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Dank 
 

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een 

goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. 

Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing 

vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij 

speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter 

bescherming van u en uw omgeving!  

Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen 

raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw 

apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan 

iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking bij. 

 

Wij wensen u veel plezier met de Safe-blade fan! 

 

Eurom 

Kokosstraat 20 

8281 JC Genemuiden (NL) 

info@eurom.nl 

www.eurom.nl 

 

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden 

wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te optimaliseren en 

technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken. 

___________________________________________________________ 

 

Technische gegevens  
 

Aansluitspanning 220-240V~50Hz 

Opgenomen vermogen 18 W 

Ø vin 20 cm / 8” 

Afmeting 14,5 x 24 x 25 cm 

Gewicht 0,8 kg 

 

Belangrijke veiligheidswaarschuwingen 

 
1.  Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. 

2.  Controleer apparaat, stekker en elektrokabel voor gebruik op 

beschadigingen. Bij beschadigingen (ook later, of na bijvoorbeeld een 

val) of gestoorde werking het apparaat niet verder gebruiken maar 

ter reparatie aanbieden bij leverancier / gekwalificeerd elektricien. 

Maak het apparaat niet zelf open, verwijder geen 

onderdelen/schroeven o.i.d. en voer zelf nooit reparaties uit! 

mailto:info@eurom.nl
http://www.eurom.nl/
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3.  Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij vervangen worden door 

de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een persoon met een 

gelijkaardige kwalificatie, om elk gevaar te vermijden. 

4.  Controleer voor elk gebruik of de spanning op het te gebruiken 

stopcontact gelijk is aan het voltage, vermeld op het typeplaatje van 

het apparaat: 220-240V~50Hz. 

5.  Vermijd zo mogelijk verlengkabels. Indien onvermijdelijk, gebruik 

dan een goedgekeurde kabel van voldoende vermogen. Rol een 

haspel helemaal af. 

6.  De elektrokabel mag geen scherpe, hete of bewegende voorwerpen 

raken, niet om de ventilator worden gedraaid en niet te strak worden 

gebogen of opgerold. Bedek de kabel niet, zorg dat er niet op getrapt 

kan worden en dat hij niet heet wordt. 

7.  Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact. 

8.  Zorg altijd voor een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.  

9.  Raak apparaat of stekker nooit met natte handen aan!  

10. Hang niets over het apparaat. Zorg ervoor dat opwaaiende gordijnen, 

kleden enz. niet bij de ventilator kunnen komen. 

11. Steek nooit een vinger, pen of enig ander voorwerp tussen de bladen 

van de werkende ventilator! 

12. Stel het apparaat niet bloot aan extreme vochtigheid of hitte; dat kan 

schade aan de elektrische componenten veroorzaken. 

13. Spuit geen middelen (anti-insect, schoonmaak etc.) op of in de 

ventilator.  

14. Gebruik en bewaar de ventilator niet: 

- op plaatsen waar hij nat kan worden of in water kan vallen 

- bij licht ontvlambare-, explosiegevaarlijke of gasvormige stoffen 

- bij zuren, alkali, olie en andere erosie veroorzakende stoffen 

15. Sluit de ventilator niet aan op een timer of een dimmer. 

16. Doop apparaat, kabel of stekker nooit in vloeistof! 

17. Ventilator eerst uitschakelen en stekker uit stopcontact nemen voor 

u hem verplaatst, schoonmaakt of onderhoud uitvoert. 

18. Stekker na gebruik altijd uit het stopcontact nemen. 

19. Dit apparaat is niet geschikt om te worden gebruikt door kinderen of 

personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking of 

met gebrek aan ervaring en kennis, ongeacht of er toezicht dan wel 

voor hun welzijn verantwoordelijken aanwezig zijn.  Houd hen, en 

ook huisdieren, uit de buurt van het apparaat. 
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20. Gebruik dit apparaat uitsluiten voor het doel en op de wijze, 

beschreven in dit boekje. Elk ander gebruik kan gevaar opleveren 

(brand, letsel, schade, elektrische schok enz.) en doet de 

aansprakelijkheid van de leverancier en de garantie vervallen. 

21. PAS op: Dit is een ventilator, geen speelgoed! Voorkom dat 

kleine kinderen met de ventilator spelen en plaats hem buiten 

hun bereik, om het risico van een persoonlijk letsel en een 

elektrische schok te verminderen. 
 

Werking 

 
Stel, voordat u het apparaat in gebruik neemt, vast dat alle veiligheidsvoorschriften 

in acht zijn genomen. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten 

bereik van kinderen. Zorg altijd voor een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.  

 

 Bedieningsknop (achterkant) op OFF (uit) 

 Steek de stekker in het stopcontact 

 Draai de bedieningsknop op ON (aan) – links- 

   of rechtsom maakt niet uit. 

 Voor uitschakelen altijd eerst knop op OFF, 

 dan de stekker uit het stopcontact! 

 

De Safe-blade fan is uitgevoerd met een 

‘smart’motor en zachte rubberen vinnen. 

Wanneer er tijdens de werking een vinger of 

ander voorwerp tussen de vinnen wordt 

gestoken, zal de motor zijn werking temperen of 

staken. Na verwijdering van het voorwerp 

hervat de motor zijn normale snelheid. De rubberen vinnen beperken het risico van 

letsel of schade. 

 

Schoonmaak en onderhoud 

 
 Altijd ventilator uitschakelen en stekker uit stopcontact wanneer u schoonmaakt 

of onderhoud uitvoert! 

 Reinig de ventilator met een licht-bevochtigde doek. Gebruik geen schurende of 

bijtende schoonmaakmiddelen, die beschadigen het materiaal. Dompel ventilator, 

elektrokabel of stekker nooit in vloeistof! 

 Laat de ventilator goed drogen voor u hem weer gebruikt. 

 Berg de ventilator na het seizoen op een veilige, droge, niet extreem warme of 

koude plaats, liefst in originele verpakking op. 

 

 
 



6 
 

Verwijdering 
 

Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het 

normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte 

apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt 

kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet 

te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng 

afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen 

inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat 

gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk 

onderdelen van het apparaat hergebruikt worden. 

 

CE - verklaring 
 

Hierbij verklaart Eurom – Kokosstraat 20 – 8281 JC - Genemuiden-NL dat de 

EUROM ventilator, type Safe-blade fan voldoet aan en is in overeenstemming 

met onderstaande normen:  

 

LVD 2014/35/EU : 

EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009                              

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 

EN 62233:2008  

 

EMC 2014/30/EU :           

EN 55014-1:2017 

EN 55014-2:2015 

EN IEC 61000-3-2:2019 

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

 

RoHS 2011/65/EU&(EU)2015/863  

 

Genemuiden, 07-10-2020 

W.J. Bakker, alg. dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


