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Tryckfläkt WDH-DG19 
 
 
 
 
Kära kund, 
 
Tack för att du har köpt den här apparaten. För att du ska kunna njuta av denna produkt har vi här några fler tips 
som gör det lättare för dig att njuta av den: 

 
Vid eventuella problem: 
 
Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg skulle finnas anledning till 
klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut 
eventuella missförstånd. 
 
 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar: 
 

• Se till att luftintaget och avluften alltid är fria! 

• Övervaka tryckfläkten när barn eller djur befinner sig i närheten av enheten ! 

• Denna tryckfläkt får endast användas av personer som har de fysiska och psykiska förutsättningar som 
krävs för att kunna använda apparaten utan problem ! 

• Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in föremål i den ! 

• Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten ! 

• Se till att ingen fukt kommer in i enheten ! 

• Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten ! 

 
Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från strömförsörjningen om något verkar vara 
fel! Kontakta i så fall en specialist och försök inte att reparera enheten själv! 
 
 
 

Tekniska data 
 
 
Modellbeteckning:   WDH-DG19 
Spänning:    220-240V / ~ 50Hz 

Strömförbrukning:   1.000 W 

Lufttrycksutgång:   1 900 Pa 

Luftkanalens diameter:  90 mm 

Max. Luftcirkulation:   1 200 m3/h 

Hastighet:    2 800 varv per minut. 
Skyddsklass:    IP10 

Ljudnivå:    90 dB 

Mått (H/W/D):    465 x 235 x 420 mm 

Vikt:     12,5 kg 
 
För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!! 
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Övriga 
 
Garantiförklaring: 
 
Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med lagstiftningen i ditt land, 
dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten 
säljs till slutanvändaren. 
Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett garantianspråk ska du bifoga 
originalkvittot (med försäljningsdatum). 
 
Garantin omfattar inte följande: 
 
- Normalt slitage 
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör. 
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål. 
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten ansluts till fel nätspänning eller 

om installationsanvisningen inte har följts. 
- Helt eller delvis demonterade enheter. 
 
 
 
Överensstämmelse: 
 
Tryckfläkten har testats och har själv och/eller delar av den tillverkats enligt följande (säkerhets)standarder: 
CE- (LVD) överensstämmelse och EMC-överensstämmelse, naturligtvis. 
 
CE (LVD) överensstämmelse testad enligt: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
   EN 62233:2008 
   
CE (EMC) överensstämmelse testad enligt: EN 55014-1:2017 
   EN 55014-2:2015 
   EN 61000-3-2:2014 
   EN 61000-3-3:2013 
 
 
 
Korrekt bortskaffande av denna produkt: 
 

Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med hushållsavfall. Avfallsutrustning 
innehåller värdefulla återvinningsbara material som bör återvinnas och inte skada miljön eller 
människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering. Därför bör du göra dig av med gamla 
apparater via lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten för bortskaffande till den plats där du 
köpte den. De kommer sedan att återvinna apparaten. 
 
 

 
 

Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat. 
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