakse kergsüttivaid, plahvatusohtlikke või 

gaasilisi aineid. Lülitis tekkiv säde võib põhjustada tulekahju. 
- Ärge pistke ventilaatori töötamise ajal sõrmi, pliiatseid ega mingeid muid esemeid võre 

vahelt sisse. 
 Ärge pihustage ventilaatorile putukamürki. See kahjustab inimesi, eriti lapsi. Kahjustuda 

võivad ka kummist ja värvitud osad. 
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KOOSTISOSADE JOONIS 
 
1. Eesmine kaitsevõre 
2. Kinnituskruvi 
3. Kaitsevõre klamber 
4. Kaitsevõre rõngas 
5. Tiiviku kübarmutter 
6. Tiivik 
7. Kaitsevõre kinniti 
8. Tagumine kaitsevõre 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mootori võll 
10. Tihvt 
11. Eesmine mootorikate 
12. Tagumine mootorikate 
13. Ühendusmuhv 
14. Kaugjuhtimispult 
15. Kael 
16. Reguleeritav jalg 
17. Ülemine otsak 
18. Juhtpaneel 
19. Alusjalg 
20. Alusplaat 
21. Ehisrõngas 
22. Aluse ehiskaas 
23. Lüliti 
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KOKKUMONTEERIMINE 
 
Monteerige ventilaator õigesti kokku alltoodud järjekorras. 
Hoidke pakend korralikult alles, et kasutada seda hoidmiseks edaspidi. 
 
 
 
1. Jala kokkumonteerimine 

 Lükake algul ehisrõngas ja siis aluse ehiskaas 
alusjala otsa. 

 Ühendage alusjala küljes olev väike pistik aluse 
küljes oleva pesaga. 

 Ühendage ventilaator alusega. 

 Kasutage aluse ning alusjala fikseerimiseks nelja 
kruvi ja seibi. 

 Keerake veidi lahti alusjala keeratav otsak (mitte 
täiesti lahti!) ja tõmmake reguleeritav jalg välja 
niipalju kui tarvis. Fikseerige see keeratavat otsakut 
uuesti kinni keerates. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Tagumise kaitsevõre monteerimine 

 Võtke tiiviku kübarmutter päripäeva 
keerates ja kaitsevõre kinniti vastupäeva 
keerates ära. Seejärel paigaldage tagumine 
kaitsevõre, asetades selle kohakuti mootori 
eesmise katte kolme tihvtiga. Tähelepanu: 
käepide ülespoole! 

 Kinnitage ja fikseerige see, keerates 
kaitsevõre kinnitit päripäeva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tiiviku monteerimine 

 Lükake ventilaatori tiivik viimase võimaluseni mootori võlli 
otsa, nii et selle pöörlev tihvt läheb täielikult tiiviku 
tagaküljel olevasse soonde. 

 Kinnitage tiiviku kübarmutter vastupäeva keerates mootori 
võlli otsa ja fikseerige tugevasti, nagu joonisel näidatud. 
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4. Eesmise kaitsevõre monteerimine 

 Seadke eesmine kaitsevõre tagumise peale. Alustage ülevalt, riputades eesmise 
kaitsevõre „konksu” tagumise võre keskmise ülemise ribi kohale. Kinnitage nüüd 
kaitsevõre rõngas küljesolevate klambritega ettevaatlikult ümber tagumise võre ülevalt 
allapoole. Veenduge, et rõngas ümbritseb mõlemat kaitsevõret laitmatult. 

 Sulgege eesmise võre rõnga alune läbipaistev võreklamber ja kinnitage kinnituskruviga. 

 Eesmise kaitsevõre eemaldamiseks tuleb kõigepealt kruvi lahti keerata ja siis avada võre 
klamber. 

 Patsutage kaitsevõre paremat ja vasakut poolt ühel ajal kätega, alustades altpoolt, 
klambri juurest. 

 
KAUGJUHTIMISPULT 
 
Patareide sissepaneku juhend 
1. Avage patareipesa kaas. 
2. Paigaldage patareipessa kaks patareid (AAA-tüüpi). Jälgige patareide õiget polaarsust. 
3. Sulgege patareipesa kaanega. 
 
Kaugjuhtimispuldi kasutamine 

 Kaugjuhtimispult tuleb suunata vastuvõtja poole. 

 Kasutage kaugjuhtimispulti kuni umbes 5 meetri kaugusel vastuvõtjast. Vastasel korral 
selle toimivus väheneb. 

 Väga võimsa töötava seadmega samas ruumis kaugjuhtimispult ei toimi. 

 Ärge jätke ühtegi takistust kaugjuhtimispuldi ja vastuvõtja vahele. 

 Hoidke kaugjuhtimispulti hoolikalt, ärge pillake seda maha. 

 Kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikemat aega, võtke patareid välja. 
 
NÄIDIK 
Näidik näitab kehtestatud funktsioone. Ikoonide kohale on paigutatud elektrooniline 
termomeeter. Kui toide on sisse lülitatud, näitab see ruumi temperatuuri. Hälve võib olla 
umbes 2°. Elektrooniline termomeeter võib näidata temperatuurivahemikku 0 °C kuni 40 °C. 
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JUHTPANEEL 
Ventilaatori kõiki funktsioone saab seada kaugjuhtimispuldist, aga ka ventilaatori alussamba 
esiküljel oleva juhtpaneeli nuppude abil. 
 
KÄIVITAMINE JA TÖÖTAMINE 
Veenduge, et ventilaator, toitejuhe ja pistik ei ole vigastatud ning pinge vastab ventilaatori 
andmesildil toodud väärtusele. Ühendage seade vooluvõrku. 

 Vajutades nuppu ON/OFF (sisse/välja) juhtpaneelil või kaugjuhtimispuldil, saab 
ventilaatori sisse lülitada. Näidik näitab ruumi temperatuuri ja ventilaatori kiirust: tavaline 
aeglane. 

 Nupu SPEED (kiirus) abil saab ventilaatori kiirust muuta. Käivitamisel on see aeglane; 
nupu SPEED vajutamisel suureneb see keskmiseks ja teistkordsel vajutamisel kiireks. 
Veelkordsel vajutamisel läheb kiirus tagasi aeglaseks. 

 Nupu MODE (režiim) abil saab valida ventilaatori muutliku kiiruse, mis jäljendab 
loomulikku tuult. Ventilaator teeb vaheldumisi nõrku, parajaid ja tugevaid 
„tuulepuhanguid”. Kasutades samal ajal nuppu SPEED, saate määrata selle töörežiimi 
kolme varianti: nõrka, parajat ja tugevat loomulikku tuult. 

 Vajutades nuppu MODE veel kord, läheb ventilaator üle unerežiimi (SLEEP), mida 
samuti saab (nupu SPEED abil) määrata kolmes variandis: 
- tugev unerežiim: SPEED asendis kiire, MODE asendis SLEEP. Esimesed 30 minutit 

teeb ventilaator tugevat loomulikku tuult, 30 minuti pärast parajat loomulikku tuult ja 
siis lülitub nõrgale loomulikule tuulele, kuni ventilaator välja lülitatakse; 

- keskmine unerežiim: SPEED asendis keskmine, MODE asendis SLEEP. Esimesed 
30 minutit teeb ventilaator parajat loomulikku tuult, siis lülitub nõrgale loomulikule 
tuulele, kuni ventilaator välja lülitatakse; 

- nõrk unerežiim: ventilaator teeb nõrka loomulikku tuult, kuni see välja lülitatakse. 

 Nupu TIMER (taimer) abil saab ette anda ventilaatori töötamise ajapiirangu. Nupu 
TIMER vajutamisel üks kord sätestatakse pool tundi, iga järgmise vajutusega lisatakse 
veel pool tundi – kuni 8 tunnini (16 vajutust). Vajutades 17. korda, taimer 
deaktiveeritakse. 

 Nupu SWING (pendeldus) abil saab ventilaatori panna pendeldama vasakult paremale 
(ja tagasi). Ühekordne vajutus aktiveerib selle funktsiooni, teistkordne vajutus 
desaktiveerib selle. 

 Nupu IONIZER (ionisaator) abil saab panna ventilaatori +/– ioone eraldama ja õhku 
puhastama. 

Ventilaatoril on olemas mälufunktsioon. Kui ventilaator nupust ON/OFF välja lülitada, nii et 
toide jääb sisse, jätab see meelde eelneva tööoleku ja jätkab seda uuesti sisselülitamisel 
(välja arvatud ajastamise ja unetuule funktsioonid). 
 
Pidage meeles! Enne toitejuhtme eemaldamist vooluvõrgust lülitage seade välja. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE 
Enne puhastamist või hooldamist lülitage ventilaator alati välja ja eemaldage toitejuhe 
vooluvõrgust. 
Ventilaator vajab vaid mõnevõrra üldist välispidist hooldust. Tolmu eemaldage pehme lapiga 
või kasutage selleks pehme harjaga tolmuimejat. Kui ventilaator on väga määrdunud, võite 
avada eesmise kaitsevõre ning pühkida tiivikut ja võresid niiske (mitte märja!) lapi ja 
pehmetoimelise puhastusvahendiga. Seejärel pühkige kuivaks ja laske ventilaatoril enne 
taaskasutamist korralikult kuivada. Veenduge, et vett ei satu teistele osadele peale tiiviku ja 
kaitsevõrede. Ärge kunagi peske ega pritsige ventilaatorit. 
Värvi pleekimise või riknemise vältimiseks ärge kunagi kasutage agressiivseid 
(puhastus)vahendeid. 
Kui ventilaator on tarvis hooaja lõpus hoiule panna, asetage see tagasi originaalpakendisse 
ning hoidke seda kindlas ja kuivas kohas, mis ei ole äärmuslikult soe ega külm. 
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VEAOTSING 
 
Ventilaatori tiivik ei pöörle, kui toide on sisse lülitatud 

 Veenduge, et toitepistik on ühendatud pistikupessa 

 Veenduge, et tiivik ei ole blokeeritud: võib-olla on tegemist vigastuse, kaitsevõre 
deformeerumise või võõrkehaga? 

 
Ventilaator teeb käivitamisel ebatavalist häält 

 Veenduge, et mootori võll on tiivikusse viimase võimaluseni sisestatud, nii et võlli tihvt on 
täielikult tiiviku tagaküljel olevas soones. 

 Veenduge, et tiivikulabade äärtel ei ole väikseid kidasid. 

 Veenduge, et tiivik ei puutu kokku deformeerunud võrega. 
 
Hoiatus! Laske ventilaatorit remontida ning elektrijuhet ja pistikut parandada või asendada 
ainult volitatud personalil. Nõudke alati originaalosade kasutamist. 
Seadme juures tehtud muudatused ja volitamata isikute tehtud remonditööd tühistavad 
garantii ning edasimüüja, maaletooja ja tootja vastutuse. 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Mudel MILANO de LUXE 

Pinge 220–240 V / 50 Hz 

Võimsus 50 W 

Õhuvoolu hulk 47/66/69 m3/h 

Mass 7,4 kg 

Mõõtmed 40 × 44 × 124/142 cm 
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EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 
 
Käesolevaga deklareerib 
 

Euromac bv., 
Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden – NL, 

 
et allolev seade 
 

Mark: Eurom 
Mudel: Milano de Luxe 

Kirjeldus: põrandaventilaator 
 
vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2006/95/EÜ) ja madalpingedirektiivi 
2006/95/EÜ nõuetele. 
 
Katsetamisel rakendatud standardid: 
 

EN 55014-1:2006 
EN 55014-2:1997+A1 
EN 61000-3-2:2006 

EN 61000-3-3:1995+A1+A2 
EN 60335-2-80 :2003+A1+A2 

EN 60335-1 :2002+A1+A11+A12 
EN 50366 :2003+A1 

 
Genemuiden, 2. märts 2009 

 
 
 
 
J. Bakker, peadirektor 
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EUROMAC BV. 
Kokosstraat 20, 

8281 JC Genemuiden 
Tel 038 385 4321, faks 038 385 6464 
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