
INSTRUCTIES

BELANGRIJKE WAARBORGEN 

1. Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 

geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen 

betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en zij de gevaren ervan begrijpen. 
2. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen 

worden uitgevoerd. 

3. Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of gelijksoortig 

gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen. 
4. gebruik de ventilator alleen voor het bedoelde gebruik, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. 

5.Ter bescherming tegen elektrische schokken mag het apparaat, de stekker of het snoer niet in water worden 

ondergedompeld of met vloeistoffen worden besproeid. 
6. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen. 

7. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wanneer het apparaat van de ene naar de 

andere locatie wordt verplaatst, voordat u onderdelen aan- of uitdoet en voordat u het schoonmaakt. 

8. Steek nooit vingers, potloden of andere voorwerpen door het rooster wanneer het apparaat in werking is. 

9. Koppel het apparaat los voordat u het schoonmaakt. 

10. Zorg ervoor dat de ventilator op een stabiele ondergrond staat wanneer deze in werking is, om de kans op omvallen te 

voorkomen. 

11. Gebruik de ventilator niet voor een raam. Regen kan een elektrisch gevaar veroorzaken. 

12. Niet gebruiken in de aanwezigheid van explosieve en/of ontvlambare dampen. 

13. Plaats het apparaat of onderdelen daarvan niet in de buurt van een open vlam, kooktoestellen of andere 

verwarmingstoestellen. 

14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, nadat het apparaat defect is geraakt of op 

enigerlei wijze is gevallen of beschadigd. 

15. Laat het snoer niet over tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken. 

16. Om de stekker uit het stopcontact te halen, de stekker vastpakken en uit het stopcontact trekken. Trek nooit aan het 

snoer. 

17. Gebruik het apparaat altijd op een droge ondergrond. 

18. Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik. 

19. Gebruik de ventilator niet in de buurt van gordijnen, planten, raambekleding, enz. 

20. Tijdens de eerste paar minuten van het eerste gebruik kan een lichte geur waarneembaar zijn. Dit is normaal en zal snel 

verdwijnen. 

21. Op elk moment moet het display van het waterniveau van het waterreservoir lager zijn dan “Max.” terwijl het display van 

het waterniveau van het waterreservoir hoger moet zijn dan “Min.” wanneer de luchtkoeler een koelende (bevochtigende) 

functie heeft. 

22. Nadat de watertank eerlijk water heeft ingespoten, mag u de luchtkoeler niet laten leunen (of stoten) wanneer u de 

luchtkoeler verwijdert. 

23. De uitlaat en inlaat van de luchtkoeler mogen niet worden afgedekt.
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FUNCTIEBEDIENINGSPANEEL

1. ON/OFF (Snelheid)-toets 

•  Na het aansluiten van het netsnoer, geeft de zoemer een geluid. 

•  Druk op de toets “-ow”, de luchtkoeler werkt op lage snelheid. 

•  Druk op de toets “ed” , de luchtkoeler werkt op gemiddelde snelheid. 

•  Druk op de toets “High” , de luchtkoeler werkt op hoge snelheid.

2. Koele knoop

Druk op de knop “cool” , de wind zal gekoeld worden als u de ijsblokjesdoos heeft toegevoegd.

3. Schommelingsknoop

Druk op de knop “swing”, de bladen zullen naar links en rechts draaien.

HOE VUL JE DE WATERTANK MET WATER?
Trek de watertank uit de bodem van de achterkant (luchtkoeler), en lek 1/3 van de watertank terwijl u er eerlijk water in 

spuit. 

•  Let op de weergave van het waterniveau bij het inspuiten van water . 

•  Het waterniveau van de watertank moet lager zijn dan “max.” wanneer u water inspuit. 

•  Het waterniveau in de watertank moet meer dan “min.” zijn wanneer de luchtkoeler koelt en bevochtigt. 

•  De bevroren ijsdozen (of ijs) worden in de watertank geplaatst wanneer de klant de koelere wind wil krijgen. 

Waarschuwing: Het waterniveau van de watertank is lager dan “MAX” nadat de ijsdozen (of ijs) in de watertank zijn geplaatst. 



HOE GEBRUIK JE DE IJSBOX? 
Ijsboxen kunnen koel bewaren en langzaam de warmte van het water absorberen, terwijl ijsboxen de temperatuur van het 

water in de watertank lager kan maken dan die van de omgeving. Dus. Luchtkoeler met bevroren ijsboxen kan de koelere 

wind blazen. 

•  Zet de ijsdozen in de koelkast. Nadat de ijsdozen met succes zijn bevroren, neem ijsdozen uit de koelkast. 

•  Trek de watertank eruit, en doe de bevroren ijsdozen in de watertank. 

•  Een stuk luchtkoeler is met twee stukken ijs dozen, zodat de klant kan ze continu.
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HOE MAAK JE HET SCHOON?

•  Maak luchtfilter schoon: 
Trek de stop, en trek de houder van luchtfilter met de hand terwijl het luchtfilter apart .is genomen en dan schoon luchtfilter 
door neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel .and dan maak het door schoon eerlijk water schoon, later neem de de 

luchtkoeler van de luchtfilterrug. 
•  Maak het natte gordijndocument schoon: 
Trek de stop uit, en neem het luchtfilter weg, en neem het natte gordijnpapier uit luchtkoeler. En maak het natte 
gordijnpapier door eerlijk water schoon na het met reinigingsmachine en zachte borstel schoon te maken, zet later 

luchtkoeler terug. Belangrijk: Om lekkage te voorkomen, moet het vochtige papier soepel worden geïnstalleerd.
•  Maak de watertank schoon: 
Trek de stekker uit het stopcontact en neem het waterreservoir eruit, terwijl u de kalkaanslag in het waterreservoir verwijdert 

met een handdoek en een beetje schoonmaakmiddel, en maak vervolgens het waterreservoir schoon met schoon water en 

plaats de luchtkoeler terug. 

•  Maak de huisvesting schoon: 
Veeg de behuizing schoon met een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek. 

Belangrijk: Wanneer u de luchtkoeler schoonmaakt, moet de klant de stekker uittrekken en de stroom afsnijden, terwijl een 
deel van het bedieningspaneel niet in het water kan komen.

OPMERKING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN HET MILIEU

Dit product mag na de levensduur niet via het normale huisvuil worden afgevoerd, maar moet naar een 

inzamelstation voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Het symbool op 

het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking geeft deze verwijderingsprocedures aan. De materialen 

zijn recycleerbaar in overeenstemming met hun respectievelijke symbolen. Door middel van hergebruik, 

materiaalrecycling of een andere vorm van recycling van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan 

de bescherming van ons milieu. Vraag bij uw gemeente na waar het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsstation zich 

bevindt.


