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INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare, înainte de a
conecta aparatul dumneavoastră la reţeaua de energie electrică,
pentru a evita deteriorările datorate utilizării eronate. Vă rugăm să
acordaţi o atenţie deosebită informaţiilor de siguranţă. Dacă
dumneavoastră predaţi aparatul unei terţe persoane, atunci
trebuie să înmânaţi şi acest manual de utilizare împreună cu
aparatul.
AVERTISMENT‐La utilizarea aparatelor electrice trebuie
respectate întotdeauna anumite măsuri de prevedere de bază,
pentru a reduce pericolul de incendiu, şoc electric şi de
accidentare.
INFORMAŢII DE SIGURANŢĂ
1. Utilizarea eronată şi manipularea neadecvată pot conduce la
defectarea aparatului şi la vătămarea utilizatorului.
2. Nu se poate asuma răspunderea pentru daunele posibile, care
sunt cauzate de utilizarea neadecvată sau manipularea eronată.
3. Vă rugăm să vă asiguraţi că acest tip de curent electric şi
tensiunea de reţea corespund cu datele de pe plăcuţa cu tipul de
construcţie de pe fundul aparatului, înainte de a introduce
ştecherul în priză.
4. Nu scufundaţi aparatul şi ştecherul în apă sau în alte lichide.
Există pericol de moarte prin electrocutare! Dacă aparatul sau
ştecherul s-au udat, scoateţi imediat ştecherul din priză şi, înainte
de următoarea utilizare, predaţi aparatul pentru verificare la un
specialist.
5. Nu mai utilizaţi aparatul atunci când cablul de alimentare la
reţea sau ştecherul prezintă deteriorări vizibile şi, atunci când
aparatul a căzut pe jos sau a fost deteriorat în orice alt mod. În
astfel de cazuri, aduceţi aparatul la un atelier specializat pentru
verificare şi eventualele reparaţii.
6. Nu scoateţi niciodată cu mâinile ude, ştecherul cablului de
alimentare la reţea din priză sau nu trageţi de cablul de alimentare
la reţea pentru a-l scoate din priză.
7. Asiguraţi-vă că, cablul de alimentare la reţea nu atârnă peste
margini tăioase sau este prins.
8. Păstraţi aparatul la depărtare de umezeală şi protejaţi-l
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împotriva stropirii.
9. Păstraţi aparatul la depărtare de obiecte fierbinţi (de ex. plăci
de aragaz) şi flăcări deschise.
10. Dacă cablul de conectare la reţea al acestui aparat este
deteriorat, atunci acesta trebuie înlocuit de către producător sau
de către serviciul acestuia de asistenţă pentru clienţi sau de o
persoană cu calificare similară pentru a evita pericolele.
11. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8
ani şi de persoane cu capacităţi psihice, senzoriale sau fizice
limitate sau fără experienţă şi/ sau cunoştinţe, doar dacă acestea
sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor sau primesc instrucţiuni de la aceasta, cu privire la
utilizarea sigură a aparatului şi au fost atenţionate asupra la
riscurilor.
12. Acest aparat nu este o jucărie.
13. Copii nesupravegheaţi nu trebuie să cureţe acest aparat sau
să-l întreţină.
14. Păstraţi aparatul şi cablul de alimentare la reţea într-un loc
inaccesibil copiilor mai mici de 8 ani.
15. Aparatul nu trebuie pornit cu ajutorul unui temporizator extern
sau al unui sistem separat, cu o telecomandă străină, care nu a
fost ataşată aparatului.
16. şezaţi aparatul pe un fundament drept, uscat şi rezistent la
temperaturi ridicate.
17. Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie sau pentru
utilizări similare.
18. Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce acesta
este în funcţiune.
19. Nu depozitaţi sau nu utilizaţi aparatul în aer liber.
20. Păstraţi aparatul într-un loc uscat şi inaccesibil copiilor (în
ambalajul său).
21. Nu introduceţi niciodată degetele sau alte obiecte prin grilajul
de protecţie al ventilatorului în timp ce acesta este în funcţiune.
22. Aparatul trebuie asamblat complet înainte de utilizare.
23. Fiţi atenţi la părul lung! Acesta se poate prinde în ventilator
datorită turbulenţelor de aer.
24. Nu îndreptaţi timp îndelungat, curentul de aer asupra



persoanelor.
25. Protecţia rotorului nu trebuie dezasamblată/deschisă pentru
curăţarea lamelor rotorului.
Instrucţiune de utilizare pentru ventilatorul turn:
INSTRUCŢIUNE DE UTILIZARE
1. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, nivelată şi uscată.
2. Conectaţi aparatul la reţeaua de curent electric.
Pentru a porni oscilaţia, apăsaţi tasta "OSC“. Funcţia rotativă este activată acum.
Pentru a opri funcţia de oscilaţie, apăsaţi din nou tasta "OSC“. Funcţia rotativă este
oprită acum.

PORNIT/OPRIT. Selectarea VITEZEI (SPEED)
Pentru a porni ventilatorul, apăsaţi comutatorul „PORNIT/OPRIT“. La început,
ventilatorul se mişcă la treapta de viteză cea mai mică.
Pentru a selecta treapta de viteză a ventilatorului, apăsaţi butonul "SPEED“ până când
s-a atins treapta de viteză dorită
(LO, MI sau HI) - LO = treapta de viteză mică, MI= treapta de viteză medie & HI= treapta
de viteză mare
Pentru a opri aparatul, apăsaţi din nou comutatorul „PORNIT/OPRIT“. Acesta se
opreşte imediat.

CRONOMETRU
Temporizatorul poate fi reglat până la 7,5 ore. Apăsaţi tasta „CRONOMETRU" până
când afişajele pentru reglarea timpului luminează
durata de funcţionare dorită (0,5 oră/1 oră /1,5 ore/ 2 ore /2,5 ore/3 ore/3,5 ore/ 4 ore/4,5
ore/5 ore /5,5 ore/6 ore/6,5 ore/7 ore/7,5 ore). Aparatul se opreşte atunci când timpul
s-a scurs.
Pentru a întrerupe funcţia temporizator reglată, apăsaţi tasta „CRONOMETRU“, până
când sunt oprite toate afişajele limitatorului de timp.

MODUL DE FUNCŢIONARE
După ce ventilatorul a fost pus în funcţiune, apăsaţi tasta „MODUL DE
FUNCŢIONARE“ pentru reglarea puterii suflantei. Există trei tipuri de suflantăvânt
standard,vânt natural şi odihnă nocturnă. Apăsaţi butonul în mod repetat până când
afişajul acustic indică modificarea tipului de suflantă prin sunetul de semnalizare.
Aceasta indică mai întâi că s-a realizat o modificare a tipului de suflantă, după aceea
apare lumina pe afişajul puterii suflantei.

Telecomanda
Telecomanda este livrată cu o baterie tip pastilă CR2025. Vă rugăm să îndepărtaţi
înainte de prima utilizare, benzile de folie albe.

CURĂŢARE
Deconectaţi aparatul înainte de întreţinere respectiv, curăţare şi
după fiecare utilizare şi scoateţi cablul de alimentare la reţea din
priză.



Nu scufundaţi niciodată aparatul în apă (pericol de scurtcircuit)!
Pentru curăţare, ştergeţi aparatul cu o lavetă umedă şi uscaţi-l
după aceea cu grijă. Separaţi întotdeauna mai întâi aparatul de la
reţeaua de curent electric!
Asiguraţi-vă că la grilajele pentru intrarea‐ şi evacuarea aerului
nu se acumulează depuneri de praf în exces şi curaţi-le ocazional
cu o perie uscată sau un aspirator.

DATE TEHNICE
Tensiunea de funcţionare: 220 V‐240V~ 50 Hz
Consum de putere: 50W

Acest marcaj indică faptul că, acest produs în cadrul UE nu
poate fi eliminat cu alte deşeuri menajere. Reciclaţi acest produs
în mod corespunzător, pentru a evita daunele posibile asupra
mediului înconjurător sau riscurile pentru sănătate, prin
eliminarea necontrolată a deşeurilor şi, în acelaşi timp, pentru a
susţine reutilizarea în mod ecologic a resurselor materiale. Vă
rugăm să predaţi produsul uzat la un punct de colectare adecvat
sau contactaţi comerciantul de unde aţi achiziţionat produsul.
Comerciantul dumneavoastră va prelua produsul uzat şi îl va
preda la o facilitate de reciclare ecologică.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
1. Nieprawidłowy lub niezgodny z przeznaczeniem sposób użyt-
kowania może wywołać usterki w urządzeniu oraz obrażenia u 
użytkownika.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania.
3. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że 
typ prądu oraz wartości napięcia sieci zasilania odpowiadają para-
metrom podanym na tabliczce znamionowej. 
4. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innych 
płynach. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem! Jeśli 
urządzenie lub wtyczka są mokre, należy bezzwłocznie wyciągnąć 
wtyczkę i poddać urządzenie fachowej kontroli przed ponownym 
użytkowaniem.
5. Nie używać urządzenia w przypadku występowania widocznych 
uszkodzeń kabla zasilającego lub wtyczki oraz w sytuacji, gdy 
urządzenie spadło na podłogę lub zostało uszkodzone w inny 
sposób. W takich przypadkach sprzęt należy poddać fachowej 
kontroli lub oddać do naprawy w specjalistycznym zakładzie.
6. Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami ani nie ciągnąć za 
kabel zasilający w celu odłączania go od gniazdka. 
7. Nie wieszać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i 
chronić go przed przytrzaśnięciem.
8. Chronić urządzenie przed wilgocią oraz rozpryskami.
9. Chronić urządzenie przed gorącymi przedmiotami (np. płytą 
pieca) oraz otwartymi płomieniami.
10. W celu uniknięcia zagrożenia, wymiany uszkodzonego przewo-
du zasilającego dokonuje producent, jego serwis obsługi klienta lub 
fachowcy o podobnych kwalifikacjach.
11. Sprzęt może być używany przez dzieci od 8 roku życia jak 
również osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensory-
cznych lub umysłowych oraz z brakiem doświadczenia i/lub 
wiedzy, jeśli zapewniony zostanie nadzór oraz instruktaż odnośnie 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe.

12. To urządzenie nie jest zabawką.
13. Dzieci nie powinny czyścić lub konserwować niniejszego 
urządzenia bez nadzoru.
14. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
15. Nie włączać urządzenia za pomocą zewnętrznego programatora 
czasowego lub innego rodzaju odrębnego systemu przy użyciu 
innego pilota zdalnego sterowania niż załączony. 
16. Urządzenie należy postawić na równym oraz suchym podłożu 
odpornemu na wysokie temperatury.
17. Niniejsze urządzenie służy do użytku w warunkach domowych 
lub temu podobnych.
18. Nigdy nie eksploatować urządzenia bez nadzoru.
19. Nie przechowywać ani nie używać urządzenia na wolnym powi-
etrzu.
20. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać (w opa-
kowaniu) poza zasięgiem dzieci.
21. Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów w 
kratkę ochronną wentylatora w trackie jego eksploatacji.
22. Przed użyciem urządzenie należy całkowicie zmontować.
23. Należy uważać na długie włosy! Wskutek turbulencji powietrza 
mogą wplątać się w wentylator.
24. Nie należy kierować przez długi czas strumienia powietrza na 
osoby.
25. Nie otwierać ani demontować ochrony śmigła w celu czyszcze-
nia łopatek. 



Instrukcja obsługi wentylatora wieżowego:

1. Nieprawidłowy lub niezgodny z przeznaczeniem sposób użyt-
kowania może wywołać usterki w urządzeniu oraz obrażenia u 
użytkownika.
2. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku 
niewłaściwego użytkowania.
3. Przed podłączeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że 
typ prądu oraz wartości napięcia sieci zasilania odpowiadają para-
metrom podanym na tabliczce znamionowej. 
4. Nie zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub innych 
płynach. Istnieje zagrożenie życia wskutek porażenia prądem! Jeśli 
urządzenie lub wtyczka są mokre, należy bezzwłocznie wyciągnąć 
wtyczkę i poddać urządzenie fachowej kontroli przed ponownym 
użytkowaniem.
5. Nie używać urządzenia w przypadku występowania widocznych 
uszkodzeń kabla zasilającego lub wtyczki oraz w sytuacji, gdy 
urządzenie spadło na podłogę lub zostało uszkodzone w inny 
sposób. W takich przypadkach sprzęt należy poddać fachowej 
kontroli lub oddać do naprawy w specjalistycznym zakładzie.
6. Nigdy nie wyciągać wtyczki mokrymi rękami ani nie ciągnąć za 
kabel zasilający w celu odłączania go od gniazdka. 
7. Nie wieszać przewodu zasilającego na ostrych krawędziach i 
chronić go przed przytrzaśnięciem.
8. Chronić urządzenie przed wilgocią oraz rozpryskami.
9. Chronić urządzenie przed gorącymi przedmiotami (np. płytą 
pieca) oraz otwartymi płomieniami.
10. W celu uniknięcia zagrożenia, wymiany uszkodzonego przewo-
du zasilającego dokonuje producent, jego serwis obsługi klienta lub 
fachowcy o podobnych kwalifikacjach.
11. Sprzęt może być używany przez dzieci od 8 roku życia jak 
również osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensory-
cznych lub umysłowych oraz z brakiem doświadczenia i/lub 
wiedzy, jeśli zapewniony zostanie nadzór oraz instruktaż odnośnie 
użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym 
zagrożenia były zrozumiałe.

12. To urządzenie nie jest zabawką.
13. Dzieci nie powinny czyścić lub konserwować niniejszego 
urządzenia bez nadzoru.
14. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
15. Nie włączać urządzenia za pomocą zewnętrznego programatora 
czasowego lub innego rodzaju odrębnego systemu przy użyciu 
innego pilota zdalnego sterowania niż załączony. 
16. Urządzenie należy postawić na równym oraz suchym podłożu 
odpornemu na wysokie temperatury.
17. Niniejsze urządzenie służy do użytku w warunkach domowych 
lub temu podobnych.
18. Nigdy nie eksploatować urządzenia bez nadzoru.
19. Nie przechowywać ani nie używać urządzenia na wolnym powi-
etrzu.
20. Urządzenie i przewód zasilający należy przechowywać (w opa-
kowaniu) poza zasięgiem dzieci.
21. Nigdy nie wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów w 
kratkę ochronną wentylatora w trackie jego eksploatacji.
22. Przed użyciem urządzenie należy całkowicie zmontować.
23. Należy uważać na długie włosy! Wskutek turbulencji powietrza 
mogą wplątać się w wentylator.
24. Nie należy kierować przez długi czas strumienia powietrza na 
osoby.
25. Nie otwierać ani demontować ochrony śmigła w celu czyszcze-
nia łopatek. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. Postawić urządzenie na suchej, płaskiej oraz stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć urządzenie do sieci zasilania.
W celu uruchomienia oscylacji, nacisnąć przycisk "OSC”. Funkcja obrotowa 
zostaje uaktywniona.
W celu wyłączenia funkcji oscylacji, ponownie nacisnąć przycisk "OSC”. 
Funkcja obrotowa zostaje wyłączona.

"WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE" ("POWER"). Wybór "PRĘDKOŚCI" ("SPEED")
W celu uruchomienia wentylatora należy nacisnąć przycisk "WŁĄCZA-
NIE/WYŁĄCZANIE" ("POWER"). W początkowej fazie nadmuch wentylatora 



CZYSZCZENIE

działa na najniższym poziomie prędkości.
Wybierając poziom prędkości wentylatora należy nacisnąć przycisk "SPEED” aż 
do uzyskania pożądanego poziomu prędkości.
(LO, MI lub HI) - LO = niski poziom prędkości, MI = średni poziom prędkości oraz 
HI = wysoki poziom prędkości
Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk "WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE" 
("POWER").   Wyłącza się natychmiast.

"TIMER"
Zegar sterujący (timer) można nastawić do 7,5 godzin (1 godzina= 1 H). 
Nacisnąć przycisk "TIMER” aż do momentu wyświetlenia się pożądanego ustaw-
ienia czasowego  
(0,5 H / 1 H / 1,5 H / 2 H / 2,5 H / 3 H / 3,5 H / 4 H / 4,5 H / 5 H / 5,5 H / 6 H / 6,5 
H / 7 H / 7,5 H). Urządzenie wyłączy się z upływem ustawionego czasu.
Aby przerwać funkcję ustawienia czasowego, należy nacisnąć przycisk "TIMER” 
aż do momentu wyłączenia wszystkich wyświetleń zegara.

"TRYB" ("MODE")
Po uruchomieniu wentylatora nacisnąć przycisk "TRYB” ("MODE") w celu ustaw-
ienia siły nadmuchu. Urządzenie posiada trzy tryby nadmuchu: nawiew standar-
dowy, nawiew naturalny oraz tryb nocny. Naciskać przycisk aż do momentu, 
kiedy wskaźnik akustyczny wskaże zmianę trybu nadmuchu za pomocą sygnału 
akustycznego. Najpierw wskaże on, że wprowadzono zmianę trybu nadmuchu, 
następnie zaświeci się lampka wskazująca siłę nadmuchu.

Zdalne sterowanie
Pilot zdalnego sterowania dostarczony zostaje z baterią guzikową CR2025. 
Przed pierwszym użyciem należy ściągnąć białą folię.

Przed przystąpieniem do czyszczenia oraz każdorazowo po użyciu 
urządzenie należy wyłączyć oraz wyciągnąć kabel sieciowy z gnia-
zdka.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie (niebezpieczeństwo 
wystąpienia zwarcia)! Czyścić je tylko wilgotną ścierką a następnie 
dokładnie osuszyć. Urządzenie należy zawsze najpierw odłączyć od 
sieci zasilania!
Należy unikać gromadzenia się nadmiernej ilości kurzu przy wlocie 
powietrza oraz na kratce wylotu. Miejsca te należy regularnie czyścić 
suchą szczotką lub odkurzaczem.
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DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilające: 220V‐240V~ 50Hz
Moc: 50W

              Ten symbol oznacza, że na terenie Unii Europejskiej 
niniejsze urządzenie nie należy do odpadów z gospodarstw 
domowych.  Niniejszy produkt należy zutylizować w prawidłowy 
sposób w celu zniwelowania szkód w środowisku naturalnym 
oraz ryzyka zdrowia człowieka, powstających wskutek niekon-
trolowanej utylizacji, utrwalając jednocześnie prawidłowe wzorce 
proekologiczne w recyklingu zasobów materialnych. Zużyty 
produkt należy odnieść do punktu zbiórki odpadów lub sklepu, w 
którym został zakupiony. Sprzedawca odbierze go i przekaże do 
specjalistycznego punktu utylizacji przyjaznej dla środowiska.


