GOLVFLÄKT
BRUKSANVISNING
HN NR. 8364
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DET ÄR ENKLAST ATT MONTERA FLÄKTEN NERIFRÅN OCH UPPÅT.
1. Framskärm

11. Skruv C

2. Ändstycke

12. Låsring

3. Propellerblad

13. Stånghållare

4. Mutter

14. Förlängningsstång

5. Låsclips

15. Skruv B (2st.)

6. Bakskärm

16. Yttre stång

7. Axel

17. Täckskydd

8. Start/Stopp

18. Skruv A (4st.)

9. Motor

19. Fot

10. Svängknapp

20. Fotstopp

Säkerhetsåtgärder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Läs igenom bruksanvisningen innan användning.
Kontrollera att sladden är oskadad innan användning. Skada inte sladden.
Koppla bort strömmen innan fläkten separeras, monteras eller rengörs.
Undvik att röra vid rörliga delar.
Bör inte användas i badrum eller i andra rum med hög luftfuktighet eller i närheten av vatten.
Fläkten får inte täckas över eller placeras i närheten av gardiner eller liknande.
Se till att fläkten står på en torr och slät yta.
Placera aldrig fingrar eller andra föremål mellan skärmarna, medan fläkten är inkopplad och
definitivt inte när den är igång.
Fläkten får inte användas av barn eller omyndiga personer utan övervakning.
Använd fläkten endast till det den är avsedd till.
Fläkten får inte användas om skärmarna inte är rätt monterade (som beskrivs i ovanstående bild).
Om sladden går sönder måste den bytas ut på en auktoriserad serviceverkstad.
Använd inte en förlängningssladd till fläkten, om det inte har testats av en behörig elektriker.
Stäng alltid av fläkten när du lämnar hemmet – bör inte användas utan uppsyn.

Drift
1. Sätt kontakten i uttaget (230V).
2. Sätt igång fläkten genom att trycka på hastighetsknapparna: 3= hög hastighet, 2= medel
hastighet, 1= låg hastighet
3. “O”= Off/Stäng.
4. Svängknapp: Tryck på knappen för att fläkten ska börja svänga. Dra i knappen för att stänga av
svängningen igen.
5. Lutningsinställning: Stäng alltid av fläkten innan lutningen justeras. Lufttillförslen kan justeras,
så att det blåser upp eller ner – detta görs genom att skjuta skärmen uppåt eller nedåt.
6. Justering av höjden: Lossa låsringen, justera förlängningsstången till en önskad höjd och dra åt
ringen igen.

Underhåll
1.
2.
3.
4.

För inomhusbruk.
Håll propellern ren – torka av damm och smuts med en ren trasa.
Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra.
Rengör fläkten noga innan du ställer undan den. Täck över den med en plastpåse/sopsäck och
förvara den på ett torrt ställe.

