
BORDVENTILATOR

16”   45 W

ART NR 350110

EAN NR 5709133350413

        LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.



ADVARSLER / SIKKERHEDSANVISNINGER

 Brug kun ventilatoren som beskrevet i denne brugermanual. Anden anvendelse kan forårsage brand,
elektrisk stød eller personskade.

 Denne ventilator er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og ikke til kommerciel, industriel eller
udendørs brug.

 Nedsænk ikke ventilatoren, stikket eller ledningen i vand; det indebærer fare for elektrisk stød. Sprøjt ikke
væske på ventilatoren.

 Vær opmærksom, hvis ventilatoren anvendes af eller i nærheden af børn.
 Træk stikket ud af kontakten, når ventilatoren ikke er i brug, når du flytter den, og før du vedligeholder og

rengør den.
 Undgå kontakt med bevægelige dele.
 Brug ikke ventilatoren i nærheden af eksplosive og / eller brandfarlige dampe
 Anbring aldrig blæseren eller andre dele i nærheden af åben ild eller varmeafgivende apparater.
 Brug ikke ventilatoren, hvis en ledning eller et stik er beskadiget eller apparatet på nogen måde er gået i

stykker, er faldet på gulvet eller er beskadiget.
 Det kan være farligt at benytte tilbehør, der ikke forhandlers eller anbefales af producenten.
 Træk aldrig i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten; tag i stedet fat i stikket, og træk i det.
 Sørg for, at ventilatoren står på en stabil, vandret og tør flade.
 Hæng ikke ventilatoren op i loftet, og monter den ikke på væggen.
 Tænd ikke ventilatoren medmindre den beskyttende rist sidder ordentligt fast.
 Stik aldrig fingre, blyanter eller andre objekter ind igennem risten, men ventilatoren er i gang.
 Stil ventilatoren på et stabilt underlag, så du undgår, at den vælter.
 Stil ikke ventilatoren i et åbent vindue. Regn kan medføre overgang og elektrisk stød.
 Vær sikker på at ventilatoren er korrekt monteret før brug.

Reparer aldrig selv ventilatoren, send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den
udskiftes af autoriseret servicefolk.

VOLT

        Inden ventilatoren tages i brug, kontroller at strømmen stemmer overens med specifikationerne 
               på ventilatoren. 

MONTERING



1) Ring der holder frontgitter og baggitter sammen
2) Frontgitter
3) Rotormøtrik 
4) Propel
5) Gittermøtrik
6) Baggitter
7) Motorhusets aksel
8) Motorhus
9) Drejebevægelsesknop
10) Motorhusets justerings aksel
11) Søjle
12) Hastighedstaster
13) Fod

a) Pak omhyggeligt alle dele ud af kassen
b) Fjern skruerne fra undersiden af foden, sæt ventilatorsøjlen i foden og skru den fast med skruerne.
c) Skru monteringsmøtrikken af baggitteret og monter baggitteret på motorhusets aksel.
d) Kontroller at hullerne i bagggitteret passer præcist til stifterne, der rager ud fra motorhuset. Monter

gittermøtrikken og spænd den med fingrene.
e) Sæt propellen på motorakslen og kontroller at det er skubbet så langt ind på akslen som muligt. Spænd

propellen på akslen. Rotormøtrikken spændes imod urets retning.
f) Monter frontgitteret og saml de 2 gitter med clipsen, der sidder på ringen, der skal holde dem sammen.

ANVENDELSE 
 Hastigheden indstilles ved at trykke på de runde taster på foden.
 Drejemekanismen aktiveres ved at trykke knoppen på motorhuset ned, og ventilatoren kan stilles i

stationær position ved forsigtigt at trække knoppen op.
 Ventilatoren vippes ved at bevæge motorhuset forsigtigt op og ned, indtil ventilatoren står i den ønskede

position.

Reparer aldrig selv ventilatoren, send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den
udskiftes af autoriseret servicefolk.

VEDLIGEHOLDELSE

 Vær sikker på at ventilatorens stik er taget ud af stikkontakten, før rengøring påbegyndes.
 For at kunne rengøre de forskellige dele bør man adskille ventilatoren i modsat rækkefølge af

monteringensprocessen.
 Dele i plastik bør rengøres med mild sæbe ved brug af en fugtig klud eller svamp. 
 Sørg for at der ikke kommer vand ind i motorhuset eller i tasterne på foden.
 Brug ikke sprayrengøring.
 Brug aldrig opløsningsmidler mm.



VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at ventilatoren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.

Ventilatoren MÅ IKKE OVERDÆKKES!

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V  
45 W
3 indstillinger med oscillationsfunktion
Højde: 62 cm
Kabellængde: 1.70 m
Elegant design
Vægt: 2.4 kg

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af ventilatoren.

Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og
skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke
bortskaffes korrekt. 
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den
krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med
usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. 
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr
gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra
husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”


