
ELEKTRISCHE KACHEL

HANDLEIDING



Bedankt voor je aankoop!

Bedankt voor het kiezen van de Airking Elektrische Kachel AKEK01BK. Onze draad-

bare elektrische kachel houdt je vanaf nu tijdens de winter lekker warm! Lees de 

instructies in deze handleiding goed door zodat het apparaat op een veilige 

manier wordt gebruikt. 

BEDANKT

WERKING

De elektrische kachel beschikt over een PTC ceramisch verhittingselement. Dit 

heeft als voordeel dat het apparaat snel opwarmt, hoge conversatie, geen open 

vuur, geen zuurstofverbruik en is zeer duurzaam. Het is geschikt voor gebruik 

binnenshuis, op kantoor en vergelijkbare locaties. 

TECHNISCHE KENMERKEN

Naam: Airking Elektrische Kachel                           Model: AKEK01BK

Voltage: 220-240 V                                                       Vermogen: 2000W

Frequentie: 50-60 Hz                                                   Temperatuur: 10 – 30 °C

Standen:  laag, hoog , koel                                        Timer: 0 - 9 uur
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GEBRUIKSINSTRUCTIES 

1. Zorg dat de stekker is aangesloten op het lichtnet, het “power” lampje zal 

branden, de elektrische kachel staat nu in standby modus.

2. Druk één keer op       , het lampje van de laagste snelheid brandt en de

 elektrische kachel start verwarmen op de laagste stand. Het display toont de 

omgevingstemperatuur.

Druk nogmaals op       zodat de elektrische kachel binnen 30 seconden stopt met 

verwarmen. Alle lampjes dimmen, behalve het “power” lampje.

3. Instellen standen: Druk één keer op       na het opstarten. Het lampje van de 

stand hoog brandt en de elektrische kachel start met verwarmen op de hoogste 

stand. Druk nogmaals op       om de verwarming uit de schakelen, de ventilator-

stand blijft actief zolang het lampje “fan” brandt. Gebruik deze knop om te schake-

len tussen de verschillende standen: hoge snelheid – verkoeling – lage snelheid – 

hoge snelheid – enzovoorts.

4. Temperatuurinstellingen:            gebruik deze knop om de temperatuur in te 

stellen. Druk één keer op deze knop zodat het lampje “thermostaat” brandt. Wan-

neer de digitale nummers in beeld verschijnen is het mogelijk om de temperatuur 

in te stellen. + is bedoeld om de temperatuur te verhogen (maximaal 30°C), - is 

bedoeld voor het verlagen van de temperatuur (minimaal 10°C). Met één druk op 

de knop verandert de temperatuur met 1 graden Celsius. Zodra de gewenste 

temperatuur is gekozen, knipperen de digitale nummers gedurende 5 seconden. 

Het scherm geeft daarna de huidige omgevingstemperatuur weer. Druk op       om 

de temperatuurinstellingen te annuleren. 

(LET OP: de temperatuur kan niet ingesteld worden zolang de “fan” versnelling 

aanstaat).



5. Tijdschakelaar instellen voor uitschakelen: Druk één keer op      in de stand 

by modus, het lampje “reserve” en “low” brandt, op het scherm is “1H” knipperend 

zichtbaar. Druk nogmaals op      en de timer wordt verlengd met 1 uur. Op het 

scherm is “2H” zichtbaar. Elke keer dat op deze knop wordt gedrukt, loopt de timer 

met 1 uur op met een maximum van 9 uur. Druk nogmaals op       en het scherm 

geeft “0H”weer (wat betekent dat de tijdschakelaar is geannuleerd). De ingestelde 

tijd blijft 5 seconden in beeld knipperen waarna de display terugkeert naar de 

omgevingstemperatuur..

6. Tijdschakelaar instellen voor opstarten: Druk één keer op         in de stand by 

modus, het lampje “reserve” en “low” brandt, op het scherm is “1H” knipperend 

zichtbaar. Druk nogmaals op      en de timer wordt verlengd met 1 uur. Op het 

scherm is “2H” zichtbaar. Elke keer dat op deze knop wordt gedrukt, loopt te timer 

met 1 uur op met een maximum van 9 uur. Druk nogmaals op        en het scherm 

geeft “0H”weer (wat betekent dat de tijdschakelaar is geannuleerd). De ingestelde 

tijd blijft 5 seconden in beeld knipperen waarna de display terugkeert naar de 

omgevingstemperatuur. Nu kan de gewenste modus ingesteld worden met de 

knoppen: 

7. Oscillatiefunctie instellen: Druk op       , het apparaat zal automatisch roteren 

om de lucht te oscilleren. Het lampje “oscillatie” zal branden; druk er nogmaals op 

om de oscillatiestand te annuleren. Het lampje stopt met branden. 

LET OP: Zodra het apparaat in stand buy modus staat, zal de fan nog 30 seconden 

aan blijven. Vervolgens dimmen alle lampjes automatisch, behalve het lampje 

“power”. 

VOORZORGSMAATREGELEN

OPGELET: Alle stappen omtrent het productgebruik moeten opgevolgd worden 

om de elektrische kachel veilig te gebruiken! 

Alle voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om dit product veilig en correct te gebrui-

ken. De voorzorgsmaatregelen beschrijven het gevaar, schade en mogelijke 

schade bij onjuist gebruik. 

1. Gebruik géén productaccessoires die niet door de producent zijn goedge-

keurd. De garantie vervalt automatisch als de elektrische kachel als gevolg van dit 

gebruik storingen vertoont. 

2. Controleer bij het uitpakken of de elektrische kachel is en de accessoires 

compleet en intact zijn.

3. Gebruik het apparaat niet als de stekker is beschadigd. Dit moet door de 

producent vervangen worden. 

4. Kinderen en mensen met een beperking mogen de elektrische kachel alleen 

gebruiken onder supervisie van een voogd of begeleider. 

5. Als de elektrische kachel storingen vertoont, moet de stekker direct verwij-

derd worden uit het stopcontact. 



          VERBOD: gebruik geen elke inhoud met dit verbodsbord anders kan het 

product beschadigen en de gebruiker verwonden.

          WAARSCHUWING: elke inhoud voorzien van dit teken moet strikt volgensde 

regelgeving gebruikt worden, anders kan het product beschadigen en de gebrui-

ker verwonden.

          LET OP: de gebruiker moet aandacht besteden aan de instructies, anders kan 

het product beschadigen en de gebruiker verwonden door onjuist gebruik.

1. Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het is 

niet toegestaan om de elektrische kachel buiten te gebruiken.

2. Het is verboden om het product te gebruiken in een 

vochtige ruimte zoals de badkamer, douche of zwembad.

3. Het is verboden om het product te gebruiken in een 

omgeving met veel stof of poeder.

4. Verboden om het product te laten vallen en te kantelen.

5. Het is verboden om het product direct onder het stop-

contact te plaatsen.

6. Het verboden om de elektrische kachel te verplaatsen 

door aan te stekker te trekken. 

7. Het is verboden om de elektrische kachel te gebruiken of 

op te slaan in de directe omgeving van ontvlambare stoffen en 

objecten.

8. Om oververhitting te voorkomen, is het verboden om de 

elektrische kachel af te dekken.

9. Het is niet toegestaan om de elektrische kachel te 

gebruiken met andere timers, afstandsbedieningen of andere 

producten met een automatische timerfunctie. 



10. Het is verboden op de elektrische kachel tijdens het gebruik 

aan te raken of af te stoffen tijdens het gebruik. 

11. Demonteer het product niet en voer geen aanpassingen uit 

aan het product. 

12. Buig, trek en krul de stekker niet. 

13. Plaats de stekker aan de achterkant van de elektrische kachel.

14. Het is normaal dat er hoorbaar beweging ontstaat door groei 

en krimp bij temperatuurswisselingen.

15. Verwijder de stekker uit het stopcontact bij vertrek. 

16. Voorkom het gebruik van een verlengsnoer.

17. De elektrische kachel moet uitgeschakeld worden met de 

aan/uit knop in plaats van het verwijderen van de stekker uit het 

stopcontact.

18. Het is normaal dat er een kleine hoeveelheid rook en geur vrij 

komt bij het eerste gebruik. 



REINIGEN & ONDERHOUD

1. Voorkom oververhitting, bedek de elektrische kachel nooit!

2. Raak de stofkap niet aan als de elektrische kachel in gebruik is. 

3. Zorg dat de luchtgaatjes niet geblokkeerd of bedekt zijn. Plaats de elektrische 

kachel minstens 10 cm van de muur vandaan.

4. Gebruik de elektrische kachel nooit in ruimtes met ongelijke of instabiele

vloeren.

5. Zorg dat de stekker uit het stopcontact is na gebruik of voor het schoonmaken.

6. Bedien de stekker nooit met natte of vochtige handen. Dit kan een elektrische 

schok veroorzaken. 

7. De elektrische kachel kan alleen rechtop gebruikt worden. Gebruik het apparaat 

niet als deze is gevallen.

8. Het apparaat moet ver van ontvlambare, explosieve of vervormbare objecten 

geplaatst worden.

9. Gebruik geen scherpe voorwerpen; dit kan schade veroorzaken aan de 

elektrische kachel.

WAARSCHUWING

Zorg dat de elektrische kachel is uitgeschakeld voordat schoonmaak en onder-

houd wordt uitgevoerd. 

1. Indien olievlekken zichtbaar zijn op de elektrische kachel, verwijder deze 

dan direct! Anders kan de elektrische kachel beschadigen of verkleuren. 

2. Maak schoon met een neutraal schoonmaakmiddel, droog daarna met een 

zachte doek.

3. Plaats het apparaat op een droge plaats of in de doos nadat deze is schoon-

gemaakt. 

4. Maak alleen de buitenkant van het apparaat schoon. Zorg dat het apparaat 

na schoonmaak goed gedroogd is voordat deze gebruikt wordt. 

5. Spoel de elektrische kachel niet direct af met water. Schoonmaken met een 

zuur of chemisch schoonmaakmiddel is verboden. Dit veroorzaakt verkleuringen 

en beschadigingen.

6. Wanneer de elektrische kachel langere tijd wordt gebruikt dient het appa-

raat gereinigd te worden. Laat het apparaat goed drogen en verpak het daarna in 

een plastic zak en daarna in de originele verpakking. Berg het product op in een 

droge plaats. Dit voorkomt vervuiling door stof. 



BEKENDE STORINGEN

Storing                                       Mogelijke oorzaak                            Oplossing

Apparaat kan niet worden 

aangezet. 

Apparaat kan niet worden 

aangezet. 

De oscillatiefunctie maakt 

een abnormaal geluid.

De stekker zit niet (correct) 

in het stopcontact.

Stop de stekker in het 

stopcontact en controleer of 

deze correct contact maakt.

Slecht contact van de 

aan/uit knop

Controleer de aan/uit knop

Ongelijke ondergrond Plaats het apparaat op een 

vlakke ondergrond

De oscillatiefunctie maakt 

een abnormaal geluid.

Verwijder alle externe 

objecten.

LEES ONDERSTAANDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN BEWAAR DEZE GOED

Indien huishoudelijke apparaten gebruikt worden, is het belangrijk dat de stan-

daard voorzorgsmaatregelen opgevolgd worden. Dit vermindert de kans op 

brand, elektrische schok,  en verwondingen. 

1. WAARSCHUWING: Kans op elektrische schok. Probeer het apparaat NOOIT 

zelf te repareren.

2. Het apparaat kan tijdens het gebruik warm worden. Voorkom het contact 

met blote huid om brandwonden te vermijden. 

3. Zorg dat brandbare materialen minstens 1 meter verwijderd zijn van het 

apparaat. Denk daarbij aan meubels, kussens, beddengoed, kleding en gordijnen. 

Plaats NOOIT handdoeken over de elektrische kachel. 

4. Extra oplettendheid is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van 

kinderen of mensen met een beperking wordt gebruikt. 

5. Gebruik de kachel NIET als het product of de stekker beschadigd is, wanneer 

het apparaat een storing heeft of wanneer het beschadigd is. Retourneer het 

product naar een geautoriseerde verkoper zodat het apparaat onderzocht kan 

worden.

6. Dit apparaat mag NIET gebruikt worden in de badkamer of andere vochtige 

ruimtes.

7. Plaats het product nooit op een plek waar deze in het water kan vallen. 

Voorkom elektrische schokken door het product nooit onder te dompelen in water 

of andere vloeistoffen.

8. Raak het besturingspaneel nooit aan met natte handen.

9. Laat de stekker van het apparaat nooit onder een vloerkleed lopen. Zorg dat 

dit nooit bedekt is door vergelijkbare bedekkingen. Plaats de stekker nooit in een 

doorgang; men kan hierover struikelen.



10. Stop NOOIT objecten in het apparaat. Dit kan een elektrische schok, brand 

of beschadigingen aan het apparaat veroorzaken.

11. Voorkom brandgevaar door de luchtgaatjes van het apparaat NIET te blok-

keren. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond zoals een matras.

12. De kachel bevat warmte elementen aan de binnenkant. Gebruik het product 

NOOIT in de omgeving van brandstof, verf, explosieve of brandbare vloeistoffen. 

13. Koppel het apparaat alleen aan het lichtnet met de producteigen stekker. 

Gebruik géén verlengsnoer. 

14. Stop het snoer altijd direct in het stopcontact.

15. Druk op de aan/uit knop om het apparaat uit te schakelen. Verwijder daarna 

pas de stekker uit het stopcontact. Trek nooit aan het snoer om de stekken uit het 

stopcontact te verwijderen.

16. Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het product wordt 

schoongemaakt of wanneer het product niet wordt gebruikt.

17. Gebruik het apparaat alleen binnenshuis of vergelijkbare situaties zoals 

eerder omschreven in deze handleiding. Ander gebruik kan brand of verwondin-

gen veroorzaken. 

18. Plaats de elektrische kachel altijd op een droge en vlakke ondergrond. 

19. Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 

20. WAARSCHUWING: gebruik géén extern snelheidsapparaat. Dit kan brand of 

een elektrische schok veroorzaken. 

21. Probeer het apparaat NOOIT zelf te repareren of om mechanische of elektri-

sche elementen toe te voegen. Indien dit wel gebeurt, vervalt de garantie. De 

binnenkant van de elektrische kachel is niet voorzien van onderdelen die door een 

consument aangepast kunnen worden. Dit dient te gebeuren door gecertifieerd 

personeel van de producent. 

WAARSCHUWING: Het is gebruikelijk dat de stekker warm aanvoelt bij het hand-

vat. Let erop dat er geen ruimte zit tussen de stekker en het stopcontact; dit ver-

groot de kans op oververhitting. Als deze situatie zich voordoet, plaats de stekker 

dan in een ander stopcontact. 

Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker. De stekker past maar op 

één manier in het stopcontact zodat de kans op brand wordt verkleind. Als de 

stekker niet past in het stopcontact, verwijder deze en probeer een ander 

stopcontact. Het is raadzaam om het stopcontact te laten controleren door een 

elektricien. 

PAS DE STEKKER NOOIT AAN!



AUTOMATISCH BESCHERMING TEGEN OVERVERHITTING

Dit product is voorzien van een automatische bescherming tegen oververhitting. 

Als de onderdelen een bepaalde temperatuur bereiken waardoor oververhitting 

ontstaat dan schakel het apparaat vanzelf automatisch uit.

REINIGING & ONDERHOUD

•Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd. 

•De behuizing kan gemakkelijk vuil worden. Reinig de behuizing regelmatig met 

een zachte spons. Zeer vuile onderdelen kunnen gereinigd worden met een spons 

die gedipt is in water (kouder dan 50°C) en een mild schoonmaakproduct. Laat de 

behuizing vervolgens goed drogen. Let er op dat er géén water in het apparaat 

terecht komt!

•Spetter geen water op het product. Gebruik nooit oplosmiddel met benzine, 

alcohol of andere chemische en brandbare stoffen.

•Wanneer het product wordt opgeslagen, zorg dat deze volledig is afgekoeld en 

verpak het product daarna in de originele verpakking. Berg het apparaat op in een 

droge en geventileerde ruimte. 

CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT

Dit icoon toont aan dat het product niet weggegooid mag 

worden bij het restafval. Dit is om te voorkomen dat er schade 

ontstaat aan de omgeving en het milieu. Zorg dat het product op 

een juiste manier gerecycled wordt en lever het in bij een 

daarvoor bestemd inzamelpunt. 


