
CD 
Teknisk data 

Modell : TV1915R 

Spenning : 230v 
Frekvens : 50Hz

Maks. Effekt : 50W 

IP20 

Elektriske produkter skal ikke kastes med husholdningsprodukter. 
Kontakt din nærmeste gjenvinningstasjon. 
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CE 

Monteringsveiledning 

2-i-1 Gulvvifte

Mode!: TV1915R 

Takk for ditt kjøp av 2-i-1 gulvvifte Model: TV1915R. 

Denne instruksjonmanualen vil hjelpe deg å bruke produktet på en trygg og riktig måte. 
Vi anbefaler at du bruker litt tid på å lese denne instruksjonmanualen slik at du fullt ut 
forstår alle de operative funksjonene den tilbyr. 

Les alle sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk og hold denne bruksanvisningen for 
fremtidig bruk. 

Sikkerhet 

For- å ,-eduser-e faren fo.- brann, elektr-isk støt og personskade, må følgende følges: 

1. Dette apparatet er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk evne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller 
instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 

2. Barn skal ikke leke med produktet 

3. Produktet er kun til husholdningsbruk. 

4. Koble apparatet til enfaset strømforsyningspenning, spesifisert på merkeskiltet. 

5. Ikke la viften stå uten tilsyn mens den er i bruk. Vri alltid viften til stillingen "OFF", og trekk viften 
fra stikkontakten når den ikke er i bruk. 

6. Vaar oppmerksom når en vifte brukes av eller i nærheten av barn, uføre eller eldre. 

7. Viftekabelen må ikke plasseres under tepper, løpere eller lignende. Hold ledningen vekk fra 
trafikkområdet, og hvor det ikke blir trukket ut. 

8. Ta kontakt med din lokale MegaFlis avdeling dersom produkteUstrømkabelen er skadet, ikke 
forsøk å bytt deler eller reservedeler selv. 

9. Bruk viften i et godt ventilert område. Når den er i bruk, sørg for at åpningene ikke er blokkert og 
vifteavstanden fra veggen eller hjørnet må ikke være mindre enn 20 cm. Viften skal ikke plasseres 
under eller foruten gardiner eller lignende 

10. Hold hender.fingre og andre utsatte kroppområder vekk fra viften for å unngå personskade når 
den er i bruk. 

11. Viften må bare plasseres og brukes på et plant og tørt gulv. 

12. I tilfelle feil på produktet, prøv ikke å reparere viften selv, det kan føre til brannfare eller 
elektrisk støt. 
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Bordvifte Gulvvifte 

1 . Grill 7. Bryter 

2. Mutter 8. Motor 

3. vifteblad 9. Hastighetsinnstillingbryter 

4. Mutter 10. Viftehode 

5. bakgrill 11. Bolt 

6. Håndtak 12. Strømkabel 

7. Svingbryter 13. Topprør 

8. Motor 14. Bolt 

9. Hastighetsinnstillingbryter 15. Nedre rør 

10. Tilkoblingssfeste 16.Fot 

11. Bolt 17. Pakning 

12. Strømkabel 18. Skrue 

1.Sett nedre rør (15) inn i hullet på foten (16), sett pakningen (17) under foten og 
stram basen med L-formeskruen (18) med klokken. 

2.Sett topprøret(13) inn i midten av det nedre røret(15), og juster bolten på 
skruehullene og stram bolten (14) 

3.Sett inn viftehodet (10) i midten av topprøret og juster skruehullet, skru og fest 
bolten (11) 

4.Bruk festemutteren (4) for bakgrillen (5) for å feste bakgrillen på viftehodet (10), 
og bruk deretter mutter (2) for viftebladet (3) for å holde viftebladet på plass . 

5.For å feste grillen på bakgitteret må du forsiktig bruke grillringen for å holde dem 
sammen og feste grillringen med skruen som følger med. 

Montering av bordvifte;_ 

1.Følg samme trinn som ovenfor ,topprøret fjernes (13), og skru viftehodet i nedre 
rør. 
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Innstillinger kontrollpanel Innstillinger fiernkontroll 

Svingstyring --- (9 Hastighetsstyring 0 @ AV/PÅ-bryter 
-

Hastighetsstyring ---

@I (9 
AV/PÅ-bryter @) Timer symbol 

- S""'u 
Svingstyring 

Skjerm 88 
Timer symbol (9 

1. Før du bruker viften, må du kontrollere at den er på en flat og stabil overflate. Skade kan 
oppstå hvis viften er plassert i en helling eller nedgang. 

2. Sett alle bryterne til "OFF" -posisjonen, og sett deretter støpselet direkte inn i en vanlig 
vekselstrømuttak. Pass på at støpselet passer godt inn i stikkontakten. 

3.Trykk på "AV/PÅ bryteren" på fjernkontrollen eller på kontrollpanelet for å starte viften. Trykk 
på "hastighetsstyring" for å velge viftehastighetsnivået: skjermen vil vise F1, F1, F2, F3 for å 
lage en sirkel. 
Trykk på "svingstyrings-knappen" for å la svingingen gå fra høyre og venstre, 2. trykk vil 
stoppe svingingen. 

4.Timerinnstilling: Fortsett å trykke på "svingknappen" i 3 sekunder, skjermen vil blinke, trykk 
så "svingsstyring", hver trykk vil legge til 1 H, 1 H, 2H ... 18H, for å lage en sirkel. Skjermen 
blinker ikke etter 3 sekunder, noe som betyr at tidsinnstillingene er ferdige, og maskinen vil 
fungere under tidsinnstillingene. Tidssymbolet lyser vil nå lyse. 

5. Ta støpselet ut av stikkontakten for å lukke slå viften helt av. 

Rengjøring & vedlikehold 

1. Ta alltid støpselet ut av stikkontakten, og la viften stoppe helt før du rengjør viften. 

2. Ikke la vann dryppe eller gå inn i viftehuset under rengjøring. 

3. Bruk alltid en myk klut, fuktet med mild såpeoppløsning. 

4. Ikke bruk noen av følgende midler som rengjøringsmiddel: Bensin, fortynningsmiddel eller white 
sprite 

5.Rengjør viftens grill, hus og base med en myk, fuktig klut. Ikke prøv å fjerne viftebladene. Vær 
forsiktig rundt motorhuset. Ikke la motoren eller andre elektriske komponenter bli utsatt for vann. 

6.Når du lagrer viften i lavsesongen, er det viktig å holde det på et trygt, tørt sted. Det er viktig å 
beskytte viftehodet mot støv. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke originalboksen når viften lagres. 
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