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Varning: För att förhindra risk för elchock, öppna aldrig höljet. 
Det finns inga delar inuti som användaren själv kan laga. Överlåt 
all service till kvalificerad servicetekniker.
Innan du kopplar in apparaten: Kontrollera att ditt vägguttags 
spänning motsvarar den spänning som anges på produktens 
typskylt (typskylten är placerad på sidan av enheten). 
• Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt 

känsel, fysisk eller mental förmåga eller har bristfällig 
erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas 
av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga 
instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet, 
för att få använda utrustningen.

• Utrustningen får inte placeras för nära värme-avgivande 
apparater eller i direkt solljus.

• Utrustningen får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska.
• Apparaten får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i 

närheten� Produkten är ingen leksak!
• Reparation får endast utföras av behörig tekniker. 
• Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller 

utrustningen för allvarlig fara�
• Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte 

för kommersiell eller industriell användning.
• Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. 

Den får inte heller användas  
om stickproppen eller nätsladden är skadade.

• Om strömkabeln eller kontakten skadats ska den ersättas 
av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad 
servicepersonal för att undvika fara�

• Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd 
för�

• Tryck inte in några föremål i öppningar på utrustningen, 
eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk 
stöt�

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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ÖVERBLICK

1. Kontrollpanel
2. Luftutblås
3. Fläktplatta
4. Hantera
5. Växla
6. Hastighetsinställning (Svängfunktion)
7. Hastighetsinställning
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ANVÄNDNING

Kom igång:
1. Sätt ihop de två delarna av Fläktplattan. 
2. För torn fläkt genom mitten av Fläktplattan och dra åt brickan.
3. Ställ fläkten med Fläktplattan på en plan och stabil yta.
4. Anslut strömkontakten till ett eluttag.

Underhåll:
1. Kontrollera att växla är satt i ”Av”-läget, koppla sedan ur strömkontakten från 

eluttaget.
2. Torka av utsidan av fläkten med en lätt fuktig handduk. 

Anmärkning: Använd inga starka rengöringsmedel eller skursvampar för att 
rengöra någon del av fläkten. Detta kan skada fläktens ytor.
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SPECIFIKATIONER

Produktnamn FMP90

Strömförsörjning 220-240 V ~ 50 Hz

Effekt 50 W

Inkluderat i förpacknin-
gen

- Fläkt
- Användarmanual

Dimensioner 200 x 200 x 900 mm

Vikt 2.2 kg
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Upphovsrätt:
Org.nr 556520-4137 äger upphovsrätten till den här handboken. Inga delar av 
handboken får ändras, kopieras eller överföras utan skriftligt tillstånd från org. 
nr 556520-4137.

Återvinning:
Kartonger och packmaterial till denna produkt är återvinningsbart och 
kan återanvändas. Denna produkt och alla tillbehör förutom batterier 
följer WEEE-direktivet om återvinning. Vänligen släng allt eventuellt 
material från produkten enligt de lokala regler som råder där du bor. 
När du kasserar din produkt, följ då dina lokala lagar om återvinning.  
Batterier får aldrig slängas eller eldas utan ska istället  
tas hand om enligt dina lokala regler om kemiskt avfall.

Lag och säkerhet:
CE-märket finns på produkten och i manualen för att visa att 
den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska 
kraven� Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för 
elektromagnetiska fält, vilket innebär att den är säker att använda så länge 
säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-
lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och 
elektroniska produkter�

Meddelande:
Den här handboken innehåller inga garantier eller andra typer av utfästelser. 
All information i handboken, inklusive tekniska data, bilder och texter, är 
endast exempel och används i referenssyfte. Org.nr 556520-4137 förbehåller 
sig rätten att uppdatera innehållet i handboken utan föregående meddelande.

ÖVRIGT
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Advarsel: for å redusere risikoen for elektrisk støt, må du ikke 
fjerne dekselet. Ingen deler som ikke kunne vedlikeholdes av 
brukeren inne. Verv service til kvalifisert servicepersonell.
Før du kobler til apparatet: Påse at spenningsnivået på 
typeplaten svarer til din nettspenning (type plate er plassert på 
siden av enheten)�
• Dette utstyret er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert 

barn) med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk evner eller 
mangel på erfaring eller viten. De bør gis riktig veiledning 
og instruksjoner for å bruke utstyret av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet�

• Sørg for at utstyret ikke er for nær varme emitting apparater 
eller plassert i direkte sollys�

• Ikke Senk utstyret i vann eller andre væsker.
• Dette produktet er ikke et leketøy. Aldri forlate utstyret innen 

rekkevidde for barn. Lukk tilsyn er nødvendig ved bruk av 
dette utstyret i nærheten av barn.

• Reparasjoner til elektriske apparater bør kun utføres av 
kvalifisert personell.

• Uriktige reparasjoner kan sette brukeren og/eller utstyret i 
alvorlig fare�

• Dette utstyret er kun ment for husholdningsbruk og bør ikke 
brukes til industrielle eller kommersielle formål.

• Ikke bruk denne enheten med en skadet plugg eller ledning, 
etter en feil eller etter å ha blitt droppet eller skadet på noen 
måte.

• Hvis forsyningsledningen er skadet, må den erstattes av 
produsenten, tjeneste agenten eller tilsvarende kvalifiserte 
personer for å unngå fare.

• Ikke bruk dette utstyret til noe annet enn tiltenkt bruk.
• Ikke Skyv gjenstander inn i noen åpninger som skader på 

utstyret og/eller elektrisk støt kan oppstå.

SIKKERHETSFORANSTALTNINGER
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DELER

1. Fjernkontroll
2. Kontrollpanel
3. Viftebase
4. Luftutløp
5. Bytte
6. Hastighetsnivå (Svingefunksjon)
7. Hastighetsnivå
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BRUK

Komme i gang:
1. Hekt de to viftebasedelene sammen.
2. Før tårnviften gjennom sporet, og stram Vaskemaskin.
3. Sett viften med viftebasen på et flatt og stabilt underlag. 
4. Sett støpselet i stikkontakten. 

Vedlikehold:
1. Forviss deg om at tårnviften er slått av, og ta støpselet ut av stikkontakten. 
2. Tørk over viften med en fuktig klut. 

Merk: Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller skuresvamp til å vaske noen 
deler av viften. Dette kan skade overflatene på viften.
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SPESIFIKASJONER

Produktnavn FMP90

Strømforsyning 220-240 V ~ 50 Hz

Effekt 50 W

Inkludert i pakken
– Tårnvifte
– Brukerhåndbok

Mål 200 x 200 x 900 mm

Vekt 2.2 kg
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Copyright:
Opphavsretten til denne håndboken eies av CI-nr. no 556520-4137. Ingen del 
av håndboken kan revideres, kopieres eller overføres på noen som helst måte 
uten skriftlig godkjennelsen fra CI-nr. 556520-4137.

Gjenvinning:
Dette produktets innpakningsmaterialer er  
resirkulerbart og kan gjenvinnes. Dette produktet og tilbehøret som 
er pakket sammen med det, er produktet som omhandles av WEEE-
direktivet, men unntak av batteriene. Kast materialet i henhold  
til lokale lover og regler rundt gjenvinning. 

Batterier skal aldri kastes som vanlig avfall eller brennes, men kastes i 
henhold til lokale lover og regler for kjemisk avfall.

Lover og sikkerhet:
CE-merket indikerer at dette produktet er produsert i henhold 
til de gjeldene reguleringene for elektromagnetiske felt, noe 
som betyr at det er sikkert å benytte produktet i henhold til 
sikkerhetsinstruksjonene. Produktet er produsert i henhold til gjeldende 
reguleringer i EU-lovgivningen som begrenser bruken av farlige substanser i 
elektrisk og elektronisk utstyr�

Erklæring:
Denne håndboken gir ikke noen garanti eller uttalelse i forbindelse med dette. 
All informasjon i denne håndboken, inkludert produktets spesifikasjoner, bilder 
og literatur er bare til referanse, og CI-nr. 556520-4137 forbeholder seg retten 
til å endre i denne håndboken uten varsel.

ANNET
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Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove 
cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to 
qualified service personnel.
Before you connect the appliance: Ensure the voltage rating 
on the type plate corresponds to your mains voltage (type plate 
is located on the side of the unit)�
• This equipment is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience or knowledge. They should 
be given appropriate supervision and instructions to use the 
equipment by a person responsible for their safety.

• Ensure the equipment is not too close to heat emitting 
appliances or placed in direct sunlight�

• Do not immerse the equipment in water or any other liquids.
• This product is not a toy. Never leave the equipment within 

reach of children. Close supervision is required when using this 
equipment near children.

• Repairs to electrical appliances should only be performed by 
qualified personnel.

• Improper repairs may place the user and/or equipment at 
serious risk�

• This equipment is intended for household use only and 
should not be used for industrial or commercial purposes.

• Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, 
after a malfunction or after being dropped or damaged in any 
way�

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons 
in order to avoid a hazard�

• Do not use this equipment for anything other than its intended 
use�

• Do not push objects into any openings as damage to the 
equipment and/or electric shock may occur.

SAFETY PRECAUTIONS
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PARTS

1. Control panel
2. Air outlet
3. Fan base
4. Handle
5. Switch
6. Speed level (Oscillation)
7. Speed level
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OPERATION

Get Started:
1. Snap the two fan base parts together.
2. Pass the tower fan through the slot and tighten the washer.
3. Place the fan with the fan Base on a flat and stable surface. 
4. Connect the power plug to a wall outlet.

Maintenance:
1. Make sure that the switch is set to the “0” mode, then unplug the power plug 

from the wall outlet.
2. Wipe the exterior of the fan with a damp towel. 

Note: Do not use any abrasive cleaning products or scouring pads to clean 
any part of the fan. This may damage the surfaces of the fan.
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SPECIFICATIONS

Product name FMP90

Power supply 220-240 V ~ 50 Hz

Effect 50 W

Included in packaging
- Tower fan
- User manual

Dimensions 200 x 200 x 900 mm

Weight 2.2 kg
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OTHER

Copyright:
This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual 
may be revised, copied or transmitted in any way without written permission 
from CI no 556520-4137.

Recycling:
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. 
This product and the accessories packed together are the applicable 
product to the WEEE directive except batteries. Please dispose of any 
materials in accordance with your local recycling regulations. 

Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of 
in accordance with your local regulations concerning chemical wastes.

Law and Safety:
The CE mark indicates that this product has been manufactured 
according to current regulations for electromagnetic fields, which 
means that it is safe to use if used according to safety instructions. 
The product is manufactured according to current regulations within the 
EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment.

Statement:
This manual does not provide any warranty or related declarations. All 
information in this manual including the product specification, pictures and 
literatures is just for reference, CI no 556520-4137 reserves the rights to  
update contents of this manual without further notice.
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