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ET 
TÄNAME 
 
Täname, et otsustasite EUROMI ventilaatori kasuks. Te olete teinud väga õige valiku. 
Palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist läbi. See on väga oluline, kui soovite seda seadet 
kasutada parimal viisil, õigesti ja ohutult. 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Mudel Safe-blade fan 

Toitepinge 220–240 V / 50 Hz 

Nimivõimsus 25 W 

Tiiviku läbimõõt 20 cm / 8” 

Mõõtmed 14,5 × 24 × 25 cm 

Mass: 0,8 kg 

 
ÜLDISED OHUTUSJUHISED 
 
 See seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks siseruumides. 
 Enne kasutamist veenduge, et ventilaatoril, pistikul ja juhtmel ei ole vigastusi. Kui leiate 

mõne vigastuse (isegi kui see ilmneb hiljem, nt pärast mahakukkumist) või kui seade ei tööta 
korralikult, ärge kasutage seda, vaid andke see tarnijale või väljaõppinud elektrikule 
parandada. Ärge avage seadet, eemaldage selle osi/kruvisid ega remontige seda ise. 

 Enne igakordset kasutamist veenduge, et kasutatava pistikupesa pinge vastab seadme 
andmesildil olevale pingele: 220–240 V / 50 Hz. 

 Vältige pikendusjuhtmete kasutamist. Kui see on vältimatu, kasutage piisava võimsusega 
lubatud pikendusjuhet. Kerige juhe täielikult lahti. 

 Elektrijuhe ei tohi kunagi kokku puutuda terava, kuuma või liikuva esemega, seda ei tohi 
kerida ventilaatori ümber ega tugevasti painutada või rulli keerata. Ärge katke juhet kinni ja 
veenduge, et see ei saa kuhugi kinni jääda ega lähe kuumaks. 

 Pistiku eemaldamiseks pesast ärge sikutage seda kunagi juhtmest. 
 Veenduge alati, et põrand on tugev, tasane ja horisontaalne 
 Ärge katsuge seadet kunagi märgade kätega. 
 Ärge riputage seadme kohale mingeid esemeid. Tagage, et kardinad, rõivad jms ei satu 

ventilaatori lähedusse 
 Ärge pistke sõrme, pliiatsit või mõnda muud eset töötava ventilaatori labade vahele. 
 Ärge jätke seadet tugeva niiskuse või kuuma kätte; see võib elektridetaile kahjustada. 
 Ärge pihustage mingeid aineid (putukamürki, puhastusvahendit vms) ventilaatori peale või 

sisse. 
 Ärge hoidke ega kasutage ventilaatorit: 

 kohtades, kus see võib märjaks saada või vette kukkuda; 
 kergsüttivate, plahvatusohtlike või gaasiliste ainete lähedal; 
 hapete, leeliste, õli või muude söövitavate ainete lähedal. 

 Ärge ühendage ventilaatorit taimeri ega hämardi külge. 
 Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut vedelikku. 
 Enne ümbertõstmist, puhastamist või hooldamist lülitage ventilaator kõigepealt välja ja 

seejärel tõmmake pistik pesast. 
 Tõmmake pistik alati pärast kasutamist pesast välja. 
 See seade ei sobi kasutamiseks lastele ega füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või 

väheste kogemuste ja teadmistega isikutele, olenemata vastutava isiku juuresolekust või 
sellest, kas nad on järelevalve all. Hoidke sellised isikud ja kodused lemmikloomad 
ventilaatorist eemal. 

 Seda seadet tohib kasutada ainult juhendis sätestatud otstarbeks. Igasugune muu kasutus 
võib olla ohtlik (võib põhjustada tulekahju, trauma, rikkimineku, elektrilöögi jne), muudab 
garantii kehtetuks ja tarnija ei võta sellisel juhul endale mingit vastutust. 
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TÖÖTAMINE 
 
Enne seadme kasutamist veenduge, et kõikide ohutusjuhistega on arvestatud. Veenduge alati, et 
põrand on tugev, tasane ja horisontaalne 
 
 Keerake lülitusnupp (taga) asendisse OFF (väljas). 
 Ühendage pistik pistikupessa. 
 Keerake lülitusnupp asendisse ON (sees) – ei ole 

tähtis, kas paremale või vasakule. 
 Väljalülitamiseks keerake alati nupp asendisse 

OFF, seejärel tõmmake pistik pesast välja. 
 
Ventilaator Safe-blade on varustatud „targa” mootori ja 
pehme kummist tiivikuga. Kui ventilaatori töötamise ajal 
torgata sõrm või mõni muu ese labade vahele, aeglustab 
mootor käiku või peatub täielikult. Kohe, kui see ese on 
eemaldatud, taastab mootor tavalise pöörlemiskiiruse. 
Kummist labad piiravad purunemise või trauma ohtu. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 
 Enne puhastamist või hooldustööde tegemist lülitage ventilaator alati välja ja eemaldage 

pistik pesast. 
 Puhastage ventilaatorit niiske lapiga. Ärge kasutage mingeid abrasiivseid ega söövitavaid 

puhastusvahendeid, mis võiks materjali rikkuda. Ärge kastke ventilaatorit, elektrijuhet ega 
tiivikut vedelikku. 

 Laske ventilaatoril enne taaskasutamist täielikult kuivada. 
 Hooaja lõpus pange ventilaator hoiule kindlasse kuiva kohta, kus ei ole äärmuslikke 

temperatuure, eelistatult originaalpakendis. 
 
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 
 
Käesolevaga deklareerib Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, et allolev seade: 
 
Mark: EUROM 
Mudel: Safe-blade fan 
Kirjeldus: ventilaator 
 
täidab madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ 
nõudeid ja vastab järgmistele standarditele: 
 
EN 60335-2-80:03+A1:04  EN 55014-1:06+A1:09 

+A2:09  EN 55014-2:97+A1:01+A2:08 
EN 60335-1:02+A11:04+A1:04  EN 61000-3-2:06+A1:09+A2:09 

+A12:06+A2:06+A13:08  EN 61000-3-3:08 
+A14:10   

EN 62233:2008   
 
Genemuiden, 22.11.2012 
W. J. Bakker, peadirektor 
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