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Handleiding   Kolomventilator

Mode d’emploi Ventilateur colonne

Gebrauchsanleitung Säulenventilator

Instruction booklet Tower fan

Manual de instrucciones Ventilador

Istruzioni per l’uso Ventilatore a colonna

Návod k použití Sloupový ventilátor

Návod na použitie Stĺpový ventilátor



Lees aandachtig alle instructies - bewaar deze handleiding voor latere raadpleging.
Lisez attentivement les instructions - gardez le mode d’emploi pour utilisation ultérieur.

Lesen Sie genau die Anweisungen - bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für spätere 
heranziehung.

Read all instructions carefully - save this instruction manual for future reference.
Lea detenidamente todas las instrucciones - Conserve este manual para futura referencia.

Leggere con attenzione le istruzioni - conservarle per future consultazioni
Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál - manuál si uschovejte i pro případ 

budoucího nahlédnutí.
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál - manuál si uschovajte aj pre prípad 

budúceho nahliadnutie.

NL Nederlands 3

FR Français 8

DE Deutsch 13

EN English 19

ES Espagnol 24

IT Italiano 29

CZ Čeština 34

SK Slovenčina 39
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GARANTIE

Geachte klant,
Al onze producten ondergaan steeds een strenge kwaliteitscontrole,

alvorens ze aan je worden aangeboden. Mocht je desondanks toch nog
problemen hebben met jouw toestel, dan betreuren wij dit ten zeerste.

In dat geval verzoeken wij je contact op te nemen met onze klantendienst.
Onze medewerkers zullen je met plezier verder helpen.

+32 14 21 71 91                 info@linea2000.be

Maandag – Donderdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 17.00u
Vrijdag : 8.30u – 12.00u en van 13.00u – 16.30u

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de 
garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken die 
aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal 
het apparaat, indien nodig, vervangen of gerepareerd worden. De garantieperiode van 2 jaar zal op dit 
moment niet terug beginnen, maar loopt verder tot 2 jaar na de aankoop van het toestel. De garantie 
wordt verleend op basis van het kassaticket. Indien je apparaat defect is binnen de garantietermijn van 2 
jaar, dan mag je het toestel samen met het originele kassaticket binnenbrengen in de winkel waar je het 
toestel hebt aangekocht.
De garantie op accessoires en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, bedraagt 6 maanden.
De garantie en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van de leverancier en fabrikant vervallen 
automatisch in de volgende gevallen:
 · Bij het niet naleven van de instructies in deze handleiding.
 · Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
 · Bij verkeerd, hardhandig of abnormaal gebruik.
 · Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
 · Bij herstelling of wijziging van het toestel door de consument of niet gemachtigde derden.
 · Bij gebruik van onderdelen of accessoires welke niet worden aanbevolen of geleverd door de 

leverancier / fabrikant.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer je elektrische toestellen gebruikt, moeten volgende veiligheidsinstructies in acht genomen 
worden: 
 · Lees deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze handleiding om later te raadplegen.  
 · Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers. 

Zorg ervoor dat kinderen niet met de verpakkingsmaterialen spelen.
 · Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in gelijkaardige omgevingen 

zoals: 
 · Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige professionele 

omgevingen
 · Boerderijen
 · Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter
 · Gastenkamers, of gelijkaardige
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 · Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf 16 jaar en personen met een fysieke of 
sensoriële beperking of mensen met een beperkte mentale capaciteit of gebrek aan ervaring of 
kennis, op voorwaarde dat deze personen toezicht krijgen of instructies hebben gekregen over het 
gebruik van het toestel op een veilige manier en dat ze ook de gevaren kennen bij het gebruik van het 
toestel. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Het onderhoud en de reiniging van het toestel 
mogen niet door kinderen gebeuren tenzij ze ouder zijn dan 16 jaar en onder toezicht staan.

 · Houd het toestel en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 16 jaar.
 · Opgelet: het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte 

afstandsbediening.  
Kijk voor gebruik na of het voltage vermeld op het toestel overeenkomt met het voltage van het 
elektriciteitsnet bij je thuis. 

 · Laat het snoer niet op een heet oppervlak of over de rand van een tafel of aanrecht hangen. 
 · Gebruik het toestel nooit wanneer het snoer of de stekker beschadigd is, na een slechte werking 

van het toestel of wanneer het toestel beschadigd is. Breng het toestel dan naar het dichtsbijzijnde 
gekwalificeerde service center voor nazicht en reparatie.

 · Streng toezicht is noodzakelijk wanneer het toestel door of in de buurt van kinderen gebruikt wordt.
 · Het gebruik van accessoires die niet aanbevolen of verkocht worden door de fabrikant, kan brand, 

elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.  
 · Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vooraleer onderdelen te 

monteren of demonteren en vooraleer het toestel te reinigen. Zet eerst alle knoppen in de ‘uit’-stand 
en trek de stekker bij de stekker zelf uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het 
stopcontact te trekken. 

 · Laat een werkend toestel niet zonder toezicht achter. 
 · Zet dit toestel nooit op of in de buurt van een gasvuur of elektrisch vuur of op een plaats waar het in 

contact zou kunnen komen met een warm toestel. 
 · Gebruik het toestel niet buiten.   
 · Gebruik het toestel enkel voor het doel waarvoor het bestemd is. 
 · Gebruik het toestel altijd op een stevig, droog, effen oppervlak. 
 · Gebruik het toestel alleen voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor 

ongelukken die een gevolg zijn van verkeerd gebruik van het toestel, of het niet naleven van de regels 
zoals ze vermeld zijn in deze handleiding.

 · Alle herstellingen, buiten het gewone onderhoud van het toestel, moeten uitgevoerd worden door de 
fabrikant of zijn dienst na verkoop.

 · Dompel het toestel, het elektrisch snoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
 · Zorg ervoor dat kinderen het elektrisch snoer of het toestel niet kunnen aanraken.
 · Hou het snoer uit de buurt van scherpe randen en hete onderdelen of andere warmtebronnen. 
 · Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele stickers.
 · Stop geen voorwerpen in de ventilator, aangezien dit elektrische schokken, verwondingen of schade 

aan het toestel kan veroorzaken. Blokkeer of hinder de ventilator niet wanneer hij in werking is. 
 · Gebruik deze ventilator niet op natte of vochtige plaatsen. Plaats het toestel niet dicht bij een badkuip 

of ander waterreservoir. 
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ONDERDELEN

1. Controlepaneel
2. Leddisplay
3. Ventilatierooster
4. Basis
5. Afstandsbediening
6. Handvat
7. Houder voor afstandsbediening

MONTAGE

1. Zet de ventilator ondersteboven op een zachte ondergrond, zodat het controlepaneel niet 
beschadigd kan worden. 

2. Klik de 2 delen van de basis in elkaar.
3. Zorg ervoor dat de uitsparing voor het snoer zich achteraan bevindt. Leid het snoer door de geleider 

en de uitsparing in de basis. 
4. Zet de basis op de onderkant van de ventilator. Bevestig de ventilator met de 4 vlinderschroeven.
5. Draai het toestel weer om. Het toestel is nu klaar voor gebruik. 

Afstandsbediening
Stop 1 knoopcelbatterij in het batterijcompartiment aan de achterkant van de afstandsbediening. 

POWER

SPEED OSC

TIMER MODE

M

头盖内容

头盖内容

头盖内容1

2

3

4

5
6
7
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GEBRUIK

Je kan de ventilator bedienen met zowel de knoppen op het controlepaneel van de ventilator als de 
knoppen op de afstandsbediening. 

Plaats de ventilator op een stabiele, vlakke ondergrond. Steek de stekker in het stopcontact. Het display 
toont de huidige kamertemperatuur.

头盖内容

1
2

3

4

5
POWER

SPEED OSC

TIMER MODE

M

头盖内容

头盖内容

头盖内容

1

2 3

4 5

1. POWER

Zet het toestel aan door op de POWER-knop te drukken. Zet het toestel uit door een tweede keer op de 
POWER-knop te drukken. 

2. SPEED 

Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door op de SPEED-knop te drukken. De geselecteerde snelheid 
wordt aangeduid op de leddisplay: 

 ·  lage snelheid.

 ·   middelmatige snelheid.

 ·  hoge snelheid.

3. OSC

Met deze knop kan je de oscillatie in- en uitschakelen. Bij oscillatie zal het toestel afwisselend naar links 
en rechts draaien om de lucht beter te verspreiden. 

4. TIMER

Je kan een timer instellen van 1 uur tot 12 uur met de TIMER-knop. De ingestelde tijd kan je aflezen op de 
leddisplay. De ventilator zal automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde tijd verstreken is. 

5. MODE 

Er zijn 4 verschillende functies, die je kan selecteren door op de MODE-knop te drukken. De geselecteerde 
functie wordt aangeduid op de leddisplay: 

 ·  Normaal: de ventilator blaast aan een constante snelheid, namelijk de snelheid die je hebt 

ingesteld. 
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 ·  Natuurlijk: de ventilator simuleert een natuurlijke bries. De verschillende snelheden worden 

hierbij afgewisseld om de 15 seconden. De volgorde van snelheden is als volgt: 15 seconden hoge 

snelheid, 15 seconden middelmatige snelheid en 15 seconden lage snelheid.

 ·  Slaap: de ventilator zal elk half uur in maximumsnelheid afnemen, om uiteindelijk op lage 

snelheid verder te blijven blazen. 

 ·  Kindermodus: de ventilator zal elk kwartier in maximumsnelheid afnemen, om uiteindelijk op lage 

snelheid verder te blijven blazen. De timer wordt automatisch ingesteld op 3 uur. De oscillatie staat 

aan in de modus, maar kan manueel ook uitgeschakeld worden.

VERSTELBARE VENTILATIERICHTING

Je kan de ventilatierichting veranderen door de ventilator 15° te kantelen. Duw de ventilator zodat deze 
naar achter klikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

 · Onderhoud van dit toestel mag enkel worden uitgevoerd door een gekwalificeerde dienst of persoon. 
 · Als het nodig is om het toestel langs de buitenkant schoon te maken, zorg er dan zeker voor dat het 

toestel is uitgeschakeld en dat de stekker niet meer in het stopcontact zit. Gebruik een zachte doek 
om de buitenkant van het toestel schoon te maken. Om hardnekkige vlekken te verwijderen, kan je de 
doek wat vochtig maken met warm zeepsop. 

 · Gebruik geen oplosmiddelen, zoals thinners, aangezien deze het toestel kunnen beschadigen.

MILIEURICHTLIJNEN

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als 
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet naar een plaats worden gebracht 
waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als je ervoor zorgt 
dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkom je mogelijk voor 
mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van 
verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recycleren van dit 
product, neem je best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de 
dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar je het product 
hebt gekocht.

Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Behandel de verpakking milieubewust.
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