
EST Kasutusjuhend

LIT Naudojimo instrukcija

LAV Lietošanas instrukcija

POL Instrukcja obsługi

GER Bedienungsanleitung

FRA Manuel d’utilisation

NLD Gebruiksaanwijzing

ENG User Manual

SWE Användarhandledning

FIN Käyttöopas

DAN Brugsanvisning

NOR Brukerveiledning

FT-550



6 7

AnvändarhandledningAnvändarhandledning
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apparaten från en plats till en 
annan.
9. Se till att fläkten står på en 
stabil yta när du använder den 
för att undvika att den välter.
10. Om fläkten välter under 
drift, stäng av enheten och dra 
omedelbart ur kontakten från 
strömuttaget.
11. Använd inte fläkten i eller 
vid fönstret, regn kan skapa 
elektrisk fara.
12. Endast för hushållsbruk och 
inomhusbruk.
13. Använd inte denna apparat 
nära gardiner, växter, gardiner/
draperier eller andra föremål 
som kan fastna i fläkten.
14. Håll nya och använda 
batterier i fjärrkontrollen borta 
från barn. Batterierna får inte 
slängas i öppen eld. 
Batterierna ska återvinnas och 
hanteras enligt lokala riktlinjer.

Säkerhetsinstruktioner
Varning!
Läs noga igenom manualen 
för att hantera fläkten på ett 
säkert sätt, spara manualen för 
framtida användning.

Varning!
1. dess kontakt är skadad, så 
får den endast bytas ut av en 
auktoriserad elektriker.
2. För att skydda mot risken av 
elektriska stötar, sänk inte ner 
enheten, kabeln eller kontakten 
i vatten eller andra vätskor.
3. Denna apparat kan 
användas av barn i åldrarna 8 
år och över och av personer 
med funktionshinder eller som 
saknar erfarenhet och/eller 
kunskap om de hålls under 
uppsyn eller instrueras om 
användningen av apparaten 
på ett säkert sätt och att de 
förstår riskerna. Barn ska inte 

leka med apparaten. Rengöring 
och underhåll får inte utföras av 
barn utan uppsyn.
4. För att säkerställa dina barns 
säkerhet, håll alla förpackningar 
(plastpåsar, lådor, polystyren 
etc.) utom räckhåll.
5. Koppla ur kontakten ur 
vägguttaget när apparaten inte 
används och före rengöring.
6. Använd inte fläkten utomhus 
eller i våta utrymmen, som 
till exempel badrummet eller 
tvättstugan. Placera aldrig 
produkten på ett sådant sätt, 
att det kan falla i ett badkar, 
tvättmaskin, pool eller annan 
vattenbehållare.
7. Sätt aldrig in fingrar, pennor 
eller något annat föremål 
genom fläktskyddet när fläkten 
är igång.
8. Koppla ur fläkten ur 
strömuttaget innan du flyttar 
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Product review

1. Avtagbar övre del
2. Luftutgång
3. Lampindikatorer
4. Fläktens nedre del
5. Kontrollknappar
6. Luftinlopp
7. Fläktbas

Obs! Alla bilder i den här manualen är med för tydlighetsskäl.
Skillnader mellan det verkliga objektet och bilderna kan 
förekomma.

Användningsinstruktioner
Anslut till ett eluttag, apparaten börjar i viloläge. Apparaten kan 
styras via tryckknapparna på kontrollpanelen eller med den 
medföljande fjärrkontrollen.

1. Tryck på På / Av-knappen (On/Off) för att starta i låg fläkt-
hastighet (standardinställning).
Tryck igen för att stänga av.
2. Tryck på hastighetsknappen (Speed) för att välja önskad 
hastighet: låg, mellan och hög. 
Indikatorlampan visar vald hastighet.
3. Tryck på timerknappen (Timer) för att aktivera timern, den 
kan ställas in från 0,5 till 7,5 timmar.
Indikatorlampan visar inställd tid. Fläkten stänger av sig själv 
automatiskt efter den inställda tiden har gått ut.
4. Tryck på lägesknappen (Mode) på kontrollpanelen för att 
välja fläktläge (normal / naturlig / sömn).
5. Tryck på svängningknappen (Swing) för att aktivera 
svängning (oscillation) för bredare luftfördelning. Tryck igen för 
att stoppa svängningen.
6. Koppla alltid fläkten ur eluttaget när den inte används eller 
om den kommer att lämnas utan tillsyn.

Fjärrkontroll
1. Fjärrkontrollen innehåller ett CR2025-batteri. Batteriet 
kommer förmonterat.
2. Dra ut plastfilmen vid batteriet från baksidan av fjärrkontrollen 
före första användning.
3. Funktionerna är desamma på fjärrkontrollen som på kontroll-
panelen på fläkten. Följ instruktionerna i avsnittet användnings-
instruktioner för att styra fläkten via fjärrkontroll.

Underhåll och rengöring
Om fläkten har gått sönder och behöver service, kontakta en 
auktoriserad elektriker eller en serviceverkstad.
1. Koppla alltid kontakten ur eluttaget innan du rengör.
2. För att hålla fläkten ren kan det höljet rengöras med en mjuk, 
fuktig trasa. Du kan använda ett milt rengöringsmedel om det 
behövs. Efter rengöring torka av enheten med en mjuk trasa.
Varning: Låt inte någon vätska tränga in i fläkten.
3. Funktionerna är desamma på fjärrkontrollen som på 
kontrollpanelen på fläkten. Följ instruktionerna i avsnittet 
användningsinstruktioner för att styra fläkten via fjärrkontroll.
4. Sänk inte ner eller doppa fläkten i vatten eller annan vätska.
5. Vänta tills enheten är helt torr före användning.
6. Förvara fläkten på en sval, torr plats när den inte används.

Strömegenskaper
220-240V; 50 Hz, 40W

Garanti
Garantitiden är 3 år.

Support 
Mer information om produkten finns på www.deltaco.se.
Adress: SweDeltaco AB Alfreds Nobels Allé 109 146 48 Tullinge 
Sverige 
E-Post: data@deltaco.se 
Telefon: +46 (0) 8 555 76 200
 

 
Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater 
EG-direktiv 2012/19/EU 
Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, 
utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning 
av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare 
informationer lämnas av kommunen, de kommunala 
avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.

Montering
Fläktbas montering
1. Ta ur alla delar från förpackningen.
2. Vänd nedre fläktdelen upp och ner och skruva loss
fläktbasens mutter på undersidan av den nedre fläktdelen.
3. Dra strömkabeln genom hålet i fläktbasen. Fäst fläktbasen 
på nedre fläktdelen genom att skruva fast fläktbasens mutter.
4. Placera strömkabeln i dess spår i fläktbasen.
5. Vänd fläktdelen tillbaka så den blir upprätt och placera den 
på en torr och jämn yta.

Montering av fläktens övre och nedre del
Rikta de 6 plasthakarna på övre fläktdelen med de 6 hålen 
för plasthakarna på nedre fläktdelen och skjut den övre 
fläktdelen mot den nedre fläktdelen tills de sitter fast ihop. 

(se fig. 1).

1. Plasthakar
2. Hål för plasthakarna

Kontrollpanel
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1. Pegs
2. Pegs holes

1.

1.

1. Swing = Svängningknappen
  (Oscillering)
2. Timer = Timerknappen
3. Mode = Lägesknappen
4. Speed = Hastighetsknappen
5. On/Off = På / Av-knappen
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