
.

7

8 6 5 4 3 2 1

Effekt:
Spenning:
Antall hastighetsinstillinger:
Oscillerende:
Lydeffektnivå(LwA):
Største lufstrømhastighet:
Maks lufthastighet:
Driftsverdi:
Fjernkontroll: 

35W
AC 220-240V 50Hz-60Hz

3stk
Ja

49,84dB(A)
37,1m³/min

2,49m/s
0,88m³/min/W

Nei

Power:
Voltage:
Total speed:
Oscillation (Y/N):
Noise level(LwA):
Max. Airflow velocity (m³/min):
Max. Air speed (m/s):
Operating value (m³/min/W):
Remote control (Y/N): 

35W
AC 220-240V 50Hz-60Hz

3 speeds
Y

49.84dB(A)
37.1m³/min

2.49m/s
0.88m³/min/W

N

BORDVIFTE 30 CM

AC220-240V 50-60Hz 35W

BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

1. Grid/gitter
2. Blade nut/låsemutter for blad
3. Blade/blad
4. Rear mesh retaining nut/
bakre rist låsemutter for rist
5. Grill/rist
6. Engine/motor
7. Swing control/svingkontroller
8. Back cover/bakdeksel

PARTS/DELER MOUNTING/MONTERING
1. Grid/gitter
2. Blade/blad
3. Angle adjustment knob/
    vinkeljustering knapp
4. Fan stand/viftestativ
5. Swing control/svingkontroller
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1. Kutt strømførsel før rengjøring.
2. Rengjør viften med en myk klut og et nøytralt 
vaskemiddel.

1. Unplug fan before cleaning.
2. Clean the fan with a soft cloth and mild detergent.

VEDLIKEHOLD MAINTENANCE

NO: EN:
Installer først gitteret, så vifte bladet. Vri mutteren til venstre 
for å feste bladet og deretter hold sammen gitterets front og 
bak og fest dem sammen med låseklemmer.
Luftstrømningshastigheten kan justeres ved 
hastighetsregulering bryter.
1: Lav hastighet.
2: Middels hastighet.
3: Rask hastighet.
0: Stopp.
Ved bruk i en bestemt retning bruk sving kontrollknappen. 
Stigningsvinkel kan justeres ved å stille på vinkel 
vinkeljusterings knappen.

First install grid, then the fan blade. Turn the nut left to attach 
the blade and then hold together the grid front and rear and 
fasten them together with locking clips.
Air flow rate can be adjusted by speed control switch.
1: Low speed.
2: Medium speed.
3: Fast speed.
0: Stop.
When used in a particular direction using swing control button. 
Pitch angle can be adjusted by setting the angle adjustment 
knob.
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SAFETY
1. Do not use the appliance for other than its intended use. For
domestic indoor use only.
2. Place the appliance on a flat, stable,heat-resistant surface.
Operating the product in any other position could cause a
hazard.
3. Never insert anything into the grille when the fan is 
switched
on. Adults should pay special attention when using this fan
close to children.
4. Never use this fan in hot or humid locations like a bathroom.
5. Never leave this fan close to curtains,drapes, plants, etc.
6. Always unplug or disconnect the appliance from the mains
power supply when not in useor when moving or cleaning it.
Do not pull the cord to unplug the appliance.
7. lf the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
8. This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of 
the appliance in a safe way and understand the hazards 
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.

      Warning ! Never use without the guards inplace. After 
assembly, do not remove the guards during use or cleaning.

SIKKERHET
1. Produktet er kun beregnet til vanlig bruk i hjemmet, og slik 
det er beskrevet i denne bruksanvisningen.
2. Apparatet må ikke plasseres på et ujevnt underlag. 
Produktet skal plasseres på et flatt, stabilt og varmeresistent 
underlag hvor det ikke blir utsatt for varme fra ovner eller 
komfyrer. Viften skal heller ikke utsettes for vedvarende sollys, 
mye støv eller sterke vibrasjoner.
3. Ikke la fremmedlegemer komme inn i viften. Det kan føre til 
skader på person og produkt. Ikke la barn bruke, rengjøre eller 
vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
4. Apparatet må ikke brukes i fuktige omgivelser eller i nærheten 
av badekar, dusjer, servanter eller svømmebassenger.
5. Ikke forlat apparatet uten tilsyn, mens det er slått på. 
Apparatet må ikke tildekkes eller plasseres i nærheten av 
gardiner eller møbler – fare for brann.
6. Slå av apparatet, trekk ut ledningen og vent til alle bevegelige 
deler har stanset helt før du rengjør eller flytter apparatet.
7. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av en autorisert 
servicerepresentant eller en annen godkjent fagperson for å 
unngå fare.
8. Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og eldre og av 
personer med nedsatt fysisk eller mental evne eller 
manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under oppsyn 
eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker 
måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. 
Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
Les bruksanvisningen nøye før bruk.

      ADVARSEL! Ikke bruk produktet før det er ferdig 
montert. Kontroller at viften er koblet fra strømnettet før 
du fjerner beskyttelsesgitter.

Waste electrical products should not be disposed
of with household waste. Please recycle where
facilities exist. Check withyour Local Authority or
local store for recycling advice.

RECYCLING

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet!
Dette produktet inneholder elektriske eller 
elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
Lever produkt til gjenvinning på anvist sted, f.eks. 
kommunens miljøstasjon.

VERNE OM MILJØET


