Anna & Anna Little
Kasutusjuhend

Te ostsite suurepärase õhupuhuri Anna! See seade soojendab jahedal ajal mõnusasti teie tuba!
Nii nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida
vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat
juhendit hoolikalt ja järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.
Seadme kirjeldus
Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest
1. Korpus
2. On/Off nupp
3. Väljundvõimsuse nupp
4. Termostaat
5. Esikaan
6. LED‐pirn
7. Eemaldatav ja puhastatav filter
8. Tagakaan
9. Juhe
10. Jalg
Olulised ohutusjuhised
Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
 Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi
eiramisest.
 Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme
tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
 Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, lapsed ning ebakained ja narkojoobes isikud võivad
puhurit kasutada üksnes järelvalve all.
 Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
 Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
 Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilutud.
 Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või juhtmest tirides.
 Ärge kasutage seadet vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m). Paigutage
seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
 Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt
kütteplaadile, lahtise tule lähedusse, kuuma triikraua juurde või radiaatori kõrvale). Kaitske
toitejuhet õlide eest.
 Jälgige, et seade oleks paigutatud nii, et see töö ajal oleks stabiilne ning keegi ei komistaks
toitejuhtme otsa.
 Seade pole pritsmekindel.
 Ärge kasutage seadet välistingimustes
 Ärge kasutage seadet väikestes (alla 4m2) ruumides, plahvatusohtlikus keskkonnas ja
pesukuivatamiseks.
 Ärge puudutage töötaval seadmel esivõret (võib olla kuum)!
 Hoiustage seadet kuivas kohas, lastele kättesaamatuna (soovitavalt pakitult).


Puhastamine
Enne iga hooldustegevust ja peale iga kasutuskorda lülitage seade välja. Pikemal mittekasutamisel
eemaldage toitejuhe pistikupesast.
 Ärge kunagi kastke seadet vette (lühise oht).


Seadme väliseks puhastamiseks pühkige seda niiske lapiga ja seejärel kuivatage hoolikalt.
Eemaldage juhe alati esmalt vooluvõrgust
 Kui õhuvõtufilter (7) seadme tagaküljel on tolmu täis, siis eemaldage filter ning puhastage
tolmuimejaga või peske ja kuivatage.


Remont ja utiliseerimine
Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab
garantii.
 Ärge kunagi seadet kasutage vigastatud adapteri või pistikuga ning peale maha kukkumist või muul
moel vigastamist (mõrad/praod korpuses).
 Ärge toppige seadmesse võõrkehi ega võtke seadet koost lahti.
 Kui seadet remontida pole võimalik, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete
kogumispunkti.
 Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
 Küsige kohalikust omavalitsusest, kus sellised punktid asuvad.
 Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike
ainete sattumise põhjavette ning seeläbi taimede ja loomade toiduahelasse.
 Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi
võtma ilma utiliseerimistasuta.


Töölepanek ja kasutamine
1. Kui

olete ANNA paigutanud soovitud kohta, ühendage toitejuhe (9) vooluvõrguga.
ANNA On/Off‐nupu (2) abil tööle.
3. Väljundvõimsuse nupu (3) abil saate valida ANNA väljundvõimsust (soojustugevust)
a. Sisselülitamine (alumine asend) = 2000W / 1200W (Little)
b. Väljalülitamine (ülemine asend) = 1000W / 700W (Little)
4. Toa termostaat (4): Toatemperatuuri termostaat võimaldab sujuvalt muudetavat temperatuuri
reguleerimist. Seadistamine: maksimumtemperatuuri saavutamiseks pöörake regulaatorit vasakule
(päikese sümbol), miinimumtemperatuuri hoidmiseks pöörake regulaatorit paremale (külma
sümbol).
Soovitatav seadistamine: Pöörake termostaadi regulaator lõpuni vasakule (maksimum). Kui soovitud
ruumitemperatuur on saavutatud , pöörake regulaatorit seadme väljalülitumiseni paremale. Kui
ruumi temperatuur langeb, lülitub ANNA automaatselt taas tööle.
2. Lülitage

Märkus:
Veenduge, et seadme ja seina või teiste suuremate objektide vahel oleks küllaldaselt ruumi.
Mistahes muud objektid ei tohi õhuvoolu takistada!

Tehnilised andmed
Nimipinge

230 V / 50 Hz

Väljundvõimsus

ANNA 2000/1000W, ANNA Little 1200/700W

Mõõtmed

ANNA 146 x 367 x 95 mm
ANNA Little 146 x 236 x 95 mm
(laius x kõrgus x sügavus)
ANNA 1,96 kg , ANNA Little 1,5 kg
Vähem kui 46 dB (A)
GS/CE/WEE/RoHS

Kaal
Müratase
Vastab EL direktiividele

Kõik õigused mudeli erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud

Garantii
2‐aastane garantii
Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata hõõrduvaid osi
ning väärkasutust ja –hooldust.
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