
 

Hartelijk dank voor uw aankoop bij In Round! 

Uw Mobiele Airconditioning van In Round is reeds onderweg, of u heeft deze 

inmiddels ontvangen. 

 

Wij willen u hartelijk danken voor het vertrouwen in onze winkel en bieden u via deze weg 

de handleiding voor uw Airconditioning aan. 

 

Uiteraard stellen wij het enorm op prijs als u voor ons een review wilt achterlaten. Dit helpt 

ons onze producten verbeteren en zo zorgen we er gezamenlijk voor dat kwaliteitsproducten 

zegevieren op Bol.com. 

 

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met uw artikel dan heeft u bij ons uiteraard 

een aantal mogelijkheden: 

• Mocht u het artikel willen retourneren, dan kan dat binnen 30 dagen zonder opgaaf 

van reden. Maak alstublieft gebruik van de Bol.com retourservice en u krijgt zonder 

pardon uw volledige aankoopbedrag retour. 

• Mocht u na het verlopen van de 30 dagen termijn willen retourneren, dan kan dat 

alleen in overleg en met opgaaf van reden. Om hier aanspraak op te maken neemt u 

contact met ons op via de verkoperspagina van Bol.com. Wij zijn u graag van dienst. 

• Is uw artikel defect? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Wij zenden u 

kosteloos een nieuw product toe. 

 

Leest u alstublieft onderstaande voorschriften uitgebreid voordat u het product in 

gebruik neemt. 

 

Kenmerken van de Airconditioning: 

• De Airconditioning van In Round beschikt over drie werkzaamheden: hij koelt, hij 

blaast en hij ontvocht. Kortom een ideale 3-in-1 airconditioning! 

• De Airconditioning heeft een koelvermogen van 9.000 BTU. Dit staat gelijk aan 2.600 

watt. Gemiddeld heeft u 30 tot 40 watt nodig om een kubieke meter te koelen. Dit is 

mede afhankelijk van de warmtelast in de ruimte. In een ruimte met lage warmtelast 

kan de Airconditioning een oppervlakte van 33 m2 verkoelen. In een ruimte met een 

hoge warmtelast geldt een oppervlakte van 20 m2. 

• De Airconditioning van In Round heeft energielabel A. Dit houdt in dat uw aankoop 

bij In Round ook nog eens energiezuinig is! 

• De Airconditioning is gemakkelijk te verplaatsen door middel van de wieltjes. 

Daarnaast is de Airconditioning op afstand te bedienen! 

• De Airconditioning werkt met een afvoerslang naar buiten toe. De Airconditioning 

wordt geleverd inclusief een raamafdichtingskit. Op deze manier wordt de warme 

lucht buitengehouden. 

• De Airconditioning heeft een afmeting van 33 x 70 x 35 cm.  

 



 
Voor een goed gebruik van de Airconditioning raden wij aan om voor gebruik de bijgeleverde 

handleiding volledig en zorgvuldig door te nemen! 

 

Veiligheidsvoorschriften bij dit artikel 

• Het verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kleine kinderen en/of dieren. Gooi 

dit na open maken weg, en houdt de overige plastic delen buiten bereik. 

• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik als airco in huizen en is uitsluitend geschikt voor 

binnen gebruik op droge plekken. 

• Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is. Voorkom schade 

aan het snoer en/of de stekker. 

• Controleer de netspanning voordat u het apparaat in gebruik neemt. 

 

Garantievoorschriften 

• Garantie bij het misbruiken van het artikel door verkeerd gebruik, pogingen tot 

reparatie en bewuste beschadiging is per definitie uitgesloten. 

• Garantieclaims na schade door normaal gebruik en slijtage is te allen tijde 

uitgesloten. 

• Voor garantieaanvragen dient men via Bol.com contact op te nemen met In Round. 

We helpen u graag verder. 

 

Verwijdering en weggooien 

De verpakking van onze airconditioning, en de airconditioning zelf, kunnen worden 

gerecycled. Zorgt u er alstublieft voor dat u de verpakking en de airconditioning, wanneer u 

deze niet meer nodig heeft of zijn levensduur heeft bereikt, sorteert bij het juiste afval zodat 

deze kunnen worden gerecycled. De verpakkingsdoos valt onder het karton. Voor het 

recyclen van de airconditioning verwijzen wij uw door naar het recyclingbedrijf bij u in de 

buurt. Voor meer vragen over recycling kunt u terecht bij uw lokale gemeente. 

 

Wij van In Round wensen u veel plezier van uw aankoop en hopen dat 

u net zo blij bent met uw producten als wij dat waren bij het testen 

ervan. 
 

 


