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Napotki k navodilom

Simboli

Pozor! Elektrika
Ta simbol opozarja na to, da obstaja nevarnost za
življenje in zdravje oseb zaradi električne napetosti.

Opozorilo
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s srednjo
stopnjo tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima
za posledico smrt ali resne telesne poškodbe.

Previdno
Ta signalna beseda označuje ogrožanje s nizko stopnjo
tveganja, ki, če tega se temu ne izognete, ima za
posledico manjše ali srednje telesne poškodbe.

Napotek
Ta signalna beseda opozarja na pomembne informacije
(npr. na materialne škode), ne opozarja pa na
ogrožanja.

Informacije
Napotek s tem simbolom vam pomaga pri hitrih in
varnih izvedb dela.

Upoštevajte navodilo
Napotki s tem simbolom vas opozarjajo na to, da je
treba upoštevati navodila.

Trenutno verzijo teh navodil in izjavo o skladnosti EU si lahko
naložite s klikom na spodnjo povezavo:

TVE 8

https://hub.trotec.com/?id=41947

TVE 9

https://hub.trotec.com/?id=39670

Varnost

Pred začetkom obratovanja/uporabo naprave skrbno
preberite navodila in jih vedno shranite v neposredni bližini
mesta postavitve oz. naprave!

Opozorilo
Preberite vse varnostne napotke in navodila.
Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko
povzroča električni udar, požar in/ali resne telesne
poškodbe.
Shranite vse varnostne napotke in navadilo za
kasnejšo uporabo.
To napravo lahko uporabijo otroci, ki so stari najmanj 
8 letin osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali
mentalnimi sposobnostmi, ali ki nimajo dovolj izkušenj
z ali znanja glede uporabe te naprave, če so
nadzorovani ali bili poučeni o varni uporabi naprave in
razumejo nevarnosti, ki lahko nastane pri delu s tem
orodjem.
Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Otroci, ki niso
nadzorovani, ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja.

• Ne obratujte naprave v prostorih ali na območjih, kjer
obstaja nevarnost eksplozije in je ne postavite v takih
prostorih.

• Naprave ne uporabljajte v agresivnem ozračju.

• Postavite napravo pokonci in stabilno na nosilno podlago.

• Potem ko ste končali mokro čiščenje na posodi, počakajte,
da se posuši. Ne obratujte enote v mokrem stanju.

• Ne obratujte ali uporabite naprave z vlažnimi ali mokrimi
rokami.

• Ne izpostavljajte naprave neposrednemu vodnemu curku.

• V napravo nikoli ne vtikajte predmetov ali okončin.
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• Naprave ne pokrivajte med delovanjem!

• Na napravo ne sedajte.

• Naprava ni igrača. Držite otroke in živali stran od naprave.

• Preverjajte pred vsakim začetkom uporabe naprave njene
dodatke in priključne dele glede morebitnih poškodb. Ne
uporabljajte defektnih naprav ali delov naprav.

• Zagotovite, da so vsi električni kabli, ki se nahajajo izven
naprave, zaščiteni pred poškodbami (npr. zaradi živali).
Nikoli ne uporabljajte naprave, če je poškodovan električni
kabel ali omrežni priključek!

• Omrežni priključek mora ustrezati podatkom, navedenim v
Tehnični prilogi.

• Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.

• Izberite podaljške priključnega omrežnega kabla ob
upoštevanju tehničnih podatkov. Podaljšek odvijte do
konca. Preprečite električno preobremenitev.

• Pred začetkom vzdrževalnih del, negovanjem ali
popravilom na napravi potegnite ven omrežni kabel iz
omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.

• Izklopite napravo in potegnite omrežni kabel iz omrežne
vtičnice, če naprave ne uporabljate.

• Nikoli ne uporabljajte naprave, če ste ugotovili poškodbe
na omrežnem vtiču in omrežnem kablu. 
Če je omrežni kabel te naprave poškodovan, ga mora
zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali oseba
z ustrezno kvalifikacijo, da ne bo prišlo do ogrožanja oseb.
Defektni omrežni kabli prestavljajo resno nevarnost za
zdravje.

• Upoštevajte pri postavitvi najmanjša razdalja k stenam in
predmetom ter pogoje za obratovanje in uskladiščenje
skladno s Tehnično prilogo.

• Zagotovite, da sta dovod in odvod zraka prosta.

• Prepričajte se, da so v neposrednem okolju dovoda in
odvoda zraka vedno vsi predmeti pritrjeni in ni umazanije.

• Naprave ne smete uporabljati v nesestavljenem stanju, ali
ko je priključena na električno omrežje.

• Nepravilna vgradnja lahko povzroči požar, električni udar
ali hude telesne poškodbe.

Uporaba v skladu z namembnostjo
Uporabiti napravi TVE 8 / TVE 9 samo kot namizne ventilatorje
za prezračevanje notranjih prostorov ob upoštevanju tehničnih
podatkov.

Obe napravi sta glede svojega delovanja identični, razlikujeta se
samo po barvi.

Predvidena napačna uporaba
• Naprave ne postavljajte na mokro ali poplavljeno podlago.

• Na napravo na polagajte predmetov, kot npr. oblačil.

• Naprave ne uporabljajte na prostem.

• Vsak drug način obratovanja ali uporaba, ki se razlikuje od
navedene namembe uporabe, je nedopustno. Pri
neupoštevanju odgovornosti ne prevzamemo in garancija
preneha veljati.

• Na napravi so prepovedane samovoljne spremembe
zgradbe ter pri- ali predelave.

Kvalificiranost osebja
Osebe, ki upravljajo to napravo:
• se morajo zavedati nevarnosti, ki nastanejo pri delu z

električnimi napravami v vlažnem okolju,

• morajo prebrati in razumeti navodila za obratovanje, še
zlasti pa poglavje Varnost.

Druge nevarnosti

Pozor! Elektrika
Dela na električnih sklopih sme izvajati samo
pooblaščeno specializirano podjetje!

Pozor! Elektrika
Pred vsemi deli na napravi odstranite omrežni vtič iz
vtičnice!
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi
rokami.
Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da
primete za omrežni vtič.

Opozorilo
Naprava lahko povzroči nevarnosti, če jo uporabljajo
nepoučene osebe ali zaradi uporabe v nasprotju z
namembnostjo! Upoštevajte kvalificiranost osebja!

Opozorilo
Naprava ni igrača, zato je treba preprečiti, da pride v
roke otrok.

Opozorilo
Nevarnost zadušitve!
Ne puščajte nemarno ležati embalažni material. Lahko
bi postalo za otroke nevarna igrača.

Napotek
Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih detergentov,
abrazivnih sredstev aki topil.

Ravnanje v sili
1. Izklopite napravo.
2. Napravo ločite od omrežnega napajanja. Potegnite omrežni

kabel iz omrežne vtičnice, tako da primete za omrežni vtič.
3. Okvarjene naprave ne priključite spet v električno omrežje.
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Informacije o napravi

Opis naprave
Ventilatorji serije TVE so primerni za cirkulacijo zraka v zaprtih
prostorih.

Naprave imajo naslednje funkcije:
• 2 hitrostni stopnji

• Navpično nastavljiv kot nagiba glave ventilatorja do 30°

• priklopljiva oscilacija za 90°

Prestavitev naprave

2

1

3

4

5
6

7

Št. Oznaka

1 Transportni ročaj

2 Čep oscilacija

3 Motor

4 Stojalo

5 Podstavek

6 Upravljalna plošča

7 Zaščitna rešetka

Prevoz in skladiščenje

Napotek
Če boste nepravilno shranili ali premeščali napravo, se
lahko poškoduje.
Upoštevajte informacije glede transportiranja in
skladiščenja naprave.

Transport
Za lažje prenašanje je naprava opremljena z ročajem.

Pred vsakim transportom upoštevajte naslednje napotke:
• Izklopite napravo.

• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da
primete za omrežni vtič.

• Omrežnega kabla ne uporabljajte kot vlečno vrv.

Po transportu upoštevajte naslednje napotke:
• Napravo po transportu postavite pokončno.

Skladiščenje
Upoštevajte naslednje napotke pred vsakim uskladiščenjem:
• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da

primete za omrežni vtič.

V primeru neuporabe naprave upoštevajte naslednje pogoje
skladiščenja:
• Shranite napravo na suhem mestu, zaščiteno proti zmrzali

in toplote.

• Po potrebi zaščitite napravo z ovojem za zaščito pred
prahom.

• Drugih naprav ali predmetov ne postavljajte na napravo,
sicer se lahko naprava poškoduje.
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Sestava in začetek obratovanja

Obseg dobave
• 1 x naprava TVE 8 / TVE 9

• 1 x navodila

Razpakirajte napravo
1. Odprite karton in odstranite napravo.
2. Odstranite celotno embalažo z naprave.
3. Omrežni kabel popolnoma odvijte. Paziti je treba, da ostane

omrežni kabel nepoškodovan, in ga med odvijanjem ne
poškodujete.

Montaža
Nastavite kot nagiba ventilatorja
Kot nagiba ventilatorja lahko ročno nastavite do 30°.
1. Pomaknite glavo ventilatorja naprej ali nazaj, tako da se bo

na rahlo znižal naprej ali nazaj. Pri tem pazite na to, da
glava ventilatorja zaskoči v želenem kotu nagiba.
ð Kot nagiba ventilatorja je nastavljen in pretok zraka se

koncentrira na izbrani kot naklona.

Prvi zagon
Upoštevajte pri postavitvi naprave najmanjšo razdaljo k stenam
in predmetom v skladu s poglavjem Tehnični priloga.

A

B

C

D

C

Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb zaradi napačnega začetka
obratovanja!
Obstaja nevarnost telesnih poškodb, če zaščitna mreža
ni pravilno nameščena okoli krilnega kolesa. Zaščitna
rešetka mora biti pravilno nameščena, preden lahko
vklopite napravo.

Opozorilo
Nevarnost telesnih poškodb zaradi odstranitve zaščitne
rešetke!
Obstaja nevarnost telesnih poškodb, če odstranjujete
zaščitno rešetko med delovanjem. Ne odstranite
zaščitne rešetke, medtem ko obratuje naprava!

• Pred ponovna vključitvi naprave v obratovanje preverite
stanje omrežnega kabla. Če dvomite v njegovo brezhibno
stanje, pokličite servisno službo.

• Postavite napravo pokonci in stabilno na nosilno podlago.

• Preprečite mesta spotikanja, ko polagate omrežni kabel ali
druge električne kable, to velja še zlasti, ko postavljate
napravo v sredini prostora. Uporabljajte kabelske mostičke.

• Zagotovite, da so kabelski podaljški popolnoma razviti oz.
odviti.

• Pazite na to, da zavese ali drugi predmeti ne ovirajo
zračnega toka.

Priključite omrežni kabel
• Vtaknite električni vtič v pravilno zavarovano vtičnico.
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Upravljanje

Elementi upravljanja

0 1 2

89

Št. Oznaka Pomen

8 Tipke za Ventilacijsko
stopnjo
1
2

Nastavitev hitrosti
ventilatorja:
Stopnja 1 = majhna
Stopnja 2 = velika

9 Tipka 0 Izklop naprave

Vklop naprave
Po tem, ko ste postavili napravo tako, kot je opisano v poglavju
»Montaža ter začetek obratovanja«, in je pripravljena za
obratovanje, jo lahko vklopite.
1. Pritisnite eno od tipk za Ventilacijsko stopnjo (8).

ð Naprava se zažene na izbrani stopnji ventilacije.

Menjava Ventilacijske stopnje
Medtem ko obratuje naprava, lahko tudi menjate med različnimi
ventilacijskimi stopnjami.
1. Pritisnite eno od tipk za Ventilacijsko stopnjo (8).

ð Naprava menja na izbrano stopnjo ventilacije.

Nastavitev oscilacije
Z oscilacijsko funkcijo dosežete enakomerno ventilacijo.
ü Naprava je vklopljena in obratuje.
1. Potisnite čep za oscilacijo (2) navzdol, da zaskoči.

ð Oscilacija je vključena.
ð Glava ventilatorja se zavrti do 90°.

2. Potegnite čep oscilacije (2) navzgor, da ponovno izklopite
oscilacijo.
ð Oscilacija je izklopljena.
ð Naprava oscilacijo na želenem mestu in deluje naprej v

izbrani ventilacijski stopnji.

Ustavitev obratovanja

Pozor! Elektrika
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi
rokami.

• Izklopite napravo.

• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da
primete za omrežni vtič.

• Očistite napravo skladno z navedbami v poglavju
Vzdrževanje.

• Shranite napravo v skladu s poglavjem Transport in
skladiščenje.

Napake in motnje

Med proizvodnjo je bilo večkrat preverjeno, ali naprava deluje
brezhibno. Če bi se kljub temu pojavile motnje delovanja,
preverite napravo po naslednjem seznamu.

Naprava se ne zažene:
• Preverite omrežni priključek.

• Preverite omrežni kabel in omrežni vtič glede poškodb.

• Preverite omrežno varovalko na mestu.

Puhalo ne začne teči:
• Preverite, ali je naprava vklopljena.

• Preverite napajanje in preverite, ali je vtič ali kabel
defekten.

Naprava je glasna in vibrira:
• Prepričajte se, da naprava stoji pokonci in stabilno.

• Preverite, ali je naprava pravilno sestavljena.

Napotek
Počakajte najmanj 3 minute, preden ponovno vklopite
napravo. Šele nato vklopite napravo.

Naprava po preverjanju ne deluje neoporečno?
Obrnite se na servisno službo za stranke. Če je treba, odnesite
napravo v popravilo k pooblaščenemu, specializiranemu
podjetju za elektrotehniko ali podjetju Trotec.
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Vzdrževanje

Opravila pred začetkom vzdrževanja

Pozor! Elektrika
Električnega vtiča ne prijemajte z vlažnimi ali mokrimi
rokami.

• Izklopite napravo.

• Potegnite omrežni kabel iz omrežne vtičnice, tako da
primete za omrežni vtič.

Čiščenje ohišja
Očistite ohišje z navlaženo, mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
Pazite pri tem na to, da v ohišje ne vdre vlaga. Pazite na to, da
ne pride vlaga v stik z električnimi komponentami. Ne
uporabljajte agresivnih čistil, kot so npr. čistilni spreji, topila,
čistila, ki vsebujejo alkohol ali abrazivna sredstva za vlaženje
krpe.

• Naprave sicer ni treba vzdrževati.

Tehnična priloga

Tehnični podatki

Parameter Vrednost

Model TVE 8 / 9

Ventilacijske stopnje 2

Količina zraka 555,6 m3/h

Hitrost zraka 1,48 m/s

Priključna napetost 230 V / 50 Hz

Poraba električne energije 25 W

Dolžina omrežni kabel 1,50 m

Nastavljivi kot nagiba 30°

Oscilacija 90°

Premer krila ventilatorja 23 cm

Raven zvočnega tlaka
(razdalja 1 m)

56,5 dB(A), stopnja 2

Dimenzije
(dolžina x širina x višina)

210 x 270 x 370 mm

Najmanjša razdalja do sten in
predmetov:

zgoraj (A):
zadaj (B):

pri strani (C):
spredaj (D):

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

Teža 1,1 kg

Odstranjevanje

Embalažni material odstranite vedno na okolju prijazen način in
skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje.

Simbol s prečrtanim smetnjakom na stari električni ali
elektronski napravi izvira od Direktive 2012/19/EU. Pomeni, da
odslužene naprave ne smete vreči med gospodinjske odpadke.
Za brezplačno vračanje imate v svoji bližini zbirna mesta za
stare električne in elektronske naprave. Naslove si poskrbite od
vaše mestne ali komunalne uprave. Za številne države EU se
lahko na spletni strani https://hub.trotec.com/?id=45090
pozanimate o nadaljnjih možnostih vračanja. V nasprotnem
primeru se obrnite na uradno podjetje za odstranjevanje
odpadkov, pooblaščeno za vašo državo.

Namen ločenega zbiranja starih električnih in elektronskih
naprav je recikliranje, ponovna uporaba snovi ali druge oblike
recikliranje odsluženih naprav, s tem pa prispevate k
preprečevanju negativnih posledic vplivov morebitnih nevarnih
snovi, ki so v teh aparaturah, na okolju in človeško zdravje.

https://hub.trotec.com/?id=45090


Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
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