GEBRUIKERSHANDLEIDING

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle instructies, zelfs al u al
bekend met het bedienen van soortgelijke apparaten. Bewaar deze
handleiding voor toekomstige raadpleging.
We vragen u extra aandacht te hebben voor de sectie ”BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES”

45CM STATIEF VENTILATOR
MODEL: FS-460
AC20-240V 50HZ-50W

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES ALLE INSTRUCTIES GOED EN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT
APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
Wanneer u dit apparaat gebruikt dient u de volgende standaard
veiligheidsinstructies in acht te nemen:
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SHOCK,
PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE VOORKOMEN:
•
•
•

LEES DE INSTRCUTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG DE AANWIJZINGEN
VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK ZAL NEMEN. LET OP DAT U ALLE
INSTRUCTIES GOED BEGRIJPT

Gebruik en sluit dit apparaat uitsluitend aan op een
stroomvoorziening met hetzelfde voltage, frequentie en type, zoals
aangegeven op het typeplaatje op het apparaat.
Gebruik dit apparaat nooit met snelheid besturingsapparatuur om
het risico op een elektrische schok te verlagen.
Dit apparaat kan gebruikt worden door personen met een
verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale capaciteiten en
personen zonder ervaring en/of kennis met betrekking to het gebruik
van dit apparaat, met de juiste supervisie en/of instructies over hoe
dit apparaat te gebruiken op een veilige manier en op de hoogte zijn
van de bijbehorende gevaren. Kinderen, wanneer ze dit apparaat
gebruiken, dienen altijd onder toezicht te staan van een voor hen
verantwoordelijke volwassene.

•
•

•
•

•

•
•
•

•

Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud dient alleen te worden uitgevoerd door
volwassenen die op de hoogte zijn van de bijbehorende gevaren.
Reiniging en onderhoud mag nooit worden uitgevoerd door
kinderen.
Laat de ventilator nooit aan staan zonder toezicht.
Gebruik dit apparaat nooit indien het is gevallen, beschadigd of
tekenen vertoont van niet goed functioneren. Gebruik dit apparaat
niet indien de stekker of de draad is beschadigd. Indien dit het geval
is dient u het apparaat terug te brengen naar het verkooppunt of de
fabrikant waar het kan worden onderzocht of u in aanmerking komt
voor een terugbetaling of vervanging.
Indien het apparaat niet goed werkt kunt u het terugbrengen naar
wederverkoper of contact opnemen met een gekwalificeerde
elektricien die kan beoordelen of het apparaat nog kan worden
gerepareerd. Probeer nooit om het apparaat zelf te demonteren
en/of te repareren.
Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht of enig andere vloeistof,
dompel het apparaat nooit onder water of enig andere vloeistof.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water zoals, badkuipen,
wastafels, spa, bubbelbaden, zwembaden, etc. waar het nat kan
worden door spetteren of ondergedompeld kan worden.
Plaats dit apparaat nooit waar het blootgesteld kan worden aan:
 Hittebronnen zoals, radiatoren, warmteroosters, ovens of
andere hitteproducerende apparaten.
 Direct zonlicht
 Mechanische vibraties of schokken
 Overmatige hoeveelheden stof
 Gebrek aan ventilatie, zoals in een vitrinekast of boekenkast
 Ongelijk oppervlak
Schakel de ventilator uit en haal de stekker uit het stopcontact indien
u het apparaat langer tijd niet gebruikt. Controleer altijd dat de
stekker uit het stopcontact is zodra u het apparaat gaat monteren

•
•
•
•
•
•
•

voor het eerste gebruik of demonteren na het laatste gebruik of
wanneer u het apparaat wilt reinigen. Controleer dat het blad
compleet gemonteerd is voordat u het voor de eerste keer in gebruik
neemt.
Vermijd contact met bewegende onderdelen. Steek geen
lichaamsdelen (o.a. vingers) of objecten door de korf terwijl de
ventilator aan staat.
Bedek de korf niet terwijl het apparaat aan stat en zet het niet in de
buurt van gordijnen, etc.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik
binnenshuis.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact indien u de ventilator wilt
verplaatsen.
Gebruik van hulpstukken of accessoires die niet worden aanbevolen
of geleverd door de leverancier kunnen persoonlijk letsel of
materiële schade veroorzaken.
Let op dat de ventilator op een stabiele, gelijke en droge ondergrond
staat om te voorkomen dat deze omvalt.
Indien het snoer is beschadigd dient u, om gevaar te voorkomen,
contact op te nemen met de winkelier, leverancier of een
gekwalificeerde elektricien om het snoer te vervangen.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR HET
VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

Product overzicht

Product montage
Montage voet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Voorste beschermkorf
Afdekdop Ventilatorblad
Ventilatorblad
Kunststof bevestiging moer
Achterste beschermkorf
Motor as
Zwenkvergrendeling
Motor behuizing
Nek schroef
Controleblok
Bevestigingsschroef
Binnenbuis
Hoogte vergrendeling
Buitenbuis
Decoratieve afdekdop voet
Schroef
Voet A
Voet B
Schroef

•
•
•
•
•

Als eerste maakt u de vier schroeven uit de voeten A en B los en haal
deze eruit. Plaats beide voeten kruislings zodat ze in elkaar vallen.
Controleer dat de vier gaten overeenkomen met de rand van de
binnenste buis. Maak de rand van de buis vast aan de voeten door
middel van de vier schroeven.
Maak de hoogtevergrendeling los en verwijder deze van de
binnenbuis. Schuif de decoratieve afdekdop naar beneden over de
gemonteerde voet.
Plaats de hoogtevergrendeling over de binnenbuis. Door de
binnenbuis uit de buitenbuis te schuiven kunt u de gewenste hoogte
instellen, draai daarna de hoogtevergrendeling vast.
Indien gewenst kunt u de bevestigingschroef een beetje los maken
door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien. Schuif de
controleblok langs de binnenbuis naar beneden en maak de
bevestigingsschroef weer vast. Controleer of de bevestigingsschroef
stevig vastzit.

Montage ventilatorblad en beschermkorven
•
•
•
•

Schroef de kunststof bevestigingsmoer los van de motor behuizing
door hem tegen de wijzers van de kok in te draaien.
Plaats de achterste beschermkorf tegen de voorkant van de
motorbehuizing met het handvat rechtop, oplettend dat de pinnen
van de motor in de gaten van de achterste beschermkorf vallen.
Draai de kunststof bevestigingsmoer met de wijzers van de klok mee
vast. LET OP DAT U DE MOER NIET TE VAST DRAAIT.
Duw het ventilatorblad op de motor as zodat de sleuf aan de
achterzijde van het ventilatorblad in de pin valt die door de motor as
loopt.

•
•

•
•

Draai de afdekdop van het ventilatorblad vast door het tegen de klok
in te draaien.
Plaats de voorste beschermkorf tegen da achterste beschermkorf
zodat de gaten in de randen, met het moertje en boutje over elkaar
vallen. Doe het boutje door de gaten en maak het moertje vast. Maak
hem nog niet direct helemaal vast.
Duw de clips van de korven goed in positie zodat ze precies in elkaar
vallen .
Nu kunt u het boutje en moertje die in de rand van de korven zitten
definitief vastmaken.

BEDIENING VAN DE STATIEF VENTILATOR
•
•
•

•

Plaats de ventilator op een stabiele, vlakke en droge ondergrond.
Doe de stekker van de ventilator in het stopcontact. Selecteer de
gewenste snelheid. Er zijn 4 instellingen: 0 (uit) – 1 (laag) – 2
(medium) – 3 (hoog).
De ventilator heeft een oscillatiefunctie (zwenkfunctie). U kunt deze
functie instellen door de knop van de zwenkvergrendeling in te
drukken. Indien u de knop omhoog trekt, schakelt u deze functie
weer uit.
Om de hoekrichting te veranderen, maakt u de nekschroef los en
draait u tot u de gewenste hoek heeft. Draai daarna de nekschroef
weer vast.
Let op: Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u
bovenstaande handelingen wilt uitvoeren.

REINIGING EN ONDERHOUD
•
•

Zet de ventilator uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u
de ventilator gaat monteren, demonteren of voor reiniging.
Houd de ventilatieopeningen aan de achterzijde van de motor
behuizing vrij van stof en pluizen. U kunt met een stofzuiger stof en

•
•

pluizen, dat zich heeft opgehoopt in de ventilatieopeningen,
verwijderen. Gebruik geen ander gereedschap om deze
ventilatieopeningen te reinigen.
U kunt de ventilator onderdelen reinigen met een mild sopje en een
vochtige doek of spons. Let op dat er geen water of andere
vloeistoffen in de motor behuizing lopen.
Verwijder zorgvuldig alle zeepresten met schoon water.

LET OP: gebruik geen agressieve schuur (schoonmaak)middelen,
chemische schoonmaakmiddelen op oplosmiddelen om de ventilator te
reinigen, deze kunnen de afwerking van het oppervlak van de ventilator
beschadigen.

