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Instruction manual – English 

SAFETY INSTRUCTIONS 
Before use make sure to read all of the below instructions in 
order to avoid injury or damage, and to get the best results 
from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe 
place. If you give or transfer this appliance to someone else 
make sure to also include this manual. 
In case of damage caused by user failing to follow the 
instructions in this manual the warranty will be void. The 
manufacturer/importer accepts no liability for damages 
caused by failure to follow the manual, a negligent use or use 
not in accordance with the requirements of this manual. 

1. This appliance can be used by children aged from 8 years 
and above and persons with reduced physical, sensory or 
mental capabilities or lack of experience and knowledge if 
they have been given supervision or instruction concerning 
use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. 

2. Children shall not play with the appliance. 
3. Cleaning and user maintenance shall not be made by 

children without supervision. 
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified 
persons in order to avoid a hazard.                                                                                                                                        

5. Before inserting the plug into the mains socket, please 
check that the voltage and frequency comply with the 
specifications on the rating label. 

6. If an extension cord is used it must be suited to the power 
consumption of the appliance, otherwise overheating of 
the extension cord and/or plug may occur. There is a 
potential risk of injuries from tripping over the extension 
cord. Be careful to avoid dangerous situations. 

7. Disconnect the mains plug from the socket when the 
appliance is not in use and before cleaning. 
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8. Ensure that the mains cable is not hung over sharp edges 
and keep it away from hot objects and open flames. 

9. Do not immerse the appliance or the mains plug in water 
or other liquids. There is danger to life due to electric shock! 

10. To remove the plug from the plug socket, pull the plug. Do 
not pull the power cord. 

11. Do not touch the appliance if it falls into water. Remove the 
plug from its socket, turn off the appliance and send it to 
an authorized service center for repair.  

12. Do not plug or unplug the appliance from the electrical 
outlet with a wet hand. 

13. Never attempt to open the housing of the appliance, or to 
repair the appliance yourself. This could cause electric 
shock. 

14. Never leave the appliance unattended during use. 
15. This appliance is not designed for commercial use. 
16. Do not use the appliance for other than intended use. 
17. Do not wind the cord around the appliance and do not 

bend it. 
18. Keep the appliance away from damp, and protect from 

splashes. 
19. Use the appliance on a flat, dry and heat resistance surface. 
20. Do not store or operate the appliance in the open air. 
21. Keep the appliance in a dry place for storage, inaccessible 

to children (in its packaging). 
22. Never put fingers or any other objects through the fan 

guards when the fan is running. 
23. Never operate the product without the fan guards in place, 

as serious personal injury may result. 
24. Watch out for long hair! It can be caught in the fan owing 

to the air turbulence. 
25. Do not point the air flow at people for a long time. 
26. Ensure that the fan is switched off from the supply mains 

before removing the guard. 
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PARTS DESCRIPTION 

 

1. Main body (Fan guard + Fan 

blade)     

2. Tube stand 

3. Handle 

4. Speed buttons 

5. Control box 

6. Support for cable storage 

 

OPERATING INSTRUCTIONS: 

1. Plug the power cord into a suitable socket.  

2. The fan is switched on by using the speed buttons on the control box: 0 = OFF, 1 = Low Speed, 2 = Medium 

speed, 3 = High speed. 

3. Tilting Angles: turn off the fan, then push or pull the guards to adjust the angle of airflow.  

 

CLEANING AND STORAGE 

1. Before servicing the fan and after each occasion of use, switch off the appliance and unplug the mains cable 

from the socket. 

2. Never immerse the appliance in water (danger of short-circuit). To clean the appliance, only wipe it down 

with a damp cloth and then dry it carefully. Always take out the mains plug first. 

3. Take care that excessive dust does not build up in the air-intake and air-outlet grille, and clean it occasionally 

using a dry brush or vacuum cleaner. 

4. Pack the appliance in its original box and place it in a dry, well-ventilated place when it is not to be used for 

a long period of time. 

5. If the appliance is extremely dirty, the front guard can be removed to clean. Unscrew the set screw at the 

bottom of the fan guard and then open the clips to remove the front guard; wipe the front guard and fan 

blade with a dry cloth. After cleaning, reassemble the appliance securely. 

 

TECHNICAL DATA 

Operating voltage:  220-240V ~ 50Hz 

Power consumption:   70W 

 

GUARANTEE AND CUSTOMER SERVICE 

Before delivery our devices are subjected to rigorous quality control. If, despite all care, damage has occurred 

during production or transportation, please return the device to your dealer. In addition to statutory legal rights, 

the purchaser has an option to claim under the terms of the following guarantee: 

For the purchased device we provide 2 years guarantee, commencing from the day of sale. If you have a defective 

product, you can directly go back to the point of purchase. 

Defects which arise due to improper handling of the device and malfunctions due to interventions and repairs 

by third parties or the fitting of non-original parts are not covered by this guarantee. Always keep your receipt, 

without the receipt you can’t claim any form of warranty. Damage caused by not following the instruction manual, 

will lead to a void of warranty, if this results in consequential damages then we will not be liable. Neither can we 

hold responsible for material damage or personal injury caused by improper use if the instruction manual is not 

properly executed. Damage to accessories does not mean free replacement of the whole appliance. In such case 
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please contact our service department. Broken glass or breakage of plastic parts is always subject to a charge. 

Defects to consumables or parts subjected to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of 

said parts are not covered by the warranty and are to be paid. 

 

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL 

Recycling – European Directive 2012/19/EU 

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To 

prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, 

recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used 

device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe recycling. 
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Käyttöopas – Finnish 

TURVALLISUUSOHJEET 
Varmista ennen käyttöä, että olet lukenut kaikki alla olevat 
ohjeet henkilövahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi ja 
parhaiden tulosten saamiseksi laitteesta. Säilytä tämä 
käyttöopas turvallisessa paikassa. Jos annat tai siirrät laitteen 
jollekin muulle, anna tämä käyttöopas laitteen mukana. 
Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat näiden 
käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä. 
Valmistaja/maahantuoja ei vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat 
käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, 
huolimattomasta käytöstä tai tämä käyttöoppaan 
vaatimusten vastaisesta käytöstä. 

1. Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, 
joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky 
on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa 
laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen 
turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät 
vaarat. 

2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 
3. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai 

kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa. 
4. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy viedä 

vaihdettavaksi valmistajalle, sen valtuuttamaan 
huoltoliikkeeseen tai vastaavalle ammattitaitoiselle 
henkilölle vaarojen välttämiseksi.      

5. Varmista ennen laitteen pistokkeen liittämistä pistorasiaan, 
että jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja. 

6. Jos käytetään jatkojohtoa, sen on sovelluttava laitteen 
virrankulutukseen, muuten jatkojohto ja/tai pistoke voivat 
ylikuumentua. Jatkojohtoon kompastuminen saattaa 
aiheuttaa loukkaantumisen. Ole varovainen välttääksesi 
vaaralliset tilanteet. 
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7. Irrota pistoke pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä sekä 
ennen puhdistamista. 

8. Varmista, ettei virtajohto roiku terävien reunojen yli ja pidä 
se etäällä kuumista pinnoista ja avotulesta. 

9. Älä upota laitetta tai pistoketta veteen tai mihinkään 
nesteeseen. Sähköisku aiheuttaa hengenvaaran! 

10. Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä vedä 
virtajohdosta. 

11. Älä koske laitteeseen, jos se putoaa veteen. Irrota pistoke 
pistorasiasta, kytke laite pois päältä ja lähetä korjattavaksi 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  

12. Älä kytke pistoketta pistorasiaan tai irrota sitä pistorasiasta 
märin käsin. 

13. Älä koskaan yritä avata laitteen koteloa tai korjata laitetta 
itse. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun. 

14. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. 
15. Tätä laitetta ei ole suunniteltu ammattikäyttöön. 
16. Älä käytä laitetta mihinkään muuhun kuin mihin se on 

tarkoitettu. 
17. Älä kierrä johtoa laitteen ympärille, äläkä taivuttele sitä.                                                                                                                    
18. Pidä laite etäällä kosteudesta ja suojaa roiskeilta. 
19. Käytä laitetta tasaisella, kuivalla ja lämpöä kestävällä 

alustalle. 
20. Älä säilytä tai käytä laitetta ulkona. 
21. Säilytä laite kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta 

(omassa pakkauksessaan). 
22. Älä työnnä sormia tai mitään esineitä tuulettimen 

suojuksen läpi tuulettimen ollessa käynnissä. 
23. Älä käytä tuotetta ilman paikoillaan olevia tuulettimen 

suojuksia, seurauksena saattaa olla vakava henkilövahinko. 
24. Varo pitkiä hiuksia! Ne voivat tarttua tuulettimeen 

ilmapyörteiden takia. 
25. Älä kohdista ilmavirtaa ihmisiin pitkäaikaisesti. 
26. Varmista, että tuuletin on irrotettu pistorasiasta ennen kuin 

irrotat suojukse 
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OSIEN KUVAUS 

 

1. Päärunko (tuulettimen 

suojus + tuulettimen siivet)     

2. Putkiteline 

3. Kahva 

4. Nopeuspainikkeet 

5. Ohjausrasia 

6. Johdon säilytyspidike 

 

KÄYTTÖ OHJEET: 

1. Kytke virtajohto sopivaan pistorasiaan.  

2. Tuulettimen saa päälle ohjausrasian nopeuspainikkeista: 0 = pois päältä, 1 = hidas nopeus, 2 = keskitason 

nopeus, 3 = korkea nopeus. 

3. Kallistuskulma: kytke tuuletin pois päältä, paina tai vedä suojuksia ilmanvirtauksen kulman säätämiseksi.  

 

PUHDISTAMINEN 

1. Ennen kuin huollat tuuletinta ja kunkin käytön jälkeen, sammuta laite ja vedä virtajohto irti pistorasiasta. 

2. Älä koskaan upota laitetta veteen (oikosulun vaara). Voit puhdistaa laitteen pyyhkimällä sitä kostealla 

liinalla ja kuivaamalla sen huolella. Irrota aina ensin sähköpistoke. 

3. Älä päästä ilmanotto- ja puhallusritilöihin kerääntymään liikaa pölyä, vaan puhdista se ajoittain kuivalla 

harjalla tai pölynimurilla. 

4. Pakkaa laite alkuperäiseen laatikkoon ja laita kuivaan, hyvin ilmastoituun paikkaan, jos tuuletinta ei käytetä 

pitkään aikaan. 

5. Jos laite on hyvin likainen, voit irrottaa etusuojuksen puhdistamista varten. Irrota säätöruuvi tuulettimen 

suojuksen alaosasta ja avaa etusuojuksen pidikkeet. Pyyhi etusuojus ja tuulettimen siivet kuivalla liinalla. 

Kokoa laite huolellisesti puhdistamisen jälkeen. 

 

TEKNISET TIEDOT 

Käyttöjännitettä:  220-240V ~ 50Hz 

Tehonkulutuksen:  70W 

 

TAKUU JA ASIAKASPALVELU 

Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleenmyyntiin. Jos laite on kaikesta 

huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjälle. Laissa säädettyjen oikeuksien 

lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin: 

Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palata suoraan paikaan 

jossa suoritit hankinnan. 

Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista 

tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen. 

Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot jotka johtuvat ohjekirjan 

noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme 

ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista 

vammoista jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot 

lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa. Tämän kaltaisessa tapauksessa ole hyvä ja ota yhteyttä 
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palveluyksikköömme. Rikotusta lasista tai muovin kappaleista veloitetaan aina. Viat kuluvissa osissa tai osissa 

jotka ovat alttiita rasitukselle kuten myös puhdistukselle, huollolle tai vaihdolle, mainitut osat eivät kuulu takuun 

piiriin ja tulee maksaa. 

 

YMPÄRISTÖ YSTÄVÄLLINEN HÄVITTÄMINEN 

Kierrätys – eurooppalainen direktiivi 2012/19/EY 

Tämä merkintä ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Jotta jätteiden 

virheellisestä hävittämisestä ei aiheutuisi vaaraa ympäristölle tai terveydelle, kierrätä tuote 

vastuullisesti. Siten edistät myös uusiutumattomien luonnonvarojen kestävää uudelleenkäyttöä. 

Kierrätä tuote toimittamalla se sähkö- ja elektroniikkaromua vastaanottavaan kierrätyspisteeseen tai 

liikkeeseen, josta ostit sen. Siten varmistat, että se kierrätetään turvallisesti. 

 

 


