
 

 

TORNVENTILAATOR 
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TÄHTSAD OHUTUSJUHISED 

 Palun lugege juhendit enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt. 
 Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis ette nähtud otstarbel. 
 Asetage seade ainult horisontaalsele ja kindlale aluspinnale. 
 Seade ei tohi töötada ilma seisualuseta ega küliliasendis. 
 Ärge kasutage seadet õues. 
 Ärge kasutage seadet kõrge niiskusega ruumides (vannitoad jms). 
 Seadet ei tohi kasutada ruumis, kus sisaldub kütuste, värvide või muude lenduvate ainete 

süttimisohtlikke aurusid / ruumis, kus selliseid aineid säilitatakse. 
 Enne kasutamist veenduge, et kasutuskoha elektrivoolu näitajad on seadme tüübisildile 

kirjutatud andmetega vastavuses. See seade töötab toitel 220-240V~50Hz. 
 Seadme maandamine ei ole kohustuslik. 
 Ärge ühendage seadet elektrikontaktiga pikendusjuhtme abil. 
 Ärge ühendage seadet elektrikontaktiga hämardi vahendusel. 
 Paigutage juhe selliselt, et see ei jääks millegi alla ning et sellesse ei oleks võimalik takerduda. 
 Kontrollige regulaarselt voolujuhet vigastuste suhtes. Kahjustunud voolujuhe tuleb lasta välja 

vahetada tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikutel. 
 Kasutaja ei tohi omakäeliselt avada seadme korpust. 
 Korpuses ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. 
 Ärge jätke seadet järelevalveta töötama väikelaste läheduses. 
 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 

vaimsete võimete poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, 
kui neid ei juhendata ega abistata vastutava isiku poolt. 

 Ärge pange sõrmi seadme ventilaatori õhuavaustesse. 
 Seadme õhuavadesse ei tohi panna mingeid võõrkehi. 
 Ärge kasutage seadet avatud akna ligiduses. 
 Vältige juuste, tekstiilesemete, kardinate vms sattumist ventilaatori lähedusse. 
 Kindlustage, et ostsilleerimisrežiimis pöörduv seade ei puudutaks ümbritsevaid esemeid. 
 Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage seadme juhtme pistik elektrikontaktist. Lülitage 

seade enne elektrikontaktist eemaldamist täielikult välja. 
 Seade tuleb välja lülitada ja eemaldada elektrikontaktist ka enne puhastamist. 
 Kasutage seadme puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui seade on saanud mustaks, võib 

puhastamiseks kasutada niisket lappi. Ärge kasutage seadme puhastamiseks puhastusaineid, 
piserdatavaid aineid ega mingeid kemikaale. 

 Mootori osad on kinnised ega vaja kasutajapoolset hooldust. 
 Ärge laske mingeid vedelikke sattuda ventilaatori korpuse sisemusse. 
 Säilitage ventilaatorit originaalpakendis, kuivas kohas. 

 
  



 

 

SEADME OSAD 
1. Õhuvoo kiiruse ja ostsillatsiooni lüliti 
2. Taimeri seadistamise lüliti 
3. Korpus 
4. Kruvid 
5. Seisualus, tagaosa 
6. Seisualus, eesmine osa 
7. Toitejuhe 
 
 
 
 
KASUTUSELE VÕTMINE 
1. Keerake korpuse alumises osas lahti 3 kruvi. 
2. Paigaldage seisualuse eesmine ja tagumine 
osa omavahel kokku nii, et ventilaatori 
toitejuhe läheks nende keskelt läbi.  
Paigaldage seisualus ventilaatori alla nii, et 
kruviaugud seisualuses ja seadme korpuses 
oleks üksteisega kohakuti. 
3. Kinnitage seisualus korpuse külge nende 
kolme kruvi abil, mis eelnevalt lahti keerati. 
4. Juhtige toitejuhet läbi seisualuse õnaruste. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

KASUTAMINE 
Asetage seade ainult horisontaalsele ja kindlale aluspinnale.  
Kontrollige kasutuskoha elektritoite vastavust seadme 
näitajatele. 
Ühendage pistik elektrikontakti. 
Keerake ülemist nuppu päripäeva, et ventilaator käivituks ja 
seadistage õhukiirus. 

Asendis 1 on õhukiirus kõige väiksem. 
Asendis 2 on õhukiirus keskmine. 
Asendis 3 on õhukiirus suurim. 

Keerake ülemist nuppu vastupäeva, et seade hakkaks küljelt-
küljele pöörduma. 
Keerates ülemist nuppu päripäeva, jääb ventilaatori korpus 
püsima ühte asendisse. 
Keerates nuppu seadistusele 0, lülitub ventilaator välja. 
Kui keerata alumist nuppu päripäeva, saab seadistada 
väljalülitumisaja. Aja möödumisel lülitub ventilaator 
automaatselt välja. 
Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage seade elektrikontaktist. Lülitage seade välja enne 
elektrikontaktist eemaldamist. 
 
KESKKONNAKAITSE 

Elektriseadmed, mis on läinud katki või ei leia kasutust, sisaldavad siiski väärtuslikke 
materjale. Samuti sisaldub neis mõnikord kahjulikke aineid, mis loodusesse sattudes 
võivad olla ohuks keskkonnale ja kõigi elusolendite tervisele. Seetõttu ei tohi kasutuselt 
kõrvaldatud elektriseadmeid visata olmejäätmetesse, vaid need tuleb toimetada 

vastavalt jäätmeseadusele spetsiaalsetesse jäätmepunktidesse. Küsige täpsemat jäätmekäitluse alast 
infot kohalikust omavalitsusest. 
 
TEHNILINE TEAVE 
- Mudel: 99383 - tornventilaator 
- Toitepinge: 220V-240V~ 50Hz 
- Võimsustarve: 30 W 
- Ostsilleerimise (pöördumise) nurk: 70 kraadi 
- Müratase: 54 dB(A) 
- Seadme mõõtmed: 73.5 x 22.2 x 22.2 cm 
- Kaal: 1.75 kg 
 


