
Gebruikershandleiding  Fertraso Wandventilator handbediend. 

Belangrijke veiligheidsmaatregelen: 

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen 

worden genomen, inclusief de volgende stappen: 

• Gebruik de ventilator alleen voor doeleinden beschreven in de instructiehandleiding 

• Om u tegen elektrische schokken te beschermen, mag u de ventilator, de stekker of het 

snoer niet in water of een andere vloeistof onderdompelen of met vloeistoffen 

besproeien. 

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

van kinderen of huisdieren. 

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, wanneer u de 

ventilator van de ene locatie naar de andere verplaatst, voordat u onderdelen aanbrengt 

of verwijdert en voordat u de ventilator opruimt. 

• Vermijd contact met bewegende onderdelen 

• Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigde stekker nadat het apparaat een 

storing heeft vertoond of als het op een of andere manier beschadigd is gevallen. 

• Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden 

aanbevolen of verkocht, kan gevaar opleveren. 

• Niet buitenshuis gebruiken 

• Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het 

stopcontact. Trek NIET aan het snoer. 

• Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn 

serviceagent van een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. 

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

verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en 

kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik 

van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. . 
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• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat 

spelen. 

Montage instructies: 

1. Draai de borgmoer van de beschermkap los van het motorhuis 

2. Plaats de achterste beschermkap stevig op de motorbehuizing en zet hem vast door hem 

linksom te draaien. 

3. Duw de vlade langs de motor as. Zet het stevig vast met een spinner door tegen de klok 

in te draaien. 

4. Overhandig de frontbescherming aan de speenbescherming met de meegeleverde 

positiefixer op de rand van de beschermers en bevestig ze vervolgens samen met de 

bijgeleverde schroef en moer. 

5. U kunt nu de ophangplaat A (zie figuur1) aan de muur schroeven, met behulp van de 3 

schroeven die bij de ventilator zijn geleverd, de ophangplaat B(zie figuur2) die aan de 

onderkant van de ventilator is bevestigd, in de ophangplaat A(zie figuur1) aan de muur 

steken. 

 

 

Gebruiksaanwijzing: 

Bediening 

1. Sluit het snoer aan op een geschikt stopcontact van 220 V AC 

2. Om de ventilator aan te zetten, trekt u de snelheidsschakelaar naar (1) laag, (2) 

gemiddeld of (3) hoog, om de ventilator uit te zetten, draait u de snelheidsschakelaar 

naar (OFF) uit. 

3. De SPEED wordt aangepast door aan de snelheidsschakelaar te trekken voor het 

gewenste koelcomfort. 
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4. Om de draaifuntie te starten en te stoppen, trekt u eenmaal aan de oscillatie schakelaar, 

om de draaifuntie te starten, trekt u nogmaals aan de oscillerende schakelaar om de 

draaifunctie te stoppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonmaak en onderhoud: 

 

Volg deze instructies om uw ventilator correct en veilig te onderhouden. Denk eraan: 

 

• Haal altijd de stekker van de ventilator uit het stopcontact voordat u deze reinigt of 

monteert. 

• Zorg ervoor dat er geen water op of in de behuizing van de ventilatormotor druppelt. 

• Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met een milde zeepoplossing. 

• Gebruik geen van de volgende schoonmaakmiddelen: verdunners of benzine. 

 

Ventilator opslag: 

 

Uw ventilator kan gedeeltelijk gedemonteerd of gemonteerd worden opgeslagen. Het 

is belangrijk om het op een veilige, droge plaats te bewaren. 

Indien gedemonteerd opgeslagen, raden we aan de originele doos (of het juiste 

formaat) te gebruiken. 

 

 


