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TORNVENTILAATOR 



ETTEVAATUSABINÕUD 

Enne kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see tuleviku tarbeks 
alles. Neid kasutusjuhiseid järgides teenib see seade teid aastaid. 

− Enne seadme ühendamist: Veenduge, et seadme andmeplaadil (asub 
seadme taga) olevad näitajad vastavad vooluvõrgu näitajatele. 

− Elektrilöögi ohu vähendamiseks: Ärge eemaldage katet. Selles pole 
kasutaja poolt hooldatavaid osi. Parandamiseks pöörduge kvalifitseeritud 
töötaja poole. 

− Seadme remonti võib teha ainult vastavat väljaõpet omav tehnik. Ebaõige 
remont võib olla kasutajale tõsise ohu allikas. 

− Ärge kasutage seadet mille juhe või pistik on kahjustatud, kui seadme töös 
esineb häireid või kui see on kukkunud või muul viisil kahjustatud. See võib 
põhjustada elektrilöögi / kehavigastusi ja varalist kahju. 

− Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat 
väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida 
õnnetust. 

− Eemaldades toitejuhet vooluvõrgust tõmmake pistikust, mitte juhtmest. 
Vastasel korral võite juhet ja seadet kahjustada. 

− Ärge suruge esemeid seadme avadesse, kuna need võivad kahjustada 
seadet ja/või põhjustada elektrilöögi. 

− Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 

− Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. 

− Peale kasutamist ja enne puhastamist eemaldage pistik kontaktist. 

− Ärge asetage seadet kütteseadmete lähedusse ega otsese päikese kätte. 

− Ärge kasutage seadet õues. 

− See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh lastele), kes teadmatuse või 
kogenematuse tõttu ei suuda seda ohutult kasutada. Neile tuleks tagada 
asjakohane järelevalve ja anda juhised seadme ohutuse eest vastutava 
isiku poolt. 

− Ärge jätke seadet laste käeulatusse. See seade ei ole mänguasi. Pidev 
järelevalve on vajalik kui seadet kasutatakse laste lähedal. 

− Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale. 

− Ärge kasutage ventilaatorit basseini, vanni, duširuumi vms kohtade 
lähedal. 

− Ärge katke seadet, kui see on töötab, et vältida ülekuumenemist. 

− Ärge kasutage seadet programmeeritavate taimerite, taimerlülitite ega 
kaugjuhtimispuldiga, mis võivad seadet automaatselt sisse ja välja lülitada, 
kuna on olemas tulekahju oht kui seade on kaetud või valesti paigaldatud. 

− Alla 8-aastased lapsed võivad seadet ainult sisse või välja lülitada kui neid 
valvatakse või neile on antud juhend seadme ohutu kasutamise kohta ja 
nad mõistavad sellega seotud ohte. Üle 8-aastased lapsed ei tohiks seadet 
vooluvõrku ühendada ega kasutada, samuti ei tohiks nad seda puhastada 
ega hooldada. 



− Ärge ühendage ventilaatorit vooluvõrku enne, kui see on korralikult kokku 
pandud. Ventilaator ei sobi kasutamiseks õues, vannitoas või muudes 
niisketes või märgades keskkondades. 

− Ärge pange sõrmi ega esemeid ventilaatori kaitsevõre vahele. 

 

 

KOKKUPANEK 

KOKKUPANEK 

1. Pange juhtme ümber alus kokku, joondades ventilaatori põhjas olevad postid. Märkus: 
Pistik ei tule läbi aluse ava peale aluse kokkupanemist. 

2. Aluse kahe osa kokku monteerimiseks kasutage kaasasolevaid kruvisid. Seejärel 
kinnitage ventilaatori alus põhiseadmele. 

 

 
3. Kasutage kaasasolevat juhtmeklambrit juhtme kohale kinnitamiseks. Selle eesmärk on 

vältida kinnijäämist aluse alla, põhjustades ventilaatori ebastabiilsuse. Paigaldamise ajal 
pöörake tähelepanu kaabli klambri suunale. 

 

  



KÄSITSEMINE 

Kasutamine 
1. Sisestage seinapistik seinakontakti.  
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage POWER nuppu. 
3. Valige kiirus SPEED nuppu vajutades, kuni soovitud 

kiiruse märgutuli süttib. 
4. Lülitage pööramine OSC nupust sisse või välja. 
5. MODE nuppu vajutades saate seada loomuliku või 

unerežiimi. 
6. Vajutage TIMER, et valida aeg, millal ventilaator peaks 

automaatselt välja lülituma. Nupp muudab aega 0,5 
tunnist kuni 7,5 tunnini 0,5 tunnise sammuga. 

 
Kaugjuhtimispult 

− Kaugjuhtimispuldi abil saab kõiki neid funktsioone 
kaugjuhtimisega reguleerida, vajutades vastavaid nuppe.  

 
Hooldus 

− Enne puhastamist: Enne puhastamist lülitage ventilaator 
alati välja ja eemaldage vooluvõrgust. 

− Ventilaatori puhastamiseks kasutage pehmet lappi. Kui ventilaator on väga määrdunud, 
kasutage puhastamiseks niisket lappi ja pühkige kuivaks. Ärge kasutage mingeid 
puhastusvahendeid, pihusteid ega muid kemikaale, kuna need võivad ventilaatorit 
kahjustada. 

− Säilitage ventilaatorit originaalpakendis õhutatud, kuivas kohas. 

− Mootori laagrid on püsivalt suletud ja ei vaja täiendavat määrimist. 
 

TEHNILISED ANDMED 
Mudeli number  Ebba 3,0 
Toide  AC 230 V, 50 Hz 
Võimsus  50 W 

MUU TEAVE 
Keskkond 
See sümbol tootel või juhendis tähendab, et elektri- ja elektroonikaseadmed 
tuleb kõrvaldada teistest majapidamisjäätmetest eraldi, kui see enam ei tööta.  
ELil on eraldi jäätmekogumissüsteemid, lisateabe saamiseks võtke ühendust 
kohaliku edasimüüjaga või asutusega.  

See sümbol toodete pakendil tähendab, et materjal on taaskasutatav. 

Seadus ja turvalisus 
See toode on toodetud vastavalt kehtivatele elektromagnetiliste väljade (EMF) 
eeskirjadele, mis tähendab, et seda on ohutu kasutada, kui seda kasutatakse 
vastavalt ohutusjuhistele. Toode on toodetud vastavalt EL seadusandlusele, 
piirates ohtlike ainete kasutamist elektri- ja elektroonikaseadmetes. 
 
Reservatsioonid 
Me jätame endale õiguse parandada trükivigu ja jätame endale õiguse teha pidevaid 
muudatusi ja täiustusi tootes ja sellega seotud materjalides. 


