EN Instruction manual

• Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.
• Älä koskaan jätä laitetta valvomatta se ollessa
This appliance shall not be used by children
käytössä.
aged less than 8 years. This appliance can be • Laitetta saa käyttää vain kotitalouksien
used by children aged from 8 years and above
tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen
and persons with reduced physical, sensory or
käyttötarkoitukseen.
mental capabilities or lack of experience and
• Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa,
knowledge if they have been given
pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun
supervision or instruction concerning use of
nesteeseen.
the appliance in a safe way and understand
OSIEN KUVAUS
the hazards involved. Children shall not play
1. Etusuojus
Tuuletinsiiven lukituspainike
with the appliance. Keep the appliance and its 2.
3. Tuuletinsiivet
cord out of reach of children aged less than 8 4. Takasuojuksen lukitusmutteri
5. Takasuojus
years. Cleaning and user maintenance shall
6. Akseli
not be made by children unless older than 8
7. Moottorin etukansi
8. Kääntymisnuppi
and supervised.
9. Pidike
By ignoring the safety instructions the
10. Nopeussäätimet
11. Korkeussäädin
manufacturer can not be hold responsible for
12. Jalustan suojus
the damage.
13. Jalat
If the supply cord is damaged, it must be
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
• Ota laite ja lisävarusteet ulos paketista. Irrota laitteesta tarrat ja
replaced by the manufacturer, its service
tai -muovi.
agent or similarly qualified persons in order to • suojakalvo
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa pyyhi kaikki irrotettavat osat
kostealla kankaalla. Älä koskaan käytä hankaavia tuotteita.
avoid a hazard.
laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä
Never move the appliance by pulling the cord • Aseta
on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin
sisään tai ulos.
and make sure the cord can not become
• Aseta virtakaapeli pistorasiaan. (Huom.: Varmista ennen kytkemistä, että
entangled.
laitteessa ilmoitettu jännite vastaa paikallista
jännitettä. Jännite 220V-240V 50/60Hz)
The appliance must be placed on a stable,
level surface.
KÄYTTÖ
• Valitse haluamasi tuuletusnopeus nopeussäätimillä.
The user must not leave the device
asettaa tuulettimen kääntymään edestakaisin painamalla
unattended while it is connected to the supply. • Voit
kääntymisnupin alas.
• Voit lopettaa tuulettimen kääntymisen edestakaisin vetämällä
This appliance is only to be used for
kääntymisnupin ylös.
household purposes and only for the purpose
PUHDISTUS JA YLLÄPITO
it is made for.
• Puhdista laite kostealla pyyhkeellä. Älä käytä vahvoja tai hankaavia
To protect yourself against an electric shock,
puhdistusaineita, hankaustyynyä tai teräsvillaa, jotka voivat vahingoittaa
do not immerse the cord, plug or appliance in • laitetta.
Älä koskaan upota sähkölaitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Laite ei
the water or any other liquid.
kestä konepesua.
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PARTS DESCRIPTION
1. Front guard
2. Fan blade lock button
3. Fan blades
4. Locknut for the rear guard
5. Rear guard
6. Axle
7. Motor front cover
8. Oscillation pen
9. Clip
10. Speed control knobs
11. Knob for height adjustment
12. Base cover
13. Stand feet
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BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the
stickers, protective foil or plastic from the device.
• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable
parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10
cm. free space around the device. This device is not suitable for
installation in a cabinet or for outside use.
• Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the
voltage which is indicated on the device matches the local voltage
before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
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USE
• Use the speed control knobs to choose the desired ventilation level.
• To make the fan head oscillate, push down the Oscillation Knob.
• To stop the fan head from oscillating, pull-up the Oscillation Knob.
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CLEANING AND MAINTENANCE
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive
cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the electrical device in water or any other liquid. The
device is not dishwasher proof.
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ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at
the end of its durability, but must be offered at a central point for the
recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on
the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to
this important issue. The materials used in this appliance can be
recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an
important push to the protection of our environment. Ask your local
authorities for information regarding the point of recollection.

FI Ohjekirja
TURVALLISUUS
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• Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä
laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat
ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla
on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen
liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen
kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan
ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja
he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen
virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa. Lapset eivät saa puhdistaa
tai suorittaa käyttäjähuoltoa laitteelle, elleivät
he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.
• Jos turvallisuusohjeita ei noudateta, valmistaja
ei ole vastuussa vahingoista.
• Jos virtajohto vaurioituu, tulee valmistajan,
huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden
haltijan vaihtaa se, jotta vältytään sähköiskun
vaaralta.
• Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta
ja varmista, ettei johto sotkeennu.

YMPÄRISTÖ
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren
lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva
symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit
voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikutat
tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta
viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

