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NL Tafelventilator
Belangrijke veiligheidsinstructies

ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
■ Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door 

mensen met beperkte lichamelijke of verstandelijke vermogens of een gebrek 
aan ervaring, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen 
over het veilig gebruiken van het product en indien zij de eventuele gevaren 
begrijpen. De reiniging en het gebruikersonderhoud van het apparaat mag 
niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve onder toezicht en als ze ouder 
zijn dan 8 jaar. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen 
jonger dan 8 jaar. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

■ Controleer, voordat u het apparaat aansluit op een stopcontact, of de nominale 
spanning van het apparaat die op het typeplaatje staat aangegeven overeenkomt 
met de spanning van het stopcontact.

■ Sluit het apparaat aan op een goed geaard stopcontact.
■ Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis, op kantoor of een 

soortgelijke omgeving. Gebruik het niet in ruimtes waar het erg stoffig of vochtig 
is, zoals een washok of badkamer, in ruimtes waar chemische of explosieve 
stoffen worden opgeslagen, in een industriële omgeving of buiten!

■ Plaats het apparaat niet in de buurt van een open vlam of apparaten die warmte 
genereren.

■ Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond, zoals een hoogpolig 
tapijt. Plaats het apparaat uitsluitend op een schone, vlakke, droge en gladde 
ondergrond.

■ Controleer of het apparaat op de juiste manier gemonteerd is, volgens de 
instructies in deze gebruikershandleiding, voordat u het inschakelt. Schakel 
het apparaat niet in als de beschermende korf niet goed gemonteerd is. Gebruik 
alleen de originele onderdelen bij het monteren van het apparaat.

■ Bedek het apparaat niet met objecten terwijl het aan staat. 
■ Vermijd het aanraken van de bewegende onderdelen van het apparaat. Steek 

nooit uw vingers of andere objecten door het rooster van de korf terwijl het 
apparaat is aangesloten op een stopcontact. Dit geldt met name wanneer het 
apparaat aan staat. 

■ Dompel het apparaat of het netsnoer nooit onder in water of andere vloeistoffen 
en spoel het niet schoon onder stromend water. 

■ Zorg ervoor dat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangt en dat het 
niet in aanraking komt met een heet oppervlak. 
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■ Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als u het 
niet gebruikt en voordat u het monteert, demonteert of reinigt. 

■ Koppel het apparaat los van het stopcontact door aan de stekker te trekken, nooit 
door aan het netsnoer te trekken. Anders kan het netsnoer of het stopcontact 
beschadigd raken. 

■ Is het netsnoer beschadigd, dan moet het door een erkend Service Center of 
door een gekwalificeerd persoon worden vervangen; dit zal gevaarlijke situaties 
voorkomen. Het is verboden het apparaat te gebruiken als de stekker beschadigd 
is.

■ Gebruik het apparaat niet als het niet goed werkt, als het beschadigd is of 
ondergedompeld is geweest in water. Repareer of wijzig het apparaat niet 
zelf, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen. Laat alle reparaties of 
aanpassingen door een erkend Service Center uitvoeren. Bij ondeskundig 
gebruik van het apparaat riskeert u het vervallen van al uw wettelijke rechten 
m.b.t. tegenvallende prestaties en kwaliteitsgaranties.
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NL Tafelventilator
Handleiding

■ Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de handleiding lezen, zelfs 
als u vertrouwd bent met het gebruik van soortgelijke apparaten. 
Gebruik het apparaat alleen op de wijze die in deze handleiding 
is beschreven. Bewaar deze handleiding op een veilige plek, waar 
deze in de toekomst gemakkelijk kan worden geraadpleegd. 

■ Het is raadzaam de originele kartonnen doos, het 
verpakkingsmateriaal, de aankoopbon en de leveranciersverklaring 
of het garantiebewijs te bewaren voor ten minste de duur van de 
juridische aansprakelijkheid in geval van onvoldoende prestaties 
of kwaliteit. Wilt u het apparaat transporteren, dan raden wij u aan 
het apparaat te verpakken in de originele doos van de fabrikant.

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A1 Korf voorzijde 
A2 Bevestigingsmoer ventilatorblad
A3 Ventilatorbladen met een diameter van 30 cm (SFE 3011BK) /  

40 cm (SFE 4021BK)
A4 Moer voor bevestiging van de achterste helft van de korf
A5 Korf achterzijde met bevestigingsklemmen en een draaggreep
A6 As van de motoreenheid
A7 Knop voor horizontale oscillatie
A8 Motoreenheid met verstelbare verticale kantelhoek
A9 Paneel met bedieningsknoppen
 0 – uit, 1 – lage snelheid, 2 – gemiddelde snelheid, 3 – hoge 

snelheid
A10 Voet

Opmerking:
De onderdelen omvatten een schroef en een moer om de twee 
korfhelften aan elkaar te bevestigen

VOOR HET EERSTE GEBRUIK
■ Haal het apparaat en de bijbehorende onderdelen uit de 

verpakking. Controleer of er geen onderdelen ontbreken voordat 
u het verpakkingsmateriaal weggooit.

HET APPARAAT MONTEREN EN DEMONTEREN
■ Plaats het bedieningspaneel A9 van bovenaf in de voet A10 en 

controleer of het goed op zijn plaats zit. Pak de ventilator vast 
onder de motoreenheid A8 en draai de ventilator ondersteboven. 
Draai de ringmoer onder het bedieningspaneel A9 met 90° aan om 
het paneel A9 op de voet A10 te bevestigen (zie afb. B). Draai de 
ventilator om zodat deze weer rechtop staat en plaats de ventilator 
op een recht, schoon, droog, stabiel en glad oppervlak. 

■ Plaats de achterste helft van de korf A5 zodanig tegen de voorzijde 
van de motoreenheid A8 dat de draaggreep zich boven de 
motoreenheid A8 bevindt en de geleidepennen aan de voorzijde 
van de motoreenheid A8 in de bijbehorende gaten in de achterste 
helft van de korf A5 vallen. Plaats de moer A4 op de as A6 en draai 
de moer rechtsom vast om de achterste helft van de korf A5 op de 
motoreenheid A8 te bevestigen. Controleer of de achterste helft 
van de korf A5 niet is verschoven voordat u de moer A4 aandraait 
en dat de geleidepennen nog steeds in de bijbehorende gaten 
vallen.

■ Bevestig de ventilatorbladen A3 op de as van de motoreenheid 
A6 zodat de as A6 op de juiste manier in het midden van de 
ventilatorbladen schuift A3. Duw de ventilatorbladen A3 helemaal 
tegen de motoreenheid A8 aan. Controleer of de ventilatorbladen 
A3 vrij draaien en bevestig ze door moer A2 linksom op de as A6 
te draaien. 

■ Maak de klemmen rond de rand van de achterste helft van de 
korf A5 los. Plaats de voorste helft van de korf A1 zodanig op 
de achterste helft A5 dat de voorste helft van de korf A1 in de 
geleidehaakjes in het onderste gedeelte van de achterste helft 
van de korf A5 passen en de schroefgaten boven op beide helften 
uitgelijnd zijn. Maak de klemmen rondom de rand van beide 
korfhelften vast. Draai de meegeleverde schroef in de schroefgaten 
boven op de korf en zet deze vast met de moer om ervoor te zorgen 
dat de twee helften stevig vastzitten.

■ Controleer of de ventilator goed gemonteerd is en dat de twee 
helften van de korf stevig bevestigd zijn voordat de ventilator wordt 
gebruikt. 

■ Voor demontage volgt u de bovenstaande stappen in omgekeerde 
volgorde.

HET APPARAAT GEBRUIKEN

De snelheid instellen en de ventilator uitschakelen 
■ Plaats de ventilator op een vlakke, droge, gladde ondergrond, 

binnen het bereik van een stopcontact. Sluit het netsnoer aan op 
een stopcontact. Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel 
A9 om de luchtstroomsnelheid in te stellen. De functies van de 
bedieningsknoppen worden hieronder beschreven: 

 0 – ventilator uitschakelen; 
 1 – lagere luchtstroomsnelheid instellen;
 2 – stel een gemiddelde luchtstroming in; 
 3 – hogere luchtstroomsnelheid instellen. 
■ Schakel de ventilator altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact 

wanneer u deze niet gebruikt.

De horizontale oscillatie instellen
■ De horizontale oscillatie van de motoreenheid A8 kan worden 

ingesteld met de schakelaar A7. Druk de schakelaar A7 in om de 
horizontale oscillatie in te schakelen. De motoreenheid A8 oscilleert 
heen en weer bij een hoek van circa 90°. 

■ Trek de schakelaar A7 omhoog om de oscillatie uit te schakelen. 
De oscillatie wordt nu uitgeschakeld. 

De verticale kantelhoek van de motoreenheid instellen
■ Zet de ventilator uit voordat u de verticale kantelhoek van de 

motoreenheid A8, instelt. Nadat u de verticale kantelhoek van 
de motoreenheid A8 heeft ingesteld, kunt u de ventilator weer 
inschakelen.

Opmerking:
De motoreenheid A8 mag slechts in beperkte mate omhoog 
en omlaag gekanteld worden. Bij het instellen van de 
kantelhoek van de motoreenheid A8 mag geen kracht 
worden uitgeoefend.

REINIGING EN ONDERHOUD
■ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact 

voordat u het reinigt.
■ Stof het apparaat regelmatig af. Voor normale reiniging voldoet 

een schone, droge doek. Als het apparaat te vuil is voor normale 
reiniging, demonteer het dan en veeg de afzonderlijke onderdelen 
schoon met een doek, licht bevochtigd met een oplossing van 
warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Veeg alles helemaal 
droog. Zorg ervoor dat er geen water in de motoreenheid A8 of 
het bedieningspaneel A9 terechtkomt tijdens het schoonmaken.

■ Controleer of alle ventilatoronderdelen droog zijn voordat u de 
ventilator weer monteert. 

■ Dompel het apparaat of het netsnoer niet onder in water en spoel 
het niet schoon onder stromend water.

■ Gebruik geen staalwol, schuurmiddelen, wasbenzine of andere 
oplosmiddelen om de ventilator schoon te maken.
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OPSLAG
■ Als u de ventilator gedurende langere tijd niet zult gebruiken, berg 

deze dan op een schone, droge plek op of demonteer de ventilator 
en berg hem op in de doos.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
SFE 3011BK
Nominaal spanningsbereik ...........................................................220−240 V
Nominale frequentie .................................................................................50 Hz
Nominale frequentie .................................................................................. 30 W
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken ................................... II
Geluidsniveau ........................................................................................ 49 dB(A)
Maximaal doorstromingsvermogen  
van de ventilator ........................................................................  37,86 m3/min
Servicewaarde  .....................................................................  1,51 (m3/min)/W
Maximale luchtsnelheid  .................................................................... 2,86 m/s
Meetstandaard voor  
de servicewaarde  ..................................IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
 EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Contactgegevens voor  
meer informatie ............................ FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
 251 01 Říčany, Czech Republic  

SFE 4021BK
Nominaal spanningsbereik ...........................................................220−240 V
Nominale frequentie .................................................................................50 Hz
Nominale frequentie .................................................................................. 40 W
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken ................................... II
Geluidsniveau ........................................................................................ 55 dB(A)
Maximaal doorstromingsvermogen  
van de ventilator ........................................................................  51,32 m3/min
Servicewaarde  .....................................................................  1,65 (m3/min)/W
Maximale luchtsnelheid  .................................................................... 2,38 m/s
Meetstandaard voor  
de servicewaarde  ..................................IEC 60879:1986, EN 50564:2011,
 EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Contactgegevens voor  
meer informatie ............................ FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
 251 01 Říčany, Czech Republic  

Het verklaarde geluidsdrukniveau is 49 dB(A) voor model  
SFE 3011BK, en 55 dB(A) voor model SFE 4021BK, dit vertegenwoordigt 
een niveau A van akoestisch vermogen ten opzichte van een referentie-
akoestisch vermogen van 1 pW.

Uitleg van technische begrippen
Beschermingsklasse ter voorkoming van elektrische schokken:
Klasse II – bescherming tegen elektrische schokken door dubbele 
isolatie of isolatie voor zwaar gebruik.

Wij behouden ons het recht voor om de tekst en technische 
specificaties te wijzigen.

INSTRUCTIES EN INFORMATIE M.B.T. RECYCLING VAN 
GEBRUIKTE VERPAKKINGSMATERIALEN
Gebruikte verpakkingsmaterialen inleveren bij een afvalinzamelpunt 
in uw gemeente.

RECYCLING VAN GEBRUIKT ELEKTRISCHE EN 
ELEKTRONISCHE APPARATEN

Dit symbool op de producten en/of begeleidende 
documenten betekent dat de gebruikte elektrische en 
elektronische producten niet samen met het algemeen 
huisvuil mogen worden afgevoerd. Voor een correcte 
afvoer, hergebruik en recycling, deze apparatuur 
inleveren bij een inzamelpunt. Alternatief, kunt u  in 
sommige landen van de Europese Unie of andere 

Europese landen uw apparaten terugbrengen naar de lokale 
leverancier als u een vergelijkbaar nieuw apparaat koopt.

Een correcte afvoer van dit product helpt waardevolle natuurlijke 
hulpbronnen te sparen en voorkomt mogelijke negatieve gevolgen 
voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen 
ontstaan door ondeskundige afvalverwerking. Vraag bij uw lokale 
autoriteiten of inzamelpunten om meer informatie.
Voor het onjuist aanbieden van dit afval kunnen sancties opgelegd 
worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.
Voor commerciële bedrijven in landen van de Europese Unie
Wilt u elektrische of elektronische apparaten inleveren, vraag dan bij 
uw verkoper of leverancier om meer informatie.
Afvalverwijdering in landen buiten de Europese Unie
Dit symbool is geldig in de Europese Unie. Wilt u dit product recyclen, 
vraag dan de meer informatie over het correct recyclen bij uw 
gemeente of uw verkoper.

Dit apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde 
fundamentele eisen van EU-richtlijnen.


