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1. Tutvustus

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid 

prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. 

 

Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist 

hoolikalt selle kasutusjuhendiga. Kui seade on defektne, kontakteeruge 

kohaliku edasimüüjaga. 

2. Ohutusnõuded

 
Hoidke seade eemal laste ja kõrvaliste isikute käeulatusest. 

 

 

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või piiratud teovõimega

isikutele ilma vastutava isiku järelevalveta.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks laste mänguasjana.

 
Kasutamiseks ainult siseruumides. Kaitske seadet 

vihma, niiskuse ja vedelike eest. Ärge hoidke seadmel või 

selle ligiduses vedelikke. 

 

Elektrilöögi oht! Ärge avage seadme katet. Ärge puudutage selle 

metallosi või voolu all olevaid juhtmeid. Pöörduge vajadusel 

parandamiseks selleks kvalifitseeritud spetsialisti poole. 

 

Eamaldage alati eelnevalt vooluühendus, kui seade ei ole 

kasutuses, samuti selle hoolduse ja puhastamise ajaks. 



 E305DC/E305DC-G 

V. 02 – 16/07/2015 4 ©Velleman nv 

 

ÄRGE AVAGE SEADET! Seadmes ei ole parandatavaid osasid. 
Pöörduge vajadusel autoriseeritud spetsialisti poole. 

 

Tegemist on Klass I seadmega. Kasutage ainult ühendatuna 

maandatud pistikuga. 

 
Ärge ühendage jadana, see võib põhjustada ülekoormuse ja 

tulekahju ohu. 

3. Üldandmed

Hooldus- ja garantiitingimused leiate juhendi viimastelt lehekülgedelt. 
 

 

Kaitske seadet löökide ja kukkumiste eest. Vältige liigse jõu 

kasutamist
 

 Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist selle kasutusjuhiste ja

      ohutusnõuetega.

 Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme garantii ning võib
      põhjustada kahjustusi varale ja tervisele.
 Kasutage seadet ainult selleks määratud viisil. Seadme
      kasutamine muul viisil tühistab selle garantii.

 Kasutage ainult tehnilistes andmetes lubatud limiitide piires.

 Kaitske seadet tolmu ja ekstreemsete temperatuuride eest. Ärge lülitage

seadet kohe sisse, kui see on olnud erinevas temperatuurikeskkonnas,

oodake kuni see soojeneb toatemperatuurile.

 Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda.

4. Omadused

 Lülitab ühendatud elektriseadmed vastavalt määratud ajale sisse ja

välja

 Küljelasuv liuglüliti soovitud aja määramiseks: 30 min, 1h, 3h, 6h

 ON/OFF startnupp puuteanduriga

 Kahe reziimiga liuglüliti:
o OFF asend (allaloenduse funktsioon): ühendatud seadmed

lülitatakse välja peale määratud ajaperioodi

o ON asend (taimeri funktsioon): ühendatud seadmed lülitatakse

sisse peale määratud ajaperioodi
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 Lihtne ühendamine: lihtsalt kinnitage voolupistikusse ja ühendage 

soovitud seade (lamp, raadio)

5. Jooniste selgitus

Jooniste selgitus (lk 2)
 

1 Võrgupistik                          4 Sisendpesa

2 Tööreziim           5 Kontroll-LED

3 Liuglüliti                              6 On-Off nupp

6. Kasutamine

1. Tööreziimi valik [2]:

o ON – taimeri lüliti: ühendatud seade lülitatakse peale määratud 

aja möödumist sisse.

o OFF – allaloendus: ühendatud seade lülitatakse peale määratud 

aja möödumist välja.
2. Valige soovitud aeg, kasutades liuglülitit seadme küljel [3].

3. Ühendage taimer [1] voolupistikusse.

4. Ühendage lisaseade sisendpessa [4].

5. Käivitage taimer, vajutades On-Off nuppu [6]. Kontroll-LED [5]

vilgub (taimeri funktsioon) või põleb pidevalt (allaloenduse 

funktsioon). 

Märkused

      Taimeri saab peatada igal ajal, vajutades On-Off nuppu.                          

 Vajutage taimeri taas käivitamiseks uuesti On-Off nuppu.    

 Liuglüliti asendi muutmine ajal kui taimer on aktiivne, suurendab või 

      vähendab määratud aega automaatselt. 

7. Puhastamine ja hooldus

 Seade ei vaja erihooldust. Puhastage seadet regulaarselt.  

o Puhastage pehme kuiva lapiga. 
o Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale ega tugevatoimelisi 

      puhastusvahendeid.

 Eemaldage enne puhastamist seade voolupistikust. 
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8. Tehnilised andmed   

Vooluallikas   230 VAC, 50 Hz

Max. võimsus                  3500 W, 16 A

Mõõdud                         62 x 120 x 40 mm                  

Kaal     140 g
 

Kasutage seadet ainult koos originaallisadega. Tootja ei vastuta 

seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. 

Lisainformatsiooni seadme kohta ning uusima kasutusjuhendi 

versiooni leiate veebilehelt: www.perel.eu. Tootjal on õigus 

kasutusjuhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
 

© COPYRIGHT 
Velleman nv. Kõik õigused kaitstud. 



 
Velleman® Hooldus ja garantii
Kõik tooted vastavad EL nõuetele. 
Garantiitingimused:
• Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline garantiiperiood 

tootmisvigade ja materjalidefektide kohta. Garantiiperioodi 
alguskuupäev on toote ostukuupäev.
• Tootjal on õigus garantiiline seade vahetada vastava 

teise tootega, see parandada või tagastada ostusumma 

täielikult või osaliselt.
• Garantiitingimuste alla ei kuulu:
- otsesed või kaudsed kahjustused, mis on tekkinud 

tootele peale toote ostu (põhjuseks näiteks oksüdatsioon, 
löögid, kukkumised, tolm, mustus, niiskus);
- seadme kasutamisest põhjustatud kahjud või 
kahjustused;
- normaalselt kuluvad lisad ja osad (näiteks patareid, 
lambid, kummist osad, kanderihmad jne);
- õnnetusjuhtumitest põhjustatud kahjustused (näiteks 

tulekahju, veekahjustus, äikeselöök, õnnetusjuhtum jne);
- vigastused mis on põhjustatud meelega, ebakorrektsest
kasutamisest, valest hooldusest jne;

 

 

 

 

- seadme kommerts- professionaalsel või kollektiivsel
kasutamisel väheneb seadme garantiiperiood kuue (6)
kuuni;
- seadme ebakorrektsest pakkimisest ja transportimisest
põhjustatud kahjustused;
- kõik kahjustused mille on põhjustanud seadme muutmine
või parandamine selleks autoriseerimata isikute poolt;
• Garantiilised tooted tuleb edastada kohalikule
edasimüüjale korrektselt pakituna (soovitatavalt
originaalpakendis) ning koos ostu tõendava dokumendi ja
selge veakirjeldusega.
• Märkus: aja ning võimalike kulude kokkuhoiuks lugege
eelnevalt kasutusjuhendit ja kontrollige, et viga ei oleks
põhjustatud ebakorrektsest kasutamisviisist.
• Peale garantiiperioodi möödumist on parandamine
tasuline.

Ülalolevad punktid kehtivad üldgarantiina ning võivad
vastavalt konkreetsele tootele erineda.



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Made in PRC 
Imported for PEREL by Velleman nv 

Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, Belgium 
www.perel.eu 

 


	e305dc_e305dc-ga6v02
	warranty-Perel_A6_02

