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TÄNUAVALDUS 
 
Täname, et valisite EUROM VB12 ventilaatori. Tegite hea valiku! 

Lugege see kasutusjuhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi. See 

on oluline toote õige ja optimaalse funktsioneerimise ning teie 

ohutuse seisukohast! 

 

TEHNILISED ANDMED 
 

Mudel VB12 

Toitepinge 220–240 V / 50 Hz 

Tarbimisvõimsus 40 W 

Tiiviku läbimõõt 12” 

Kaal 1,76 kg 

Mõõtmed 14,5 × 37,5 × 42 cm 

 

OLULISED OHUTUSEESKIRJAD 
 
- Kontrollige enne toote kasutamist, kas selle pistikupesa pinge, 

kuhu te ventilaatori soovite ühendada, vastab ventilaatori 

andmesildil toodud pingele. 

- Kontrollige enne toote kasutamist, kas ventilaator, pistik ja 

elektrijuhe ei ole kahjustatud. Kui leiate kahjustusi, siis ärge 

kasutage toodet, vaid andke see parandamiseks spetsiaalse 
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väljaõppega isikule. Ärge avage seadet ise ning ärge tehke kunagi 

ise parandus- või kohandustöid! 

- See seade on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. 

- Veenduge, et ventilaator asuks kasutamise ajal stabiilsel, tasasel ja 

horisontaalsel pinnal. 

- Enne ventilaatori asukoha muutmist, puhastamist või hooldamist 

võtke pistik alati pistikupesast välja. 

- Ärge tõmmake elektrijuhet ega kerige või painutage seda liiga 

pingule. 

- Ärge puudutage seadet või pistikut mitte kunagi märgade kätega! 

- Ärge riputage midagi ventilaatori peale või külge ja ärge kasutage 

seda kardinate või muu sellise materjali läheduses, mis võib mootori 

blokeerida. Selle tagajärjeks võib olla ülekuumenemine. 

- Ärge pistke kunagi sõrme, pliiatsit, pulka või mis tahes muud eset 

läbi kaitsevõre töötavasse ventilaatorisse! 

- Ärge pritsige ventilaatori peale või sisse mitte mingeid vahendeid 

(putukatõrje-, puhastus- või muid vahendeid). See võib põhjustada 

tervisehäireid (eriti lastel!) või kahjustada toote osi. 

- Ärge ühendage ventilaatorit taimeri või hämardiga. 

- Ärge kasutage ventilaatorit liiga kõrgel temperatuuril (üle 40°), 

küttekeha läheduses, suure õhuniiskusega (vannitoad jne) ega 

tolmustes ruumides. 

- Ärge kasutage seadet vanni, duši, basseini või muude 

vett/vedelikku sisaldavate mahutite läheduses. Ärge kunagi kastke 

seadet, juhet või pistikut vedelikku! 

- Ärge kasutage ventilaatorit ruumides, kus hoitakse happeid, 

leeliseid või õli. Need ained võivad põhjustada materjalide 

deformeerumist või erosiooni ning seetõttu halba funktsioneerimist. 

- Ärge kasutage ventilaatorit ruumides, kus hoitakse kergesti 

süttivaid, plahvatusohtlikke või gaasilisi aineid. Lülitite kasutamine 

võib need süüdata! 

- See seade ei sobi kasutamiseks inimestele (k.a lapsed), kellel on 

füüsiline, vaimne või meeleline vaegus või kelle kogemused ja 

teadmised on ebapiisavad, hoolimata sellest, kas kohapeal on 

olemas järelevalve või nende heaolu eest vastutavad isikud. Hoidke 

neid ja koduloomi ventilaatorist eemal. 
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VENTILAATORI OSAD 
 
 

1. pöördvõre 

2. tiivik 

3. korpus 

4. jalg 

5. võimsuse nupp 

6. pöördlüliti 

7. taimer 

8. elektrijuhe koos 

pistikuga 

 

 

 

 

SEADME TÖÖ 
 
Leidke ventilaatorile koht, mis vastab kõikidele ohutusnõuetele, ja 

eemaldage kogu pakkematerjal. 

Viige võimsuse nupp asendisse 0, pöördlüliti asendisse STOP ja 

taimer asendisse ON. Pange nüüd pistik pistikupessa ja käivitage 

ventilaator, valides ühe või mitme nupu abil funktsiooni(d), mida 

soovite kasutada. 

EUROM VB12 ventilaatoril on kolm nuppu: 

 võimsuse nupp (samuti sisse-/väljalüliti), 

 pöördlüliti, 

 taimer. 

Võimsuse nupuga, mis on samal ajal sisse-/väljalüliti, saate 

käivitada ventilaatori ja valida VB12 kiiruse (ja seega ka võimsuse): 

1 = väike, 2 = keskmine ja 3 = suur võimsus. Nuppu võib keerata nii 

vasakule kui ka paremale ja sellel on kaks korda asendid 0-1-2-3. 

Pöördlülitiga saate käivitada pöördfunktsiooni. Kui vajutate MOVE, 

lülitate selle sisse, kui vajutate STOP, lülitate selle välja. Kui te 

lülitate pöördfunktsiooni sisse, hakkab ümmargune pöördvõre 

rahulikult pöörlema. Tänu võre spetsiaalsele disainile levib välja 

puhutav õhk laineliselt läbi ruumi. 
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Tähelepanu. Ventilaator ja pöördvõre töötavad üksteisest 

sõltumatult; pöördvõre võib pöörelda ka siis, kui ventilaator on välja 

lülitatud. Sellel ei ole loomulikult mõtet. Kui te lülitate ventilaatori 

välja, peate alati ka pöördfunktsiooni välja lülitama. 

Taimeri abil saate seadistada, kui kauaks te ventilaatori ja vajaduse 

korral pöördfunktsiooni tööle panete. Kui seate taimeri asendisse 

ON, töötab ventilaator pidevalt. Kui soovite seadistada kindlat 

töötamise aega, keerake nuppu päripäeva esmalt asendisse OFF ja 

seejärel soovitud tööminutitele (max 60). Nupp teeb kergelt 

ragisevat heli, mis annab märku, et aeg hakkas jooksma. Niipea kui 

nupp on tagasi asendis OFF, lülitab see ventilaatori ja 

pöördfunktsiooni välja. Vajaduse korral võite nüüd nupu jälle 

asendist OFF asendisse ON (pidev töö) seada, kuid ärge kunagi 

keerake nuppu vastupäeva asendist ON 60 minutile! 

Tähelepanu. Taimer töötab mehaaniliselt ja kord juba seadistatud 

aega ei saa tagasi lülitada, ka mitte nuppu tagasi keerates: 

ventilaator töötab seadistatud aja. Ventilaatorit saab siis välja 

lülitada üksnes võimsuse lüliti abil ja isegi siis töötab taimer vaikselt 

ragiseval häälel edasi, kuni seadistatud aeg saab läbi (ka siis, kui 

pistik on pistikupesast välja tõmmatud). See ei põhjusta mingit 

kahju. 

Hoiatus. Keerake taimeri nuppu alati päripäeva: tagasikeeramine on 

mõttetu. Nuppu tohib vastupäeva keerata ainult asendist OFF 

asendisse ON. 

Samuti ärge keerake nuppu 60 minutilt edasi asendisse ON: see 

lõhub taimerit samuti nagu asendist ON tagasi 60 minutile 

keeramine. Kui keerate otse 60 minutilt asendisse ON või vastupidi, 

muutub taimeri garantii kehtetuks. 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 
Kui tahate EUROM VB12 puhastada või hooldada, lülitage 

ventilaator ja pöördfunktsioon välja ning tõmmake pistik 

pistikupesast välja. 

Ventilaator vajab ainult veidi üldist välist hooldust. Pühkige sellelt 

korrapäraselt tolmu pehme lapi või tolmuharjaga või puhastage see 

tolmuimejaga, kasutades pehmet tolmuimeja harja. Kui ventilaator 
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on väga must, pühkige seda kergelt niiske lapiga ja õrna 

puhastusvahendiga. Laske ventilaatoril enne uuesti kasutusele 

võtmist korralikult kuivada. Hoolitsege selle eest, et ventilaatorisse ei 

satuks vett. Ärge kunagi ventilaatorit üle loputage või sellele pritsige! 

Selleks et vältida materjali värvimuutust või deformeerumist, ärge 

kasutage kunagi abrasiivseid või söövitavaid (puhastus)vahendeid. 

Kui soovite ventilaatori hooaja lõpus ära paigutada, pange see 

originaalpakendisse: see pakub parimat kaitset. Paigutage 

ventilaator turvalisse, kuiva, mitte liiga sooja ega liiga külma kohta. 

 

PROBLEEMID JA NENDE LAHENDAMINE 
 
Ventilaatori tiivik ei pöörle, kui ventilaator on sisse lülitatud 

 Kas pistik on korralikult pistikupesas? 

 Kas pistikupesas on voolu? 

 Kas võimsuse nupp on asendis 1, 2 või 3? 

 Kas taimer on asendis ON või on seadistatud mingi aeg? 

 Kas tiivik ei ole blokeeritud, näiteks kaitsevõre kahjustuse, 

mõra/deformatsiooni tõttu või võõrkeha poolt? 
 
Käivitamisel kostub ebatavaline heli 

 Kontrollige, kas ventilaatori tiivik ei käi vastu kaitsevõre 

võimalikku deformatsiooni. 
 
Kui nende juhiste abil probleem ei lahene, pöörduge seadme müüja 

poole. Parandustöid peavad tegema selleks väljaõppe saanud 

montöörid. See kehtib ka elektrijuhtme ja pistiku vahetamise või 

parandamise kohta. Parandustööde puhul nõudke alati 

originaalvaruosi. 

Seadme muudatused ja ebaprofessionaalselt tehtud parandustööd 

muudavad tarnija, importija ja tootja garantii ning vastutuse 

kehtetuks. 
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CE-VASTAVUSDEKLARATSIOON 

 
Käesolevaga kinnitab: 

Euromac bv., 

Kokosstraat 20, 

8281 JC Genemuiden, 

et alljärgnev seade: 

mark: EUROM 

mudel: VB12 

kirjeldus: ventilaator 

vastab madalpinge direktiivi 2006/95/EÜ nõuetele ja järgmistele 
normidele: 

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + 
A2:2006 + A13:2008 
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 

 

 
Genemuiden, 15. veebruar 2011 
W. J. Bakker, ülddirektor 
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EUROMAC BV. 

Kokosstraat 20, 
8281 JC Genemuiden 

e-post: info@euromac.nl www.euromac.nl 

 

http://www.euromac.nl/

