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BEDANKT VOOR UW AANKOOP
Gefeliciteerd met de aankoop van deze veelzijdige 4-in-1 verdampingsluchtkoeler met 
heater van VENTUS DUAL-TECH.

Lees alle aanwijzingen aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze 
gebruiksaanwijzing om indien nodig later te kunnen raadplegen. Deze gebruiksaanwijzing 
bevat belangrijke en noodzakelijke informatie voor de installatie, de bediening, het 
onderhoud en het verhelpen van storingen aan de VENTUS DUAL TECH. Het niet 
opvolgen van de instructies kan leiden tot schade aan het apparaat en tot het vervallen 
van de garantie.
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SYMBOLEN

Dit apparaat mag niet worden aangeboden bij het restafval.

Elektrisch apparaat in klasse II, dubbel geïsoleerd, aardgeleiding niet nodig.

 • Als het apparaat is ingeschakeld, mag 
het zich niet in de buurt van meubilair, 
gordijnen en ramen bevinden.

 • Voor een optimaal rendement moet 
de KOELER / LUCHTBEVOCHTIGER 
worden gebruikt in ruimtes met 
geopende ramen en deuren, zodat 
er frisse lucht kan binnenkomen 
en zich geen vocht ophoopt.

 • Plaats geen voorwerpen op het 
apparaat. De openingen voor 
luchttoevoer en luchtafvoer mogen 
nooit worden geblokkeerd.

 • Wanneer de KOELER / 
LUCHTBEVOCHTIGER in 
gebruik is, mag het rooster met 
het honingraatfilter niet worden 
verwijderd. De tank moet altijd 
gevuld zijn met water. Houd daarbij 
het aangegeven minimum- en 
maximumniveau aan. Inschakelen 
van het apparaat bij een te 
laag waterniveau kan leiden 
tot schade aan de pomp.

 • Gebruik het apparaat niet in 
de buurt van brandbare of 
explosieve voorwerpen.

 • Neemt u tijdens het gebruik vreemde 
geluiden of geuren, rook, storingen 
of andere gebreken waar, schakel 
het apparaat dan onmiddellijk uit en 
haal de stekker uit het stopcontact.

 • Het apparaat is bestemd voor 
huishoudelijk gebruik en het 

mag dan ook alleen voor dat 
doel worden gebruikt.

 • Bedien het apparaat nooit met 
natte handen om elektrische 
schokken te voorkomen.

 • Schakel het apparaat uit en haal 
de stekker uit het stopcontact als 
u het apparaat niet gebruikt.

 • Leg het snoer niet onder tapijt 
en bedek het ook niet met een 
vloerkleed of een vloerbeschermer. 
Leg het snoer niet zodanig neer 
dat iemand erop kan gaan staan.

 • Steek geen voorwerpen in het 
apparaat. Dit leidt tot schade en 
het kan brand veroorzaken.

 • Dek het apparaat niet af om 
oververhitting te voorkomen.

 • Haal de stekker altijd uit 
het stopcontact als u het 
apparaat wilt reinigen of er 
onderhoud aan wilt plegen.

 • Trek nooit aan het snoer om het 
apparaat te verplaatsten of om de 
stekker uit het stopcontact te halen.

 • Gebruik het apparaat niet als 
het is gevallen, als het zichtbare 
slijtage vertoont of als het niet 
naar behoren functioneert.

 • Gebruik in de afstandsbediening geen 
oude en nieuwe batterijen door elkaar.

 • Ga na wat de elektrische spanning van 
het apparaat is voordat u de stekker 
in het stopcontact steekt. Het is niet 

CE-markering: het product voldoet aan de regels voor elektrische veiligheid.

geschikt voor meerdere voltages.
 •  Sluit het apparaat aan op een 
deugdelijk stopcontact ter 
voorkoming van piekspanning.

 •  Zelfs als de aan-uitschakelaar op 
‘uit’ staat, bestaat de kans op een 
elektrische schok. Haal daarom 
de stekker uit het stopcontact als 
u het apparaat niet gebruikt.

 • Het gebruik van een verlengsnoer of 

adapter wordt afgeraden. Mocht dit 
toch nodig zijn, zorg dan dat het aan 
de volgende voorwaarden voldoet:

 •  Gebruik een verlengsnoer dat 
zo kort mogelijk is, omdat een 
lang snoer oververhitting kan 
veroorzaken en iemand erover 
zou kunnen struikelen.

 •  Gebruik nooit een adapter voor 
meer dan één toepassing tegelijk.

LET OP:
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, 
zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij 
worden begeleid door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of zij instructies 
krijgen over het gebruik van het apparaat. Het is dan ook raadzaam dat kinderen het 
apparaat altijd onder toezicht gebruiken om ongelukken en onjuist gebruik te voorkomen.

BELANGRIJK: SCHAKELT BIJ OMVALLEN AUTOMATISCH UIT

OMSCHRIJVING

 �  4-in-1 apparaat: heater, koeler, luchtbevochtiger en luchtreiniger.
 � PTC-technologie (Positive Temperature Coefficient) 

zorgt voor uiterst efficiënte verwarming.
 � Koelt en bevochtigt door middel van verdamping; het is geen airconditioning.
 �  Zuivert en steriliseert de lucht door het voortbrengen van negatieve ionen.
 �  Milieuvriendelijk: maakt geen gebruik van een compressor of van koelgas.
 �  Er kunnen koelelementen in het waterreservoir worden 

geplaatst voor een hoger koelrendement.
 �  Hoog rendement en laag energieverbruik.
 �  Waternevel zorgt voor de benodigde vochtigheidsgraad.

ONDERDELEN

1. HOOFDUNIT
2. DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL
3. HORIZONTALE LAMELLEN
4. LUCHTAFVOER
5.  AANDUIDING WATERNIVEAU (MIN / MAX)
6. WIELTJES
7. WARMTE-KOUDESCHAKELAAR
8. ACHTERWIELTJES MET REM

9.  APPARAATBEHUIZING
10.  SNOER EN STEKKER
11.  LUCHTFILTER
12.  VERGRENDELING WATERRESERVOIR
13.  WATERRESERVOIR
14.  ROOSTER VOOR HONINGRAATFILTER
15.  HONINGRAATFILTER
16.  BLAUWE KOELELEMENTEN

VOORZORGSMAATREGELEN
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INSTALLEREN

Gebruik uitsluitend de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.

A. Verwijder eerst al het beschermende verpakkingsmateriaal.

LET OP: Het apparaat mag pas worden ingeschakeld nadat u de wieltjes hebt gemonteerd.

B. Leg het apparaat horizontaal op een vlakke ondergrond en een zacht oppervlak 
(handdoek, doek) en monteer de wieltjes met behulp van de sleutel. De wieltjes met de 
rem moeten aan de achterzijde van het apparaat worden bevestigd.
C. Als de stekker niet goed in het stopcontact zit, kan het snoer oververhit raken. 
Gebruik een passend en deugdelijk stopcontact.
D. Er mogen geen andere apparaten op dezelfde stroomkring als het apparaat worden 
aangesloten. Overbelasting van de stroomkring leidt tot lage spanning, doorgebrande 
zekeringen en mogelijk zelfs brand.
E. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Buiten 
heeft het mogelijk niet het gewenste effect.
F.  Het apparaat mag niet in vochtige of natte omstandigheden worden gebruikt.

FUNCTIES VAN HET DIGITALE BEDIENINGSPANEEL

 • Plaats het reservoir terug en druk op de 
knop COOL. Het stromen van het water 
moet hoorbaar zijn.
 •  Kies de gewenste snelheid met de knop 
SPEED. U kunt kiezen tussen:
 •

 •  Belangrijk:
Is de knop COOL niet ingedrukt, dan 
wordt de ventilatie pas geactiveerd 
bij kamertemperatuur en kan de 

gewenste Horizontale automatische 
zwenkfunctie. De interne verticale 
lamellen bewegen heen en weer, 
waardoor de lucht afwisselend naar 

Met de timer kan het apparaat zodanig 
worden ingesteld dat het automatisch 
wordt uitgeschakeld.

Door het indrukken van deze knop 
verspreidt de ionengenerator negatieve 
ionen die de lucht in de ruimte zuiveren 
zolang het indicatielampje (-Ion) brandt.

AFSTANDSBEDIENING

 • De afstandsbediening heeft dezelfde 
functies als het bedieningspaneel 

 •  Werkt op CR2032-batterijen 
(niet meegeleverd).

LOW MEDIUM HIGH

1. HEATER
2. SNELHEID
3. KOELER / LUCHTBEVOCHTIGER
4. AAN / UIT
5. ZWENKEN
6. TIMER
7.  ANION (IONISATIE)

TIMER

Drukken Timing Button panel

1 keer 1 uur  
2 keer 2 uur
3 keer 3 uur
4 keer 4 uur
5 keer 5 uur
6 keer 6 uur
7 keer 7 uur
8 keer UIT OFF

ANION (IONISATION)
SWING 

 • Voordat u het apparaat inschakelt, kiest u 
met de temperatuurschakelaar aan de zijkant 
handmatig de gewenste functie: COOL 
(KOELEN) of HEAT (VERWARMEN). 
 
 

 • ON / OFF (AAN / UIT) Hiermee 
schakelt u het apparaat in en uit 
(één keer drukken voor inschakelen, 
nogmaals drukken voor uitschakelen). 

 • Zet de temperatuurschakelaar, waarmee 
u kunt kiezen tussen HEAT en COOL, 
handmatig in de stand HEAT. Door op de 
knop HEAT te drukken kunt u de mate 
van warmte kiezen. Er zijn twee standen: 
 
 
 
Belangrijk:
 • Vul het reservoir niet met water als u de 
stand HEAT gebruikt.

 •  Als het apparaat wordt uitgeschakeld terwijl 
het in deze stand staat, blijft de motor nog 
circa 30-60 seconden draaien om af te koelen. 
 
 

 • Zet de temperatuurschakelaar, waarmee u 
kunt kiezen tussen HEAT en COOL, handmatig 
in de stand COOL.
 • Vul het reservoir aan de achterkant van het 
apparaat met schoon water, waarbij het 
waterpeil tussen de aanduidingen MIN en 
MAX moet blijven.
 • Hoe kouder het water, des te beter. Als 
u de bevroren blauwe koelelementen 
of ijsblokjes in het reservoir plaatst, 
wordt het koelrendement nog hoger. 
 

MEDIUM HIGH

HEATER
COOLER /HUMIDIFIER
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REINIGING EN ONDERHOUD

REINIGING ALGEMEEN

 • Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen producten als alcohol, petroleum, 
wasbenzine, oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen, zuren, azijn, chemicaliën of 
schuurmiddelen.

 • Gebruik geen metalen schuursponsjes, polijstpoeder of bijtende stoffen: hiermee 
kunt u het apparaat blijvend beschadigen.

REINIGING VAN DE FILTERS

I.  Verwijder het beschermende rooster voor het filter (a), verwijder vervolgens het 
honingraatfilter (b) en spoel het af onder de kraan met een neutraal schoonmaakmiddel 
en een zachte borstel of doek.

II. Plaats het filter en het beschermende rooster voorzichtig terug. Wanneer het apparaat 
langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u het filter het beste in de zon laten drogen voordat 
u het terugplaatst.

III. Gebruik voor het reinigen geen borstel met stugge haren. Het filter en het rooster  
     raken daardoor beschadigd en dat maakt ze minder effectief.

LET OP: Als het apparaat gedurende een langere periode wordt gebruikt, kan zich in het 
honingraatfilter en op het beschermende rooster vuil ophopen. Dit kan de luchtstroom en 
een effectieve stofopname beïnvloeden. Het is daarom raadzaam om het filter en het rooster 
om de twee weken schoon te maken.
Als het apparaat wordt gebruikt in een stoffige ruimte moet het vaker worden gereinigd.

REINIGING VAN HET WATERRESERVOIR

Het is belangrijk om het waterreservoir regelmatig te reinigen, omdat er een kleine
hoeveelheid water in het apparaat terechtkomt. Dat is normaal. Omdat zich ook stof kan
verzamelen via de waterdruppels kan zich in het apparaat vuil ophopen.
 • Verwijder het reservoir door het voorzichtig, zonder water te morsen, uit het apparaat 

te halen.
 •  Voordat u het reservoir helemaal uit het apparaat haalt, tilt u het voorzichtig op, 

zodat de vergrendeling onder het reservoir loskomt.
 •  Gebruik voor het reinigen een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel. 

Dezelfde doek kan ook worden gebruikt om de binnenkant van het apparaat te 
reinigen.

 • Spoel het reservoir af met water, droog het af en plaats het weer in het apparaat. 

BELANGRIJK
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan 
pleegt. Plaats alle onderdelen terug voordat u het apparaat weer inschakelt.

LET OP: Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek en een neutraal 
schoonmaakmiddel. Droog de buitenkant vervolgens af. Gebruik hiervoor geen alcohol en 
geen bijtend product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Model 705H

Spanning 220-240V ~

Koelverbruik 65w

Warmteverbruik 2000w

Nominale frequentie 50Hz

Luchtstroom 8.0 m/s

Air volume 500m3/h

Inhoud waterreservoir 300ml/h

Water tank capacity 3.2L

Geluid ≤65dB

Gewicht (zonder water) 5,64 kg

Afmetingen 290 x 250 x 620mm

Type Evaporative air cooler / heater /
humidifier / ioniser    

GARANTIEOp dit product geldt een garantie tegen fabricagefouten met 
inachtneming van de garantietermijnen zoals vastgelegd in de geldende wetgeving van 
elk land. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, onachtzaam 
gebruik voor commerciële doeleinden, abnormale slijtage, ongevallen of onjuiste 
behandeling.

AFVAL EN ZORG VOOR HET MILIEU
Dit product valt onder de voorschriften voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA). Het mag niet worden aangeboden bij het restafval; u kunt het inleveren bij 
een inzamelpunt bij u in de buurt. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente 
of een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

ELEKTRISCH SCHEMA

INHOUD

1. HOOFDUNIT
2.  VOORWIELTJES (2X)
3. ACHTERWIELTJES MET REM (2X)
4.  SLEUTEL
5. BLAUWE KOELELEMENTEN (4X)
6.  AFSTANDSBEDIENING

DISTRIBUIDO POR / DISTRIBUTED BY 

DISTRIBUÉ PAR / VERTRIEB DURCH :

WIN DIRECT S.L.

 C/ CÓRCEGA 299, 5º 3ª, 08008 

BARCELONA, SPAIN

HECHO EN CHINA / MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINA / HERGESTELLT IN CHINA


