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FT-30MC 
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 INSTRU TION  MANUAL C



 

 

SAFETY PRECAUTIONS 
 

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following: 

1. Read all instructions and keep for future reference. 

2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 

concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 

3. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 

4. Always unplug the appliance from the mains when not in use. 

5. To disconnect the appliance, switch the control to OFF, then unplug from the mains. 

6. To unplug the appliance, always grasp the plug; do not pull the cord. 

7. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly 

qualified person in order to avoid a hazard. 

8. Do not use outdoors. This appliance is designed for household use only. 

9. Place the power cable away from areas where people walk so that it cannot be stepped on or tripped over. 

10. Always use the appliance on a flat, stable surface. 

11. Never clean this appliance when it is plugged in .Do not immerse it in water, clean the outside surface with a  

damp cloth or soft brush and dry with a soft dry cloth. 

12. Use the appliance only as directed in this manual. Misuse could void your warranty.  

13. Avoid contact with moving parts, never insert any objects through the grille when the fan is in operation   
 

 

 

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Body Assembly 

1. Unscrew the Ring and Base Locking Screw from the Pipe. 

2. Insert the Pipe through the hole in the center of the Base and twist into positio 

3. Tighten the Base by Ring and Base Locking. Screw 

4. Unscrew the Locking Nut from the Fan Head. 

5. Put the Fan Head into the Pipe, and using the Screw to tighten the Fan Head and the Pipe.  

 

 

Fan Grill Assembly 

1. Fasten the rear grill onto the motor with four screws. 

2. Install the Blade onto the Motor Shaft by tightening the blade screw.    

3. Centre the Front Grill by aligning the logo on the grill Hub so it is horizontal and parallel to the floor. Then 

secure the Front and Rear Grills completely together by snapping grill clips into place. Lastly, tighten the grill  locking 

screw at the bottom of the Rear Grill. 

 

 

 

 

   



OPERATING INSTRUCTIONS
Ensure voltage used corresponds with the voltage indicated. 

a) Use the switch control to select the speed. 

b) Press down the Oscillation Knob to start oscillation; pull it up to stop. 

c) Never touch the blades with hand or any object! 

d) Do not pull the cord grip the plug itself. If the cord or plug is damaged, they must be checked by a qualified  

repairer before further use.   

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS:
To clean: Disconnect the power cord from the mains. Remove the guard and the blades carefully. Do not drop the 

blades! First use soft cloth with light soap to clean off oil stains. Then wipe and polish with dry cloth. Never use 

polish or any corrosive liquid that will damage the paint, metal or plastic! Put back the blades and lock the guard 

securely before use. 

WARNING: Unplug from electrical supply source before cleaning. After servicing, any safety device (including 

grilles and blades) must be reinstalled or remounted as previously installed. Use soft damp cloth then wipe with dry  

cloth. Do not use harmful cleaners. Do not bend the blades. 

If the plug and supply cord are damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a

suitable qualified person in order to avoid a hazard.

NOTE: As a result of continual improvements, the design and specifications of the product within may differ slightly  
to the unit illustrated on the packaging. 



 
 
 

 
 دليل اإلستخدام

 إنش" 12مروحة طاولة "

 موديل 

FT-30MC 

واط 35هرتز        اإلستطاعة:  50فولط             240 – 220الفولط التشغيلي:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تعليمات السالمة:

 : ما يلي ذلكاألساسية، بما في  احتياطات السالمةإتباع  األجهزة الكهربائية، ينبغي دائما من عند استخدام أي

 .في المستقبل للرجوع اليها بها التعليمات واالحتفاظ قراءة كافة . 1

الجسدية  لحسية ،الذين يعانون من ضعف القدرات ا ( بمن فيهم األطفالص ) من قبل أشخا الجهاز هذا. اليجوز استخدام 2

 النفسية أو

 .المسؤول عن سالمتهممالم يكونوا تحت إشراف الشخص الخبرة والمعرفة،  أو عدم وجود ،

 .الجهازعدم لعبهم بللتأكد من . يجب ان يكون األطفال تحت اإلشراف 3

 .عند عدم استخدامه التيار الكهربائي من الجهاز حرص دائما على فصل. إ4

 .التيار الكهربائي مأخذ نالسلك ع فصل م. إلطفاء الجهاز يجب وضع الجهاز على وضعية "إغالق" ث5

 ن القابس والتشد السلك الكهربائي.. إفصل الجهاز م6

 .األخطار تجنبتقنياَ ل أوشخص مؤهل أو وكيلها من قبل الشركة المصنعة الكهربائي يجب إستبداله سلكال ي حالة تلف. ف7

 .فقط لالستخدام المنزلي هذا الجهاز تم تصميم .في الهواء الطلق الجهاز ال تستخدم. 8

 لتجنب احتمال أن يدوسوا عليه أو يتعثروا به.  بها األفراديسير التي  المناطقفي  كابل الطاقة . عدم مد9

 .مستو ومستقر على سطح دائما  الجهاز استخدام . 10

 قطعة قماش بواسطة  السطح الخارجي تنظيفقم بالماء، وغمره بت ال. التقم بتنظيف الجهاز إذا كان موصوال بالكهرباء, و11

 .وجافة ناعمةة قماش ثم قم بتنشيفه بقطعفرشاة  أو رطبة

 .الضمانيفقدكم قد  ل في هذا الدليهو منصوص ت كما. إن عدم استخدامكم الجهاز 12

 مشغلة.  المروحةتكون  عندما وعدم محاولة إدخال أي شيء من خالل غطاء الشفرات  متحركة ،الجزاء . عدم إمساك األ13
 

 

 
 تعليمات التركيب:

 تركيب جسم الجهاز:

 .واألنبوب  قاعدةالو عزقةال برغي إحكام القاعدة من فك. قم ب1

 ثم قم بتدويره. قاعدةال في وسط ثقبالخالل أدخل األنبوب من . 2

 العزقة والقاعدة واألنبوب بواسطة برغي إحكام القاعدة. شد. 3

 برغي التثبيت من جزء اإلتصال بالمروحة.  فك. 4

  التثبيت وقم بشد البراغي حسب الشكل الموضح في األسفل. صل جسم المروحة مع األنبوب ثم أدخل برغيو. أ5

 

 تركيب غطاء الشفرات:

 .. قم بتثبيت الغطاء الخلفي بجسم المحرك بواسطة البراغي1



 أدخل محور المحرك في الثقب المركزي لشفرات المروحة ثم قم بشد برغي الشفرات.. 2

مة إسم المنتج المطبوعة موازية لألرض, أغلق المسكات الجانبية . أدخل الغطاء األمامي بالغطاء الخلفي بحيث تكون كل3

 برغي إقفال الغطاء المتواجد في األسفل حسب الشكل السفلي الموضح. شدوأخيرا 

 

 

 

 
 

 

 :تشغيلتعليمات ال

 قبل تشغيل الجهاز يجب التأكد من توافق فولطية الجهاز مع المأخذ الكهربائي.

 .السرعة أستخدم زر التحكم لتحديد (أ

 .لألعلى للتوقف لبدءالدوران, إسحبه إضغط زر التدوير لألسفل (ب

 التلمس الشفرات بيدك أو بأشياء أخرى.ج(        

التشد السلك الكهربائي لسحبه من المأخذ, وفي حالة تلف السلك أو القابس, يجب فحصهم من قبل شخص مؤهل تقنيا د(        

 .قبل اإلستعمال مرة أخرى المناسب التخاذ اإلجراء

 

 

 



 تعليمات التنظيف والصيانة:

ال تسقط  ة.غي الغطاء والشفرات بعنايرثم ازل ب ,قطع التيار الكهربائي عن المروحه من الماخذ الكهربائي : التنظيف الجهاز

ال ة. قماش جاف ةبقطعلميع والتمسح قم بالثم  ةمع منظف خفيف لتنظيف البقع الزيتية قماش ناعم ةاستخدم قطع أوال   .الشفرات

الشفرات الى  . أعدبالستيكأو ال الطالء أو المعدن كلآاي مواد تلميع او سوائل من شانها االضرار والتسبب بت ا  تستخدم ابد

.خرىأرة ستخدام ماالبشكل تام قبل البدء بإلغالق حكام اإكد من أمكانها والت  

عاده تثبيت إنظيف وفي حاله االنتهاء من صيانه الجهاز يجب تمن الماخذ الكهربائي قبل البدء بال ةتحذير يجب فصل المروح

 جافة.قماش  ةمسح بقطعاثم  ةوناعم ةيفنظاستخدم قطعه قماش  .بما في ذلك القضبان والشفرات ا  كما كانت مسبق ةالقطع المفكوك

.ال تستخدم المنظفات الضاره و ال تحني الشفرات  

من  شخص مؤهل تقنيا  ة أو الوكيل الحصري أو من قبل الشركه المصنع همااستبدالفيش, يجب الأو تلف السلك الكهربائي في حال

تجنب أية أخطار.جل أ  

فين تصميم مواصفات الخارجيه ينات المستمرة, فإن مالحظه نتيجه للتحسس  

 

يجب فصل المروحة من المأخذ الكهربائي قبل البدء بالتنظيف, وفي حالة اإلنتهاء من صيانة الجهاز يجب إعادة تثبيت  تحذير:

بقطعة قماش  ثم امسح وناعمة قطعة قماش رطبة استخدام .الشفرات و القضبان بما في ذلكالقطع المفكوكة كما كانت مسبقا 

 ي الشفرات. وال تحن .الضارة تستخدم المنظفات ال ناشفة.

من  شخص مؤهل تقنيا  أو وكيلها أو من قبل الشركة المصنعة استبدالهما في حالة تلف السلك الكهربائي أو القابس, ال بد من

 .تجنب أي أخطار أجل

 

على  ةالموضح ةعن الوحد تصميم و مواصفات المنتج من الداخل قد تختلف قليال  المستمرة، فإن  للتحسينات نتيجة : مالحظة

 وة الخارجية.العب

  

 كيفية التخلص من الجهاز:
 هذا الرسم يعني:  
  .منفصلة مجمعات مرافق واستخدم مصنفة، غير محلية نفايات حاوية في الكهربائية األجهزة من تتخلص ال

التخلص من هذا النوع من  بشأن معلومات على للحصول )البلدية( المحلية ةيالحكومبالجهات  اتصل
 .األجهزة

 إلى الخطرة المواد سربتت أن يمكن مقالب،ال أو النفايات مدافن في الكهربائية األجهزة من التخلص تم إذا
 .في الصحة العامة أضرار وإلحاقالغذائية  السلسلة في وندخل الجوفية المياه

 




