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Beste klant 

Hartelijk dank voor de aanschaf van onze air cooler. Wij vragen u vriendelijk deze 

handleiding zorgvuldig te lezen en op te slaan. 

Waarschuwing 

  

 Voorkom blokkade en beïnvloeding van de luchtstroom en plaats de 

luchtinlaat niet te dicht op de muur, gordijnen of andere oppervlakken. 

 Controleer voor het eerste gebruik of de voltage op locatie overeenkomt 

met de informatie op de luchtkoeler. 

 Controleer het netsnoer en de stekker voor gebruik op mankementen. 

Gebruik de stekker niet gedraaid. Als het netsnoer beschadigd is, moet het 

worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met 

vergelijkbare kwalificaties. 

 Voorkom bedekking van de luchtuitvoer en plaats de air cooler niet bij het 

stopcontact. Plug de cooler in een stopcontact geschikt voor 10A. Gebruik 



het stopcontact niet met een andere machine.  

 Als de air cooler draait, vermijdt absoluut contact met het stroomnetwerk. 

Let daarbij extra op kinderen.  

 Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en d

oor personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke ver

mogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits dit gebeurt onder toezic

ht en zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en zij d

e daaraan verbonden risico’s hebben begrepen. Het apparaat is geen speel

goed. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd do

or kinderen, tenzij zij 8 jaar of ouder zijn en dit onder toezicht gebeurt. Kin

deren jonger dan 8 jaar dienen uit de buurt van het apparaat en het elektri

citeitssnoer te worden gehouden. Uiterste voorzichtigheid is geboden wan

neer een klimaatregelingsapparaat in de nabijheid van kinderen wordt geb

ruikt en inden het onbeheerd aanstaat. 

 Kinderen dienen onder toezicht te staan om ervoor te zorgen dat ze niet m

et het apparaat spelen. 

 Schakel de air cooler uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek 

niet aan het netsnoer en trek ook niet aan de stekker om kortsluiting, brand 

en elektrische schokken te voorkomen 

 Trek de stekker niet met natte handen uit het stopcontact. 

 Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. 

 Plaats de werkluchtkoeler niet op afdalende of ongelijke ondergronden. 



 Gebruik de luchtkoeler niet buiten, rond een bad/douche of zwembad. 

 Als de air cooler koelt, mag op geen moment het waterniveau van de 

watertank boven “MAX” of onder “MIN” uitkomen. 

 Voorkom stoten of botsingen nadat de air cooler gevuld is met water.  

 Plaats geen objecten bovenop de air cooler. 

 Bedek nooit de in- of outlet van de air cooler. 

Configuratiescherm 

1. AAN / UIT-knop (snelheid) 

 Nadat het netsnoer is aangesloten, reageert de air cooler met een geluid. 

 Voor lage winduitstoot drukt u op de knop “LOW”. 

 Voor middelmatige winduitstoot drukt u op de knop “MID”. 

 Voor Hoge winduitstoot drukt u op de knop “HIGH”. 

 

2.  COOL 

 Nadat de knop "COOL" is ingedrukt, wordt de wind gekoeld indien de 

ijsboxen zijn toegevoegd.  

3. SWING 



 Nadat de knop "SWING" is ingedrukt, zullen de bladen links en rechts 

zwaaien. 

Water in het waterreservoir injecteren 

 Trek het waterreservoir uit de onderkant van de achterkant en laat voor 1/3 

leeglopen. Vul vervolgens met schoon water.  

 Let op de weergave van het waterniveau bij het vullen met water. 

 Het waterniveau van de watertank dient onder "MAX" te zijn tijdens het 

vullen met water. 

 Het waterniveau van de watertank dient boven "MIN" te zijn tijdens het 

vullen met water. 

 De bevroren ijsboxen dienen in de watertank te worden geplaatst als u 

koelere wind wilt krijgen. 

Waarschuwing: 

Het waterpeil van de watertank dient minder dan "MAX" aan te geven nadat 

ijsboxen in de watertank zijn geplaatst. 

 

 

Gebruik ijskist 

 De ijskist kan verkoeling opslaan die de warmte van het water langzaam 

absorbeert en de temperatuur van het water in de watertank verlagen. 



 Plaats de ijsboxen in de vriezer. Na bevriezing kunnen de ijsboxen in de 

ijskist geplaatst worden.   

 Trek het waterreservoir naar buiten en plaats de bevroren ijsboxen er in. 

 Er worden twee ijsboxen meegeleverd zodat u ten alle tijden een ijsbox 

heeft om te gebruiken en een tweede om in de vriezer te laten koelen.  

                          

 

  



Reiniging

 

 Luchtfilter reinigen: 

Trek het apparaat uit het stopcontact en haal de filter aan de achterzijde los.  

Reinig vervolgens het luchtfilter met een neutraal reinigingsmiddel en een 

zachte borstel. Spoel af met schoon water en plaats het filter terug in de air 

cooler.  

 Reiniging watertank: 

Trek het apparaat uit het stopcontact. Haal de watertank er uit en reinig de 

watertank met een schoon doekje en een klein laagje schoonmaakmiddel. Spoel 

vervolgens af met schoon water en plaats terug in de air cooler.  

 Reiniging van de behuizing: 

Veeg de behuizing af met een neutrale reiniger en een zachte doek. 

Belangrijk : 

Bij het reinigen van de luchtkoeler dient u de stekker uit het stopcontact te 



trekken en voorkom dat het bedieningspaneel in aanraking met water komt.  

                           

 

 


