
BALMUDA 

The GreenFan 
Ventilator (voor huishoudelijk gebruik) 

EGF-1700 Series 
Handleiding Garantie inbegrepen 

Belangrijk 

Bedankt voor het kopen van The GreenFan. 
Zorg ervoor dat u deze handleiding leest, 
Vooral de "Veiligheidsmaatregelen" op pagina 3-6 voordat u het product gaat gebruiken. 

Houd ook rekening met inhoud die is gemarkeerd met een op afzonderlijke pagina's. 
Deze handleiding bevat ook de garantie. 
Vul de velden in voor informatie zoals datum, plaats van aankoop en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.



 Belangrijk 

    Bedankt voor het kopen van The GreenFan. 
Lees deze handleiding, vooral "Veiligheidsmaatregelen" (p. 3-6), voordat u het product gaat gebruiken. 

Let ook op de inhoud die is gemarkeerd met een  op afzonderlijke pagina's.. 

       Deze handleiding bevat ook de garantie. 
Vul de velden in voor informatie, zoals de datum en plaats van aankoop, en bewaar deze handleiding samen met het 

aankoopbewijs op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
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3 Safety Precautions  

Veiligheidsmaatregelen 
Lees de veiligheidsmaatregelen en gebruik het product correct. De waarschuwingen hierin zijn bedoeld om u te helpen het product veilig te 
gebruiken en om letsel en materiële schade te voorkomen. 
Zorg ervoor dat u de meegeleverde instructiehandleiding leest en volgt wanneer u de afzonderlijk verkrijgbare batterij en dock gebruikt. 

 
De volgende classificaties geven gevaren of schade aan die kunnen voortvloeien uit onjuist gebruik. 

 

 
Warning 

Geeft de mogelijkheid van 
overlijden aan of eenstig 
letsel 

 
 

 
Caution 

   Wijst op eigendommen, de 
mogelijkheid van licht enz. 
Letsel of schade aan 
gebouwen, 

 

 De volgende symbolen geven voorzorgsmaatregelen aan die moeten worden opgevolgd. 
 

• In geval van nood, zoals een aardbeving of brand, dient u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen en het gebru ik van het product 
stop te zetten.  
• Dit product is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden. 
• Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. 
• Zorg ervoor dat u de door ons gespecificeerde batterij gebruikt. 
• Lees ook P.19 "De batterij en dock gebruiken (apart verkrijgbaar)" voor informatie over het plaatsen / verwijderen van de batterij. 
• Het batterijpakket moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgedankt.  
• Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet als u de accu verwijdert.  
• De batterij moet op een veilige manier worden afgevoerd.

 
 



Speciale waarschuwingen 

Haal het product niet uit elkaar en breng 

geen wijzigingen aan. Als u dat wel doet, 

kan dit een storing, brand, 

of elektrische schokken.

Zorg ervoor dat gordijnen en dergelijke niet in 

de knoop raken. Dit kan een storing of een 

ongeval veroorzaken. 

Pas op dat u zich niet bekneld raakt aan de 

bewegende delen of verbindingsdelen. 

Stop het gebruik in geval van een storing en 

vraag een inspectie aan. 

Neem contact op met het BALMUDA Europe 

Service Center (pag. 26) om een inspectie 

van uw ventilator aan te vragen.

Steek geen vingers of vreemde 

voorwerpen in de beschermkap of 

bewegende onderdelen. 

Dit kan letsel veroorzaken.

Plaats de ventilator niet op een oneffen of 

onstabiele ondergrond. Er kan letsel of 

storing optreden als de ventilator omvalt.

Gebruik geen andere AC-adapter dan de bijgeleverde adapter. 

 Dit kan een defect of brand veroorzaken 
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5 Safety Precautions 
 

 Waarschuwing

   

 

 

 

 

Niet demonteren behalve voor onderhoudsdoeleinden. Dit 

kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken. 

Gebruik het snoer of de stekker niet als deze beschadigd zijn of niet stevig in het stopcontact kunnen 

worden gestoken. Dit kan kortsluiting, elektrische schokken of brand veroorzaken. 

Beschadig, wijzig, buig, trek, draai of bundel het snoer 

niet. Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en zorg 

ervoor dat het niet bekneld raakt. Dit kan kortsluiting, 

elektrische schokken of brand veroorzaken. 

Werk niet zonder de ventilator of de ventilatorbescherming te bevestigen. Dit kan letsel veroorzaken. 

Zorg ervoor dat er geen water of vreemde voorwerpen in het product komen. 

Het binnendringen van water of vreemde voorwerpen kan brand of elektrische schokken 

veroorzaken. Als er water of vreemde voorwerpen in de ventilator komen, koppel de ventilator dan 

onmiddellijk los of verwijder het accupack (apart verkrijgbaar) indien gebruikt. 

Raak de + of - polen van de batterij van de afstandsbediening niet aan met draden of ander metaal. 

Vervoer of bewaar niet samen met metalen kettingen, haarspelden, enz.Dit kan oververhitting, breuk 

of ontbranding veroorzaken. 

Zorg ervoor dat de stroomtoevoer naar de AC-adapter 100-240VAC is. Merk ook op dat dit product alleen voor 
gebruik in Europa is. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. 

Steek de stekker volledig in het stopcontact.Als u dit niet doet, kan dit leiden tot brand of elektrische 
schokken 

Koppel het product los wanneer het niet in gebruik is.Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische 

schokken, brand door lekkage of letsel. 

Trek aan de AC-adapter en nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. 

Zorg er ook voor dat er nooit stof op de stekker terechtkomt Dit kan kortsluiting, elektrische 

schokken of brand veroorzaken. 

Dit apparaat mag alleen worden gevoed met een veilige extra lage spanning die overeenkomt 

met de markering op het apparaat. 

Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit apparaat is 

geleverd.



 

 Let op Gebruik het product niet op de volgende plaatsen. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.• In de 
buurt van een gasfornuis of open vuur • In de buurt van brandbare gassen • In de buurt van water of regen  

Stel uw lichaam niet langdurig bloot aan de wind. Overmatige temperatuurdalingen kunnen schadelijk zijn 
voor uw gezondheid. 

Steek de stekker niet in het stopcontact en trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen. Dit 
kan een elektrische schok of letsel veroorzaken. 

Stel het product niet bloot aan water. Water 

kan kortsluiting of elektrische schokken veroorzaken. 

Gebruik geen sprays of vloeistoffen op het product. Ontvlambare sprays kunnen 

brand of explosies veroorzaken. Andere sprays kunnen het plastic of de verf beschadigen. 

Sta kinderen of personen die hulp nodig hebben niet toe om het product te bedienen, en plaats het niet 
op een locatie die toegankelijk is voor jonge kinderen. Dit kan een elektrische schok of letsel veroorzaken. 

 
Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.                                                                                                                         

Als u dit wel doet, kan dit leiden tot defecten of schade. 

Gebruik of bewaar niet in direct zonlicht of op locaties met hoge temperaturen of vochtigheid. Dit kan 
vervorming, verkleuring of corrosie van de batterij veroorzaken. 

Stop het gebruik onmiddellijk als er storingen zoals oververhitting, een onregelmatige vorm of 
abnormale geuren optreden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot oververhitting, explosie, brand of corrosie 
van de batterij. 

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder 

toezicht door kinderen worden uitgevoerd.Dit kan elektrische schokken of letsel veroorzaken. 

 

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud 

uitvoert. Om het product te reinigen nadat u het batterijpakket (apart 

verkrijgbaar) hebt bevestigd, verwijdert u het batterijpak uit het 

hoofdtoestel.Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of 

letsel. 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd 

fysiek, sensorisch of mentaal apparaat op een veilige plaats en als ze de mogelijke gevaren begrijpen.
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7 Before Using  

Verpakkingsinhoud Het cijfer tussen haakjes geeft het aantal producten aan.

Uitpakken van de Fan 

Guard Draai de voorste 

ventilatorbescherming (①) en 

trek (2) om deze te verwijderen.

Voorste ventilatorafscherming (1) Ventilator (1) 

Zijbescherming (1)

Motoreenheid (1) Middel paal (1) Instructiehandleiding / garantie 
(1) 

Basiseenheid (1) 
Batterijklep (1) Netspanningsad

apter (1) Fan houder 
(1) 

Beschermingsk
ap  Houder (1) 

Afstandsbediening (1) 

Knoopbatterij binnen 

(1) 

* Test batterij



 

1 Montage van de hoofdeenheid  

Bevestig de zijbescherming aan de 

motoreenheid met de Beschermingskap 

houder 

 

2 
 
Secure the Fan using the Fan Holder. 

 

 
 

* Combineer de zijbeschermer met de  

markeringen op de head-unit om te bevestigen.. 
UI 

Draai tegen de klok in 

om vast te maken 

  
* Let bij het bevestigen op de richting van de ventilator. 

 
ii 

3 Bevestig de voorste ventilatorafscherming op de        

zijafscherming (Side Guard).

    
* Gebruik dikke handschoenen bij het uitvoeren van stappen 2 

en 3.En draai de houder vast 

met een Klik! 
  

                                       Waarschuwingslabel 
• Verwijder het waarschuwingslabel dat op de ventilator is 

bevestigd niet. 

 

• Het gebruik van de ventilator met verkeerd bevestigde 

beschermkap is buitengewoon gevaarlijk. Zorg ervoor dat de 

beschermer stevig vastzit voor gebruik.



9 Before Using  

Montage 

 Steek de middelste 

paal in de 

basiseenheid. 

 Steek de gemonteerde head-

unit in de middelste paal. 

De asverbindingen in de gaten steken

Sluit de AC-adapterstekker aan. 

4 Sluit de AC-adapter aan op een stopcontact. 

Piep! 

* Er stroomt geen elektrische stroom door de assen.
* Het inbrengen van de as is niet mogelijk als het verkeerde gat wordt gebruikt.
* Zorg ervoor dat geen van de palen kan worden verwijderd zonder op de ontgrendelingsknop
te drukken.
* Pas op dat u niet bekneld raakt bij het aansluiten van de componenten. Steek stevig in tot
een "klik!" kan gehoord worden.

* Er klinkt een pieptoon als de netadapter correct is

aangesloten. 

* Er is geen pieptoon te horen bij het aansluiten van de

netadapter als het batterijpakket (apart verkrijgbaar) is 

geïnstalleerd.



Gebruik in de lage uitvoering 
Dit product kan gebruikt worden in de Hoge stand 

als staande ventilator, of in de lage uitvoering als 

bureauventilator. 

Opnieuw monteren 

1. Druk op ontgrendelingsknop

om de hoofdeenheid te verwijderen. 

Ontgrendelingsknop 

3. Plaats de hoofdeenheid in de

basiseenheid.

2. Verwijder de middelste paal terwijl u op

de ontgrendelingsknop aan de onderkant
van de basis drukt.

• LET OP: Zorg ervoor dat u de AC-adapter of  Batterij & Dock
(wordt apart verkocht) verwijdert  voordat u verder gaat.

• Het inbrengen van de as is niet mogelijk als het verkeerde gat
wordt gebruikt.
• Zorg ervoor dat beide palen niet kunnen worden verwijderd 
zonder op de ontgrendelingsknop te drukken.
• Pas op dat u niet bekneld raakt bij het aansluiten van de
componenten.
• Stevig invoegen tot een "Snap!" gehoord word.



11 How to Use  

Gebruiksaanwijzing 
 
 
 
 

 

-Aan/uit knop 

 Schakelt de 

stroom in / uit 

 
-Luchtvolume knop 

Past Luchtvolume 

aan 

 
-Oscillatie knop 

Schakelt oscillatie 

aan/uit 

 

-Timer knop 

Regelt wanneer het apparaat wordt 
uitgeschakeld 

 

 
LED indicatoren 

 
 
 
 
 
 
 

 
                               Luchtvolumeweergave 

                              Geeft de instelling van het luchtvolume aan in groene       

lampjes. Het luchtvolume kan in 4 stappen worden aangepast, van een 

extra zacht briesje om te slapen tot een sterke circulatiestand.

 

Timer Display 

 Geeft aan hoe lang het duurt voordat het apparaat wordt uitgeschakeld 

(van links; 1, 2, 3 of 4 uur) in langzaam knipperende groene lampjes. 

 
*  Dit product is uitgerust met een 18-uur automatische uitschakelfunctie die 

de stroom automatisch uitschakelt als er 18 uur geen bediening is. Deze 

Auto Off-functie kan niet worden uitgeschakeld. 
* De LED indicators dimmen na 1 minuut als de ventilator niet draait. 



Handmatige hoekaanpassing 
Naast automatische oscillatie kan de oscillatiehoek van de ventilator met de hand omhoog, omlaag, naar links of naar rechts worden aangepast.

• Verticale aanpassingen zijn niet-incrementeel (miniem).

• Beweeg de ventilator niet verder dan de bovenstaande hoeken wanneer u de hoek
handmatig aanpast. Hierdoor kan de ventilator beschadigd raken.

• Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn bij het instellen van de oscillatiehoek.
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot onbedoeld letsel, bijvoorbeeld doordat de ventilator
de kinderen in het hoofd slaat.



13 How to Use  

Automatische oscillatiehoekinstelling 
De automatische oscillatiehoek van dit product kan naar wens worden ingesteld. 

Om de hoek in te stellen, draait u de head-unit naar links en rechts tijdens de automatische oscillatie om punt A en punt B in te stellen. Eenmaal 
ingesteld, zal de ventilator automatisch oscilleren tussen punt A en punt B. 

Voorbeeld 1 De automatische oscillatiehoek kan worden ingesteld op 150°.

Druk op de oscillatieknop om de oscillatie te 
starten. 

• Het instellen van de automatische oscillatiehoek is alleen
mogelijk als de ventilator draait.

2 Draai met uw handen op de zijbescherming de ventilator om punt A in te stellen.

• Punt A kan naar links of naar rechts worden ingesteld.

---- 

Piep, Piep! 

A 
    Draai de ventilator snel naar de gewenste positie.  

Er zijn twee pieptonen te horen die aangeven dat punt 
A is ingesteld. 

• De automatische oscillatiehoek is af fabriek ingesteld op 80 °. De instelling keert terug naar de fabrieksinstellingen als de AC-adapter wordt losgekoppeld.

• Tijdens automatische oscillatie of bij het instellen van de automatische oscillatiehoek, stopt de ventilator als oscillatie gedurende een bepaalde tijd wordt verhinderd. Dit is een

veiligheidskenmerk van The GreenFan. Schakel de stroom uit en weer in om de veiligheidsfunctie op te heffen.

1 



How to Use 14 

A 

Piep 
piep! 

Nadat u punt A hebt ingesteld, draait u de ventilator snel naar de 

gewenste positie om punt B in te stellen Als u twee pieptonen 

hoort, is de automatische oscillatiehoek ingesteld.

Voorbeeld 2 De automatische oscillatiehoek van dit 

product kan naar wens worden ingesteld. 

• De minimale oscillatiehoek is 30 °. Als de hoek tussen punt A en punt B

kleiner is dan 30 °, wordt de automatische oscillatiehoek ingesteld op 30°.

B 

Stel hoek automatische oscillatie in 

 2 

Piep piep! 

    Draai de ventilator snel naar de 

gewenste positie. U hoort twee 

pieptonen die aangeven dat punt 

A is ingesteld.

• Als de ventilator is uitgeschakeld, beweegt de kop automatisch naar

het midden. Wanneer de stroom weer wordt ingeschakeld, begint de

automatische oscillatie onder de eerder ingestelde hoek.

Bezoek de BALMUDAhomepage voor een video over het 
instellen van de automatische oscillatiehoek. 

http://www.balmuda.com/de/greenfan/design 

3 
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Gebruik van de  afstandsbediening 
De knoppen op de afstandsbediening maken dezelfde bediening mogelijk als de knoppen op de ventilator. (Blz.11) 

 
 Signaalzender 

 

 
Power Knop 

                                                                                           Schakelt de stroom in / uit 
 

Luchtvolume -

knop  

                                                                                           Past het luchtvolume aan 

Oscillatieknop 

                                                                                           Schakelt oscillatie in / uit 

Timer knop 
                                                                                       Regelt hoe lang het duurt voordat  
                                                                                       het apparaat wordt uitgeschakeld 
 

                                                                                  

 

                                                                                         Ongeveer 8 m 

 

 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     • De afstandsbediening is speciaal ontworpen voor gebruik met The GreenFan. 
                                                                                                     • De afstands- en hoekwaarden die hierboven worden weergegeven, zijn alleen ter referentie. 
                                                                                                     • Richt de signaalgever op de signaalontvanger op de ventilator om de afstandsbediening te gebruiken.
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Bij verzending vanuit de fabriek is een batterij in de afstandsbediening 
inbegrepen. Trek het isolatievel in de richting van de pijl om de 
afstandsbediening te gebruiken.

---- 

Batterijen vervangen 

Trek terwijl u op de vergrendeling drukt. 

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor het 

gebruik van de afstandsbediening om een correct 

gebruik te garanderen. 
• Stel de signaalontvanger op de ventilator niet rechtstreeks bloot aan zonlicht of sterk
licht van verlichtingsapparatuur. In dergelijke omstandigheden is bediening wellicht niet
mogelijk.
• Blokkeer de signaalontvanger niet. Obstakels tussen de afstandsbediening en de
signaalontvanger op de ventilator verhinderen de bediening via de afstandsbediening.
• Vervang de batterij als de werking van de afstandsbediening afneemt.

• Gebruik alleen een knoopcelbatterij (CR2025, 3 V) voor de afstandsbediening.

• Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als de afstandsbediening gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt. Als u dit niet doet, kunnen de batterijen gaan roesten

Let op 

• Houd de afstandsbediening (met name de batterij) buiten het bereik

van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met een arts als de

batterij is ingeslikt.

• Als corrosie van de batterij in het oog komt, wrijf dan niet in het oog en was grondig

met schoon water, zoals kraanwater, en roep onmiddellijk medische hulp in. Corrosie 

kan blijvende schade aan de ogen veroorzaken.

Latch 

Plus-kant omhoog. 

* Let bij het vervangen van de
knoopbatterij op de "+" en "-" kanten
van de batterij.

• Als corrosie van de batterij in contact komt met huid of kleding, spoel deze dan
onmiddellijk af met schoon water zoals kraanwater. Als u dit niet doet, kan er
huiduitslag ontstaan.

• Corrosie van de batterij kan bij contact vlekken, leer, meubels, vloeren of

andere voorwerpen veroorzaken. Wees voorzichtig

• .Volg bij het weggooien van batterijen de plaatselijke richtlijnen voor het sorteren van

afval. (Plak cellofaantape op de "+" en "-" kanten van de batterij voordat u deze 

weggooit.)



17 Maintenance  

Onderhoud BALMUDA raadt aan om eens in de twee weken onderhoud uit te voeren aan de ventilator. 

Zorg er bij het uitvoeren van onderhoud voor dat u de AC-adapter of het batterijpakket (afzonderlijk verkrijgbaar) 
 verwijdert voordat u verder gaat. 

1 2 3 

Raadpleeg P 10 

"Opnieuw 

monteren" voor 

informatie over 

demontage. 

Draai de voorste 
ventilatorafscherming (1) en druk op 
(2) om deze te verwijderen.

• Gebruik stevige handschoenen bij het uitvoeren van stappen (1) en (2).



 Onderdelen die nat kunnen worden gereinigd 

• Gebruik een verdund, mild keukenafwasmiddel met een

zachte doek of een spons om de onderdelen te wassen.
• Droog de onderdelen na het wassen goed af voor gebruik.

 Onderdelen die niet nat mogen worden 

• Veeg voorzichtig af met een zachte, droge doek.

• Was de volgende onderdelen nooit.

• Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals thinner of benzine,

reinigingsmiddelen, alkalische reinigingsmiddelen of alcohol.



19 Using the Battery & Dock (Sold Separately)  

 

Gebruik van Battery & Dock (apart 
verkocht) 

 Koppel de AC-adapter los wanneer u de batterij bevestigt. 

Met de Battery & Dock kan de ventilator als draadloos apparaat worden 
gebruikt. 

* Zorg ervoor dat u de meegeleverde instructiehandleiding leest en volgt 
wanneer u de batterij en het dock gebruikt. 

 

 
Battery & Dock 

EGF-P120 

(Apart verkocht) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Battery Pack 

EGF-P220 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dock 

EGF-P300 

 2 Bevestig de Battery Pack. 

Battery Pack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Plaats de lipjes. 

2. Bevestig de Battery Pack. 

3. Vergrendel. 

* Draai tot je een "Klik!" 
hoord. 

 

 
* Gebruik een munt of iets dergelijks om het slot te ontgrendelen. 
* Zorg dat u de batterijklep niet kwijtraakt. Dit is vereist bij het verwijderen van het 
batterijpakket. 
* Als het batterijklepje of het batterijpakket moeilijk te verwijderen is, plaatst u de 
basiseenheid op de grond en verwijdert u deze met de hand.

 

LET OP: Zorg ervoor dat u het batterijpakket op zijn 

plaats vergrendelt nadat u het hebt aangebracht. Er kaneen 

storing of letsel optreden als de batterij eruit valt.

 

Batterijklep  

 

 

 

 



Sluit de GreenFan aan op het Dock. 

 Sluit de AC-adapterstekker aan op het Dock. 

Zorg ervoor dat u de AC-adapter gebruikt die bij The GreenFan is geleverd. 

Gebruik van een andere AC adapter kan problemen veroorzaken. 

 Het resterende batterijvermogen controleren 

Als u tijdens het gebruik de aan / uit-knop op de ventilator gedurende minstens 2 

seconden ingedrukt houdt, wordt het resterende batterijvermogen weergegeven. 

* De LED-indicatoren zullen groen knipperen.

* Lijn het kuiltje aan de onderkant van de basiseenheid uit met het dock
en plaats de ventilator er langzaam op. 

* De ventilator moet op het dock zijn aangesloten om het batterijpakket
op te laden. Als u de AC-adapter rechtstreeks op The GreenFan

aansluit zonder het Dock te gebruiken, zal het Battery Pack niet worden 
opgeladen. 

* De groene en witte LED's gaan branden wanneer de ventilator wordt
gebruikt terwijl het Dock is aangesloten. Als de ventilator is 

losgekoppeld van het Dock voor draadloos gebruik, gaan alleen de 
groene LED's branden.

Batterijvermogen is "1" (minder dan 25%) Batterijvermogen is "4" (meer dan 75%) 

* Het controleren van het resterende batterijvermogen is niet mogelijk als de ventilator niet

is ingeschakeld.

* Het resterende batterijvermogen kan veranderen afhankelijk van de

gebruiksomstandigheden zoals het luchtvolume of als de GreenFan wordt gebruikt

aangesloten op het Dock.

Gebruik van de Battery & Dock (Apart verkocht) 20 

Sluit de AC-adapter aan op een 
stopcontact. 

AC adapter 

Steek de stekker van de AC-adapter er helemaal in. 

Plaats de ventilator op een vlakke ondergrond wanneer u de Dock 
gebruikt.



21 Het product bewaren  

Product opslaan 

Verpakking-weergave van 
bovenaf

Bewaar het product zoals hieronder weergegeven. 

[1] [2] 

•  Bewaar om veiligheidsredenen het batterijpakket 

(afzonderlijk verkrijgbaar) en de ventilator afzonderlijk. 

• Laad de batterij (apart verkrijgbaar) eenmaal per zes 

maanden op (aanbevolen) wanneer u deze opbergt om 

een maximale levensduur van het product te 

garanderen. 

• Om corrosie van de batterij te voorkomen, moet u de 

batterij verwijderen als de afstandsbediening gedurende 

langere tijd niet wordt gebruikt. 

• •Bewaar op een koele plaats uit de buurt van direct 

zonlicht, zonder hoge temperaturen of vochtigheid.

Lock 



Product Specificaties 

Ventilator AC Adapter 

Product Naam The GreenFan Nominale 
ingangsspanning 

100–240 VAC 

Model EGF-1700 Series Nominale frequentie 50/60 Hz 

Voltage 12 VDC Nominale 
uitgangsspanning 

12 VDC 

Stroomverbruik Max. 24 W Nominale secundaire elektrische 
stroom 

3 A 

Max. RPM 775 rpm Snoerlengte ongeveer 1.8 m 

Afmetingen (W × D × H) 330 × 320 × 871/497 mm 

Timer (voor uitschakeling) 1, 2, 3, or 4 hours 

Gewicht Approx. 4.1 kg 

Geschikt voor Thuisgebruik 

* Stroomverbruik en toerental worden gemeten met het luchtvolume ingesteld op niveau 4.
* Specificaties en uiterlijk kunnen ter verbetering zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Product Specificaties 22 



23 Troubleshooting  

Probleem oplossen 
After reviewing the suggestions in this section, if the problem persists, contact the BALMUDA Europe Service Center (P. 26).

Probleem Punten om te controleren Mogelijke oplossingen Page 

De werking start niet wanneer • Is er een zekering doorgebrand of is er een
stroomonderbreker in uw huis gesprongen?

• Is de AC-adapter correct op het stopcontact aangesloten?

• Is de stekker van de AC-adapter stevig aangesloten op de
connector op de ventilator?

• Is de ventilator in de juiste richting bevestigd?

• Is het batterijpakket (apart verkrijgbaar) opgeladen?

 ► -Controleer uw zekeringen en stroomonderbreker.

op de aan / uit-knop gedrukt 
wordt 

► -Zorg ervoor dat de AC-adapter naar behoren is
aangesloten op het stopcontact 

P.9

► -Zorg ervoor dat de AC-adapterstekker of multistekker
goed is aangesloten
► -Monteer de Fan correct.
► -Laad de batterij op (apart verkrijgbaar).

P.8

P.19

De ventilator werkt 
luidruchtig 

• Is de ventilator stevig vastgemaakt aan de ventilatorhouder?
• Staat de ventilator in de juiste richting?

• Stoot de bewaker tegen de ventilator?

► Bevestig de ventilator correct.
► Controleer de oriëntatie van de ventilator en breng deze 

indien nodig opnieuw aan. 
► Zorg ervoor dat de ventilator en de ventilatorbescherming

stevig vastzitten. 

P.8

De luchtstroom is afgenomen • Heeft zich stof opgehoopt op de ventilator of de
beschermkap?

►De efficiëntie van de luchtstroom neemt af

wanneer stof zich ophoopt rond de 

ventilatorbescherming. 

BALMUDA raadt aan om eens per twee weken schoon 
te maken. 

P.17

Kan de ventilatorhouder 
niet bevestigen 

• Weet u zeker dat u de ventilatorhouder in de goede

richting gedraait hebt met vast zetten?

De ventilatorhouder moet in de juiste richting worden gedraaid om 

te bevestigen. Draai de ventilatorhouder tegen de klok in om hem 

vast te zetten. 

P.8

Het oscillatiegeluid is 

storend 

• Laat de ventilator tijdens het oscilleren tijdelijk sterke

klik- of knarsende geluiden horen?

De oscillatiemotor heeft een uniek geluid dat kan worden geïnterpreteerd als een 

storing. 

De oscillatie is 

onevenwichtig naar rechts 

of links 

• Heeft u de automatische oscillatiehoek aangepast?        P.13
► Pas de automatische oscillatiehoek aan.
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'- De werking is automatisch 

gestopt 

• Heeft u de uitschakel Timer ingesteld?

• Zijn er 18 uur verstreken sinds de laatste werking van de
ventilator?

► ► Controleer nogmaals de instelling Off Timer.

► ► Om de veiligheid te garanderen, heeft het product een 18-uurs Auto

Off-functie. 

P.11
P.11



Problem Points to Check Possible Solutions 
► 

'I 

Page 

De afstandsbediening doet het 

niet 

• Is de batterij oud?

• Is de batterij correct geplaatst?

• Richt u de afstandsbediening op de signaalontvanger?

• Bedient u de afstandsbediening binnen de effectieve afstand?

• Wordt de signaalontvanger direct blootgesteld aan sterk licht?

► Vervang de batterijen.

►Controleer de oriëntatie van de batterijen.

► Bekijk de locatie van de signaalontvanger op de ventilator..

► Zorg ervoor dat de afstandsbediening binnen 8 m wordt gebruikt.

► Zorg ervoor dat de signaalontvanger niet wordt blootgesteld aan sterk 

licht. 
► 

P.16

De ventilator lijkt onnatuurlijk te 

trillen 

• Is het waarschuwingslabel voor het mes dat aan de ventilator 

is bevestigd, verwijderd? 

►De ventilator is ontworpen om te worden uitgebalanceerd met het
ventilatorlabel eraan bevestigd. 

► De GreenFan is ontworpen met een meerbladige ventilator die 
resulteert in uitgesproken schudden als de ventilator uit balans is. Houd er echter rekening
mee dat alle verzonden producten door de kwaliteitsinspectie  gecontroleerd zijn 

De LED-indicatoren voor de 

weergave van het luchtvolume 

en de uitschakeltimer op de 

basiseenheid knipperen 

• Knippert eerste LED-indicator aan de linkerkant van de Off Timer
Display? (P 11)

Oscilatie is niet mogelijk. Schakel de stroom naar de ventilator uit 

en zorg ervoor dat niets de oscillatie hindert.. 
► 

• Knippert de tweede LED-indicator links van de Uitschakeltimer-display 

(pag. 11)? 

Het ventilatorblad kan niet draaien. Schakel de stroom uit en zorg ervoor dat het product goed is 

gemonteerd. 

► De LED-aanduiding kan knipperen als het batterijpakket (apart verkocht) bijna leeg is. Laad de Batterij 

Pack op voordat u deze gebruikt. 

P.8

P.19

• Knipperen er andere LED-indicatoren? ►Koppel de netadapter of het batterijpakket los (indien gebruikt) en wacht 5

seconden voordat u het opnieuw aansluit. Als het problem blijft, controleer 

welke LED-indicaties knipperen en neem contact op met het BALMUDA 

Europe Service Center. 

P.9

P.19

P.28

De LED-indicator op de 

Basiseenheid is gedimd 

• Heeft de ventilator langer dan 1 minuut niet gedraaid? ►De Led indicator dimt na 1 minuut als de ventilator niet draait ► t i P.11

De oscillatiehoek is smaller dan 

de 

aangepaste hoek 

• • Is de netadapter losgekoppeld of is de Batterij Pack(apart
verkrijgbaar) verwijderd? 

• Is de ventilator gekanteld?

De automatische oscillatiehoek keert terug naar de fabrieksinstellingen als de ventilator wordt 

losgekoppeld van de voeding. 

► Plaats de ventilator voor gebruik op een vlakke ondergrond.

P.13

Tro u b le sh o o tin g 24 



25 Troubleshooting  

Garantie en service na aankoop 

Voor vragen over reparatie, gebruik of onderhoud kunt u het BALMUDA Europe Service Center (p26) bellen of contact opnemen met 
uw dealer. 

1. Ontvang de garantiekaart van uw dealer met de aankoopdatum en de dealernaam ingevuld.

2. De garantie is geldig gedurende 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Neem voor reparaties contact op met het BALMUDA Europe
Service Center of uw dealer. De reparatie wordt uitgevoerd volgens de garantie.

3. Neem contact op met het BALMUDA Europe Service Center of uw dealer voor reparaties die buiten de garantie vallen. U kunt
tegen betaling een reparatie aanvragen, als het product hierdoor naar behoren functioneert.

4. Probeer nooit zelf het product te repareren of aan te passen.

Omgaan met persoonlijke informatie
1. BALMUDA Inc. (hierna "BALMUDA" genoemd) kan persoonlijke gegevens gebruiken voor klantenservice en reparaties, en kan

de vragen registreren.

2. BALMUDA zal geen persoonlijke informatie aan derden verstrekken, behalve in de volgende gevallen:
een. Bij reparatie of bevestiging van reparaties worden toevertrouwd aan derden.

b. In gevallen ingevolge de bepalingen van wet- en regelgeving.

3. Voor vragen over persoonlijke informatie kunt u contact opnemen met het BALMMUDA Europe Service Center.

Zie pagina 26 voor informatie over BALMUDA Europe Service Center.



Verwijdering van afgedankte batterijen en elektrische 
en elektronische apparatuur 

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking geeft aan dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval mogen 
worden behandeld. Op bepaalde batterijen kan dit symbool worden gebruikt in combinatie met een chemisch symbool. De chemische 
symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005% kwik of 0,004% lood bevat. Door ervoor te 
zorgen dat deze producten en batterijen op de juiste manier worden afgevoerd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en 
de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvalverwerking. Het recyclen 
van de materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Lever de batterij in bij het betreffende inzamelpunt voor het 
recyclen van afgedankte batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de 
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product of de 
batterij hebt gekocht. 
Opmerking voor lithiumbatterijen: geef alleen lege batterijen af bij het verzamelpunt. Vanwege kortsluitgevaar dient u de polen van de 
batterij met plakband te plakken. Lithiumbatterijen zijn te herkennen aan de Li- of CR-markering op de batterij. 

Klantenservice  (Voor vragen over gebruik, onderhoud, reparatie)

040-897 25 35 15 (bel kosten worden berekend)

htt ps :/ / www .ba lmuda .co m /de/ support/ 

Probleem oplossen 26 



-----------Garantie 

Model : EGF-1700-Series 

Garantie Periode: 

2 jaar vanaf de aankoopdatum Behuizing en 
AC-adapter (bijgeleverd) 

Datum Aankoop:  Maand Dag Jaar 

* Consument Naam

Adres 

Tel. 

* Dealer

Naam/Adres/Tel. 

Deze garantie garandeert gratis reparatie van het product op basis van de hierin vermelde voorwaarden. 

Binnen de garantieperiode vanaf de dag van aankoop. als het product defect blijkt te zijn ondanks normaal gebruik in 
overeenstemming met de instructiehandleiding. etiket. en andere waarschuwingen, s BALMUDA zal het product kosteloos repareren 
in overeenstemming met deze garantie. Vraag een reparatie aan door de garantiekaart met het product in te leveren bij het 
BALMUDA Europe Service Center (zie Instructiehandleiding P2 4) of bij uw dealer. 

Gerecyclede onderdelen die voldoen aan onze kwaliteitsnorm mogen worden gebruikt voor reparatie. 

1. Reparaties voor de volgende gevallen worden tegen betaling uitgevoerd, zelfs tijdens de garantieperiode:

een. Misbruik. defect of schade als gevolg van wijzigingen of onjuiste reparatie. en reparatie uitgevoerd door ongeautoriseerde 
serviceorganisaties. 

b. Schade veroorzaakt door wijziging van de installatie na de eerste installatie, vallende impact. verwijdering. of vervoer.

c. Schade veroorzaakt door brand. aardbeving. overstroming. blikseminslag of andere natuurrampen. verontreiniging. abnormale

spanning, e en andere externe factoren. 

d. Schade, roest of schimmel veroorzaakt door gebruik of opslag van het product in voertuigen. schepen, plaatsen met extreme

temperatuur. vochtigheid of stof. 

e. Schade door niet-huishoudelijk (commercieel) gebruik.

f. Het niet tonen van de garantiekaart.

g. Geen aankoopbewijs zoals kassabon etc. bij aankoopdatum. klantnaam. of de naam van de dealer is niet op de garantiekaart 

geschreven, of de inhoud is gewijzigd. 

h. Gebruik onder omstandigheden die niet op de garantie staan vermeld, gebruik buitenshuis. of enig ander onbedoeld gebruik of 

opslag. 

ik. Schade door onderdompeling in water. blootstelling aan alcohol. andere vloeistof of gas. stofophoping. of fysieke impact of druk. 

2. Defecten aan verbruiksartikelen en onderdelen, of omstandigheden die moeten worden schoongemaakt, gelden niet voor
retourzendingen. 

3. Zelfs tijdens de garantieperiode, als het product voor reparatie is verzonden. of er is ondersteuning op locatie verleend. de
verzendkosten / servicekosten ter plaatse worden aan de klant in rekening gebracht.

4. Deze garantie is alleen geldig in Europa.

5. D e garantie wordt niet opnieuw verstrekt. Bewaar het op een veilige plaats.

6. De inhoud van deze garantie is niet van toepassing op de verlengde garantieservice van derden.

Deze garantie garandeert gratis reparaties gedurende de aangegeven periode en condities. De garantie beperkt niet de wettelijke 

rechten van de klant op de garantiekwestie, of enige andere agenten. 

BALMUDA Europe GmbH: lmmermannstr. 13. 40210 Dusseldorf. Germany 

BALMUDA Europe Service Center: 040-897 25 35 15 




