
 
 
 
 

KÄYTTÖOHJE  
 
Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltotoimenpiteiden suorittamista. 
Noudata kaikkia turvallisuusohjeita; ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuksiin 
ja / tai vaurioihin. 
Pidä nämä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten 
 
 
 
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 
Käytä tätä laitetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muuta käyttöä, jota valmistaja ei 
suosittele, voi aiheuttaa 
tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko. 
 Varmista, että verkkovirran tyyppi on laitteen sähköisten vaatimusten mukainen (230 V ~ / 50 
Hz). 
 Tämä tuote ei ole lelu. Lapsia olisi valvottava asianmukaisesti sen varmistamiseksi, että he eivät 
pelaa sitä. 
 Tämä laite ei sovi henkilöiden (myös lasten) käyttöön, joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen 
tai henkinen kyky, tai 
henkilöt, joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, ellei niitä ole riittävästi valvottu ja ohjeistettu 
laitteen turvallisuudesta vastaavan henkilön käyttöön. 
 Irrota verkkovirta, kun laitetta ei käytetä tai puhdistuksen aikana 
 



 
Jos laitteessa on ongelmia, sammuta laite 
välittömästi, älä yritä korjata sitä ja viedä se 
paikallinen huoltopalvelu. 
Älä poista tai vaihda yksittäisiä osia 
voi vaikuttaa tuotteen turvallisuuteen. 
 

 
Älä koske virtajohtoon märällä tai kostealla 
käsissä; sähköiskun vaara. 
 
Älä aseta esineitä laitteen säleikköön. 
Tämä voi aiheuttaa vuotoja, oikosulkuja ja vaurioita laitteelle 
 

 
Älä ruiskuta syttyviä aineita tai torjunta-aineita 
lähellä tuotetta, koska ne voivat vahingoittaa sitä. 
 
 
 

 
 
Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on 
vaurioitunut. Älä yritä vaihtaa virtajohtoa 
sinä itse. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen on oltava 
korvaa valmistaja, jälleenmyyjä tai vastaavasti 
turvallisen riskin välttämiseksi 
 
 



 
 
Älä taivuta tai sijoita raskaita esineitä laitteen 
Johdon päälle. 
 

 
Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen sen suorittamista 
huoltoon tai laitteen siirtämiseen. 
Irrota pistoke pistorasiasta aina, kun laite on 
ei käytössä. 
 

 
Irrota laite painamalla OFF-painiketta 
ja irrota pistoke pistorasiasta. Vedä vain pistoke. 
Älä vedä johdosta. Muuten kaapeli voi olla 
voi vahingoittua jne. 
 
Älä kaada vettä tuotteen päälle: oikosulkujen vaara 
tuotteen vahingoittuminen 
 

 
 
Älä anna lasten leikkiä laitteella. 



 
1. Pyörivä puhallin säleiköllä 
2. LED-näyttö 
3. Säiliön vedenkorkeuden ilmaisin 
4. Ohjauspaneeli 
5. Kaukosäädin 
6. Kantokahvat 
7. Haihdutuspaneelin avaaminen 
pölysuodattimella 
8. Haihdutus/suodatin kasetti 
9. Vesisäiliö 
10. Johdon teline 
11. Pyörät kuljetusta varten 



LAITTEEN KÄYTTÖ 
 

Aseta laite tasaiselle lattialle ja kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan (230 V ~):  
Ääni ilmaisee, että laite on valmiustilassa ja voidaan kytkeä päälle START / SPEED-
painikkeella.  
Laitteen voi kytketään pois päältä OFF-painikkeella. 
Laitetta voidaan käyttää joko tuulettimena, 3 tilassa (Normaali, Luonnollinen ja Lepotila)  
Tai ilman viilentimenä / kostutin: jolloin takasäiliö täytetään kylmällä vedellä. 
vesi ei saa ylittää ilmoitettua enimmäismäärää. Kun säiliön vesi putoaa minimitason 
alapuolelle (merkitty. \ T säiliö), laite lähettää jatkuvan äänen 10 ": n signaaliksi alhaiselle 
vesitasolle, sitten jäähdytysmuoto pysähtyy sammuu automaattisesti. 
 
OHJAUSPANEELI ja TOIMINNOT 
 
START/SPEED  
Paina valmiustilassa tätä painiketta käynnistääksesi 
Laitetta. 3 ”saavuttaa alimman tuulettimen 
nopeustaso (1); vastaava LED tulee 
valaista. Laite on oletusarvoisesti asennettu 
"Normaali" -tilassa. Paina tätä painiketta uudelleen 
muuttaa puhaltimen nopeutta. 
 
COOLER/HUMIDIFIER  
Paina tätä painiketta aktivoidaksesi "Cooler / Humidifier" -tilan: LED 
valot päälle. Puhaltimen nopeus muuttuu automaattisesti matalaksi (1). 5 
minuuttia myöhemmin, puhaltimen tila ja tuulettimen nopeus valitaan ennen tätä tilaa 
aktivoitiin palautetaan: tässä vaiheessa se on mahdollista 
vaihda aiemmin asetettu tila ja puhaltimen nopeus MODE-painikkeella 
ja START / SPEED-painikkeet. 
 
TIMER 
Paina tätä painiketta käynnistääksesi ajastimen ajan 
aika 0,5–7,5 tuntia: aina kun painiketta painetaan 
painetaan, aika kasvaa puoli tuntia.  
 
SWING 
Paina tätä painiketta aktivoidaksesi 
pyöreän ilmavirran pyöriminen 
säleikkö. Paina tätä painiketta uudelleen 
lopeta kierto. 
 
OFF 
Paina tätä painiketta poistuaksesi kaikista 
toiminnot ja siirry valmiustilaan 
tilassa. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
KAUKO-OHJAUSLAITTEIDEN LISÄÄMINEN / POISTAMINEN (katso alla oleva 
kaavio) 
Avaa kaukosäätimen takana oleva paristokotelon kansi (paina ja vedä kansi). 
Aseta akku kannen sisään ja varmista, että napaisuus on oikea. 
Vedä kansi takaisin kauko-ohjaimen asentoon. 
Käytä litium / mangaanipainikkeita, malli nro. CR2032 -3 V, yhteensopiva akun direktiivin 
nro. 2006/66 / EY (toimitetaan 
kauko-ohjaimella). 
 

 
 
 



TIETOJA VALMISTEEN TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI EUROOPAN UNIONIN 
MUKAISESTI 
DIREKTIIVI 2006/66 / EY 
Vaihda akku, kun sen sähkövaraus on loppunut: sen käyttöiän lopussa se ei saa olla 
hävitettävä yhdessä lajittelemattoman jätteen kanssa. Se on toimitettava asianmukaisiin 
erotettuihin jätteisiin 
huoltolaitoksille tai jälleenmyyjille, jotka tarjoavat samanlaisen palvelun. Paristojen erillinen 
jätehuolto estää 
mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jotka johtuvat 
riittämättömästä hävittämisestä ja myös 
mahdollistaa materiaalien, joista se on valmistettu, kierrätys ja kierrätys merkittävien 
säästöjen saavuttamiseksi 
energian ja resurssien kannalta. Erillinen huolehtimisvelvollisuus korostuu ylittämästä 
jäteastiasta 
symboli, joka näkyy akussa 


