
 

 

5560-1 TORENVENTILATOR 

HANDLEIDING 

 

  



FUNCTIES & BEDIENING: 

1. Steek de stekker in het stopcontact. 

2. Druk op de ON/OFF knop om de ventilator te starten en uit te schakelen. 

• SPEED knop: Indrukken om de snelheid te kiezen: Laag - Midden - Hoog  

• TIMER knop: Indrukken om de timer te kiezen van 0,5 uur tot 7,5 uur, deze zullen 

verschijnen op het display. 

• MODE knop: druk om deze knop om de modus ‘’Normal’’, ‘’Nature’’ of ‘’Sleep’’ in te 

stellen. 

• SWING knop: Druk op de knop om de ventilator te laten oscilleren, druk er nogmaals op 

om de functie te stoppen. 

Al deze knoppen bevinden zich op het bedieningspaneel: (figuur A) 

 

AFSTANDSBEDIENING: 

• Om de afstandsbediening te gebruiken, verwijdert u eerst het plastic stukje tussen de batterij 

en de aansluiting. 

• Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen bevinden tussen de afstandsbediening en het 

apparaat. 

• Als de afstandsbediening nog steeds problemen vertoont, minimaliseer alle 

omgevingslichtbronnen die die de werking van het signaal kunnen verbreken. 

• Als de afstandsbediening niet meer goed werkt, vervang dan de batterij door een 

soortgelijke. 

Druk op de knop  om de ventilator te starten 

Druk op de knop om de ventilatorsnelheid te kiezen tussen Laag - Midden – Hoog 

Druk op de knop  om de modus ‘’Normal’’, ‘’Nature’’ of ‘’Sleep’’ in te stellen. 

Druk op de knop om de ventilator te laten oscilleren, druk opnieuw om de functie te stoppen 

Druk op de knop om de timer te selecteren van 0,5 uur tot 7,5 uur. 

 

 

 



MONTAGE (figuur B): 

 

1. Plaats de montagegaten op de overeenkomstige gaten 

2. Richt de geassembleerde basis op de schroefgaten van de ventilator. 

3. Nadat de ventilator en de voet goed verbonden zijn draai je de schroeven in de basis. Plaats 

het netsnoer in de gleuf van de basis. 

4. Zet de ventilator rechtop.  

HET GEBRUIK VAN DE GEURDOOS: 

Aan de voorkant van de ventilator, is er een klein doosje onder de opening. Er zit een spons in het 

geur doosje. Neem het doosje eruit en doe wat geur op de spons als u wilt dat de ventilator waait 

met geur. 

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD: 

Schoonmaken met een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek. 

Aandacht: Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator schoonmaakt. Laat geen 

water op het bedieningspaneel achter. Gebruik geen benzine, thinner of andere oplosmiddelen. Als  

er iets mis is met het apparaat, gebruik het dan niet meer en neem contact op met de verkoper. 

ACCESSOIRES: 

Schroeven om de basis te monteren; afstandsbediening 

 


