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LEES VOLLEDIG DOOR VOOR GEBRUIK 
 

LEES  EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

 

WAARSCHUWING! Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag deze 

ventilator niet worden gebruikt met snelheidssturingen met vaste toestand. 

Stel het apparaat niet bloot aan water of regen om het risico op brand of elektrische schokken te 

verminderen. 

Let op: lees en volg alle instructies voordat u de ventilator bedient. Gebruik de ventilator niet als 

een onderdeel beschadigd is of ontbreekt. 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden 

getroffen, waaronder: 

 

⚫ LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 

⚫ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte 

fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij 

toezicht hebben gehad of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door 

een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid . Houd toezicht op kinderen om ervoor 



 

 

te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.  

⚫ Dompel het apparaat, de stekker of het snoer niet onder in water of spuit het niet in met water 

om te beschermen tegen elektrische schokken. 

⚫ Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van 

kinderen. 

⚫ Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de ventilator van de ene locatie naar de andere 

verplaatst, voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdert en voordat u deze gaat schoonmaken. 

⚫ Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door het rooster wanneer de ventilator 

draait. 

⚫ Koppel de ventilator los voor reiniging 

⚫ Zorg ervoor dat de ventilator op een stabiel oppervlak staat om te voorkomen dat het product 

omvalt. 

⚫ Gebruik de ventilator niet bij een raam. Regen kan elektrische gevaren veroorzaken. 

⚫ Niet gebruiken in de buurt van explosieve en/of ontvlambare dampen. 

⚫ Plaats geen ventilator of onderdelen in de buurt van open vuur, kookapparatuur of andere 

verwarmingstoestellen. 

⚫ Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of stekker, nadat het apparaat defect is of 

op de een of andere manier is gevallen of is beschadigd. 

⚫ Laat het snoer niet over een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken. 

⚫ Trek de stekker uit het stopcontact en trek deze uit het stopcontact om los te koppelen. Trek 

nooit aan het snoer. 

⚫ Gebruik altijd op een droog oppervlak. 

⚫ Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel of 

industrieel gebruik. 

⚫ Gebruik de ventilator niet in de buurt van gordijnen, planten, raambehandelingen, enz. 

 

VEILIGHEIDSTIPS SNOER 

 
1. Trek of grijp nooit aan het snoer of het apparaat. 
2. Om de plug in te steken, pakt u deze stevig vast en leidt u deze naar de uitgang. 
3. Pak de stekker uit het stopcontact en verwijder deze uit het stopcontact om het apparaat los te 
koppelen. 
4. Inspecteer het netsnoer vóór elk gebruik op insnijdingen en / of schuurplekken. Als deze worden 
gevonden, betekent dit dat het apparaat onderhoud behoeft en het netsnoer moet worden 
vervangen. Breng het terug naar de serviceafdeling of naar een erkende servicevertegenwoordiger. 
5. Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat, dit kan ertoe leiden dat het apparaat gaat rafelen 
en breken. 
 
GEBRUIK HET APPARAAT NIET ALS HET NETSNOER SCHADE VERTOONT OF 
ONREGELMATIG/NIET MEER WERKT. 
 
BELANGRIJK: Tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik kan een lichte geur 
merkbaar zijn. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. 
 

MONTAGE INSTRUCTIES 
 
 

Klem de achterbasis stevig samen met de voorbasis, coördineer vervolgens de positie van de 

ventilatorbehuizing met de positie van de basis en bevestig de schroeven van de basis met een 

schroevendraaier 

GEBRUIKSINSTRUCTIES 

 
Belangrijk: Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en kan worden aangesloten op een 
230V stopcontact (normale stroom van een huishouden). Gebruik geen ander stopcontact. 
 
 
 



 

 

Instructies Bedieningspaneel: 
 

 
 
1. AAN/UIT: om de ventilator te starten of uit te schakelen  
2. MODE SNELHEID SHIFT: Laag, Medium, Hoog 
3. TIMER: 0.5 uur, 1 uur, 2 uur en 4 uur 
4. SWING (OSCILLATIE): start en stop swing oscillatie van de ventilator (bewegend) 
 
Instructies Afstandsbediening: 
 

          
1. AAN/UIT: om de ventilator te starten of uit te schakelen  
2. TIMER: druk herhaaldelijk op de knop om de timer in te stellen van 0,5 tot 4 uur. 
3. MODE: TBC 
4. SWING (OSCILLATIE): start en stop swing oscillatie van de ventilator (bewegend) 
5. SNELHEID: Om de snelheid van de ventilator aan te passen. De ventilator heeft drie 

windstanden: laag, medium en hoog. 
 

VERZORGING EN SCHOONMAKEN 

 
Dit apparaat heeft weinig onderhoud nodig en bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen 
worden onderhouden. Probeer de ventilator niet zelf te repareren. Raadpleeg het gekwalificeerde 
onderhoudspersoneel als onderhoud nodig is. De ventilator is permanent gesmeerd en heeft geen 
extra smering nodig voor een verlengde levensduur. 
 
SCHOONMAKEN: Schakel de ventilator voor het reinigen uit en haal de stekker uit het 
stopcontact. Veeg overtollig stof af met een pluisvrije doek. Zorg dat de ventilatieopeningen aan de 
achterkant van het motorhuis vrij blijven van stofophoping om voldoende luchtcirculatie naar de 
motor te garanderen. Voor het reinigen van deze ventilatieopeningen kan een stofzuigerslang 



 

 

worden gebruikt. Dompel de ventilator niet onder in water of een andere vloeistof. 
 
OPSLAAN: Zorg ervoor dat u de ventilator demonteert en schoonmaakt voordat u deze opslaat. 
Bewaar de originele verpakking om de ventilator in op te bergen. Bewaar de ventilator altijd op een 
droge plaats. Bewaar deze nooit terwijl deze nog is aangesloten. Wikkel het snoer nooit strak om 
de ventilator en oefen geen spanning uit op het snoer wanneer het in de ventilatorbehuizing komt, 
omdat dit zou kunnen veroorzaken dat het snoer rafelt en breekt. 
 

SPECIFICATIES 

 

Watts(W) Volts 

45W 220-240V~50Hz 

 

TER BESCHERMING VAN HET MILIEU 

 
Dit product mag niet worden weggegooid of met normaal huishoudelijk afval worden 
weggegooid na de levensduur, maar moet worden afgegeven op een verzamelplaats  
voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het 
product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking wijzen op dergelijke 
verwijderingsprocedures. De materialen zijn recyclebaar in overeenstemming met 
hun respectieve symbolen. Door hergebruik, materiaalrecycling of een andere vorm 
van recycling van oude apparaten, levert u een belangrijke bijdrage aan de 
bescherming van ons milieu. Vraag uw gemeenteraad waar uw dichtstbijzijnde 
bergingsstation zich bevindt. 

 


