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1 ALGEMENE INFORMATIE 

 

1.1 Introductie 

LET OP. Zet de aircoheater niet eerder aan voordat de aircoheater volledig is geïnstalleerd. Nadat 
de verpakking is verwijderd controleer of alle onderdelen compleet en nog intact zijn (zie lijst van 
accessoires) Mocht er een onderdeel ontbreken stop dan met installeren en neem contact op met 
de verkoper. De aircoheater is ontworpen om te koelen en te verwarmen van een ruimte en kan 
alleen voor deze doelen gebruikt worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor beschadigingen aan eigendommen, personen of dieren veroorzaakt door incorrect installeren, 
onderhoud of incorrect gebruik. Deze aircoheater is voorzien van R410A koudemiddel: aan het eind 
van de levensduur van de aircoheater dient de verwijdering van dit koudemiddel en het apparaat 
volgens strikte regels gerecycleerd te worden, handel met uiterste voorzichtigheid tijdens het 
verwijderen van dit apparaat. Raadpleeg de plaatselijke gemeente om te achterhalen wat de 
correcte regelgeving is om dit soort apparaten te verwijderen. Zet de aircoheater niet aan voordat 
alle installatie handelingen correct zijn uitgevoerd. Controleer voor het aanzetten of de aircoheater 
voorzien is van een geaarde voeding volgens de landelijke standaardaansluiting. 

 

1.2 Belangrijke veiligheid instructies  

Bij gebruik van elektrische apparaten, dienen de veiligheid voorschriften altijd te worden opgevolgd. 
Zet geen objecten op het apparaat of objecten voor het apparaat die de lucht uitlaat of de lucht 
toevoer kan belemmeren. Extreme zorgvuldigheid dient in acht te worden genomen indien het 
apparaat wordt gebruikt in het bijzijn van kinderen of huisdieren. U dient het apparaat nooit 
onoplettend achter te laten wanneer het operationeel is. LET OP: voordat u het apparaat in gebruik 
neemt, verwijder de verpakking van de aircoheater en controleer of het in goede staat verkeert. 
Laat geen kinderen spelen met de verpakking, bv. plastic zakken. Installeer geen apparaat met een 
beschadigde stekker of kabel, of nadat de aircoheater niet goed functioneert, is gevallen of 
beschadigd op enige wijze. Retourneer de aircoheater aan een bevoegd servicecentrum voor 
onderzoek en reparatie om ernstige schade of letsel te voorkomen. Probeergeen elektrische of 
mechanische onderdelen aan deze aircoheater te repareren of aan te brengen. Wanneer dit onder 
de garantie valt, neem contact op met uw onderhoudsmonteur. Gebruik het apparaat altijd op een 
stroomvoorziening van dezelfde voltage en ampèrage zoals wordt aangegeven in de 
gebruiksaanwijzing van het product. Deze aircoheater is niet geschikt voor gebruik in natte of 
vochtige ruimtes. Plaats geen aircoheater bij open vuur, kook- en verwarmingsapparatuur of op 
hete oppervlakten. Laat de stroomkabel niet over een tafelrand of bank hangen. Houd de 
stroomkabel weg van alle plaatsen, waar er over gestruikeld kan worden. Plaats nooit een 
stroomkabel onder vloerbedekking of tapijt. Gebruik de aircoheater niet in ruimtes waar benzine, 
verf of andere ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeborgen. Voer geen onderhoud of 
schoonmaakwerkzaamheden uit of vervang onderdelen terwijl de aircoheater nog is verbonden met 
het elektriciteitsnetwerk. Negeer nooit de veiligheid  instructies, en de bedieningsvoorschriften van 
de fabrikant. Trek of draai nooit aan de elektriciteitskabel, ook niet als deze niet is verbonden met 
het elektriciteitsnetwerk. Voorkom direct contact met de lucht uit de aircoheater wanneer deze 
langdurig is gebruikt in een ongeventileerde ruimte. Reparatie werkzaamheden of 
onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een service medewerker of door 
gekwalificeerde technici in combinatie met de instructies die gegeven worden in dit boekje. Stel het 
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apparaat niet bloot aan invloeden die gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken. De fabrikant van 
het apparaat is niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel dat hierdoor ontstaat. De 
gebruiksaanwijzing is een belangrijk onderdeel van het apparaat en moet daarom zorgvuldig 
worden nagevolgd. Wanneer het apparaat van eigenaar, gebruiker of installatiemonteur verandert, 
dient de gebruiksaanwijzing altijd bijgeleverd te worden. Indien deze gebruiksaanwijzing beschadigd 
of verloren is, vraag dan een nieuwe. 
 

1.3 Ontvangst van goederen 

De aircoheater wordt geleverd in een beschermende verpakking, waarin een instructiehandleiding 
is bijgevoegd. De instructiehandleiding is een relevant onderdeel van de aircoheater en dient 
daarom zorgvuldig te worden gelezen en nagevolgd. Wanneer de aircoheater is uitgepakt, 
controleer of de aircoheater en accessoires compleet en onbeschadigd zijn geleverd. 
 
 

1.4 Voorzorgsmaatregelen 

Voordat u de aircoheater probeert op te tillen, wees u bewust van het gewicht van de aircoheater. 
Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om beschadiging van het apparaat of lichamelijk 
letsel te voorkomen. Het wordt geadviseerd de verpakking pas te verwijderen wanneer het apparaat 
is geplaatst op de locatie waar het in gebruik wordt gesteld. Verwijder voorzichtig de beschermende 
folie die op de aircoheater is bevestigd. Verpakkingsmateriaal dient op de juiste wijze te worden 
verwijderd en niet bereikbaar voor kinderen. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. 
 
 
1.5 Lijst van accessoires 

1. Bevestigingsbeugel 

2. Afstandsbediening 

3. Houder voor de afstandsbediening 

4. Afvoerbuis voor het condenswater 

5. Roosters 

6. Af- en toevoerbuis (folie) 

7. Set schroeven 

8. Bevestigingskoord voor roosters 

9. Instructieboekje 

10. Montage tekening met boormal 

11. Ring 160 mm. 

12. Ring 150 mm. 
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Dit product is conform de Europese richtlijnen: Laagspanning 2006/95 / EG en met wijzigingen 

92/31 / EEG en 93/68 / EEG. 

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108 / EG. 

Gebruik beperkingen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 2011/65 / 

EG (RoHS2). 

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2002/96 / EG (AEEA). 

Energieverbruik indicatie op de labels van energie gerelateerde producten 2010/30 / EU. 

 
Elektrisch afval dient niet te worden gezien als huishoud afval. Recycleer volgens de plaatselijke 
wetgeving. Raadpleeg de plaatselijke gemeente of winkelier hoe deze wetgeving dient te worden 
uitgevoerd. Batterijen die gebruikt worden in de afstandsbediening bevatten stoffen die gevaarlijk 
zijn voor het milieu. Gooi ze daarom nooit bij het huishoudvuil maar lever ze in bij de bekende 
inleveradressen. Ze moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd wanneer ze het einde van 
hun levensduur bereiken en op een verantwoorde manier worden verwijderd. 
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1.6 Technische specificaties (P1,P2) 

Model CB 32 E Inverter CB 32 Inverter

Voedingsspanning V/Hz 230/50 230/50

Koelvermogen W 2177-3639 2177-3639

Verwarmingsvermogen W 2166-4080 + 1000 2166-4080

Electrische verwarming W 1000 n.v.t.

Opgenomen vermogen koelen W 700-1170 700-1170

Opgenomen vermogen verwarmen W 600-1130 + 1000 600-1130

Opgenomen stroom in koeling A 3,10-5,20 3,10-5,20

Opgenomen stroom in verwarming A 2,66-5,00 + 4,35 2,66-5,00

Ontvochtigingscapaciteit l/24h 24,2 24,2

EER W/W 3,11 (A+) 3,11 (A+)

COP W/W 3,61 (A+) 3,61 (A+)

Luchtcirculatie m³/h 465/415/365 465/415/365

Ventilatie snelheden 3+ AUTO 3+ AUTO

Geluidsniveau binnen dB(A) H/M/L 48/44/37 48/44/37

Geluidsniveau buiten dB(A) H/L 50/41 50/41

Instel temperatuur bereik °C 18-30 18-30

Werkingsbereik °C -20/+43 -7/+43

Koelmiddel en vulgewicht R410a gr 570 570

Zekering (T3.15L) V 250 250

GWP (Global Warming Potential) kg CO2 eq 2088 2088

Afmetingen cm 108x58x24,5 108x58x24,5

Gewicht kg 48 48

AIRCOHEATER

 

De bovenstaande gegevens kunnen gewijzigd worden om de prestaties te verbeteren. 

 

 
 
 
STANDAARD TESTCONDITIES VOLGENS NORM EN 14511 
 
TESTOMSTANDIGHEDEN IN KOEL- EN ONTVOCHTIGINGSFUNCTIE 

Temperatuur binnen: 27 °C droge bol: 19 °C natte bol 
Temperatuur buiten: 35 °C droge bol: 24 °C natte bol 

TESTOMSTANDIGHEDEN IN VERWARMINGSFUNCTIE 

Temperatuur buiten: 7 °C droge bol: 6 °C natte bol 
Temperatuur binnen: 20 °C droge bol 
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Groene LED  Gele LED 

 

 Blauwe LED  Rode LED 

 

 

 

 

Het display toont zowel de insteltemperatuur als de omgevingstemperatuur. Na het aanpassen van de 

insteltemperatuur knippert de insteltemperatuur 15 keer op het display, daarna geeft het display 

gedurende 70 seconden de omgevingstemperatuur weer. Daarna is het display uit tot de volgende 

aanpassing. 
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2 INSTALLEREN 

2.1 Plaatsing van de aircoheater(P3) 

Om de beste resultaten van de aircoheater te behalen, naast het feit beschadiging of gevaar te voorkomen, 

plaats u het apparaat in de goede positie. Volg daarom de regels en instructies hieronder volledig. Indien dit 

nagelaten wordt, kunnen er installatieproblemen ontstaan. De aircoheater dient te worden geïnstalleerd op 

een buitenmuur, dat toegang heeft naar buiten met een minimum van 2 meter vrije afstand. De aircoheater 

dient zo geplaatst te worden, dat er ruimte rondom blijft bestaan zoals wordt weergegeven in het 

tekenvoorbeeld. De muur waarop de aircoheater wordt bevestigd dient sterk genoeg te zijn om het gewicht 

van de aircoheater aan te kunnen. Nadat de beste plaats voor installatie is bepaald zoals hierboven is 

beschreven, controleer om er zeker van te zijn of er in de muur kan worden geboord op de gekozen plaatsen, 

zonder andere constructies of installaties te beschadigen. (gebouw constructies, balkonbevestigingen 

leidingen, kabels etc.) Controleer ook of er aan de buitenmuur geen obstakels bestaan, die de luchtcirculatie 

door de geboorde gaten, kunnen tegenhouden. Bijvoorbeeld: planten en wortels, lambrisering en decoraties, 

regenpijpen, dakgoten, etc.) Elke belemmering heeft invloed op het goed functioneren van de aircoheater.  

 

 

2.2 Mal (P4) 

Bevestig het voorbeeld aan de muur, wanneer de hierop volgende regels grondig zijn gecontroleerd. Boor 

geen gaten totdat helemaal zeker is dat er geen obstakels meer zijn in het gebied waar geboord dient te 

worden. U dient er zeker van te zijn, dat er geen belemmeringen zijn die niet zichtbaar zijn in de constructie 

van de muur, bv. elektrische kabels, water- en gasleidingen, latten of balken. 

- Zorg ervoor dat er een waterpas wordt gebruikt, aangezien de aircoheater waterpas moet zijn. 

- Volg de instructies volledig. 
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2.3 Muurdoorvoering - boren in de muur (P5) 

Let op ! Als u op de eerste etage of hoger gaten dient te boren laat dan buiten iemand controleren of er geen 

brokstukken schade kunnen toebrengen in de omgeving van personen. Voer de controle zo lang uit totdat 

de boorwerkzaamheden afgerond zijn. 

AANZUIG EN AFVOERGATEN 

- Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met de juiste gereedschappen (bv. met een 

diamantboor of met gelijkwaardig boren) 

- Bevestig de tekening op de muur waar de aircoheater komt te hangen om de afstand van de vloer 

en of plafond en wanden te controleren. Gebruik hierbij een waterpas. 

- Boor de gaten voor met een kleine boor om exact het midden van de gaten te bepalen. Boor 

vervolgens de gaten op 162 mm. Zowel aanzuig als het afvoer gat. 

Het is aan te bevelen om de gaten licht naar beneden te boren, 3 tot 5 graden is voldoende om het 

condenswater in de buizen af te voeren naar buiten. 

 

CONDENSAFVOER 

Deze aircoheater is voorzien van twee systemen om het condenswater af te voeren. Voor installatie dient u 

een keuze te maken welk systeem u gebruikt om het condenswater af te voeren. 

Lees de hieronder vermelde instructie zorgvuldig door. 

Systeem A: 

Boor het gat in de muur met een diameter van 30 mm op de positie die aangegeven is op de tekening. 

Condenswaterafvoer vind plaats middels zwaartekracht. Vanwege dit feit dient de leiding schuin naar 

beneden geboord te worden, met een minimum van 3 graden over de gehele lengte van de leiding. Bevestig 

de afvoerpijp (rubber) met de aircoheater (op de achterzijde) nadat u de zwart rubberen afdekdop heeft 

verwijderd (zie foto P6) Met deze oplossing kiest u voor een afvoer systeem waarbij u op een correcte manier 

condenswater afvoert zonder daarbij uw buren last toe te brengen. 

Als u systeem A gebruikt, moet u de zwarte rubber niet loskoppelen van systeem B. 
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Systeem “B”: Indien het niet mogelijk is om systeem A toe te passen bestaat er nog een mogelijkheid om 

het condenswater af te voeren.  

Als u systeem B gebruikt, moet u de zwarte rubber niet loskoppelen van systeem A. 

Meestal wordt systeem "B" gebruikt in de installatie wanneer de buitentemperatuur erg laag is, en op deze 

manier voorkomen we ijs in de afvoerwaterleiding. Deze oplossing wordt ook gebruikt om het voor de 

installateur gemakkelijker te maken om de interne afvoerleiding aan te sluiten wanneer hij de leiding niet 

van buitenaf wil zien. 

 

2.4 Bevestigen van de beugel. (P7) 

- Boor de gaten voor de bevestiging van de montagebeugel. Bij montage van de beugel is het raadzaam de 6 

gaten te gebruiken die zwart zijn gemaakt op de montage tekening. Indien de muur niet stabiel genoeg is, is 

het aan te bevelen extra gaten te gebruiken die in het grijs worden aangegeven op de tekening. 

- De bevestigingsbouten die zijn meegeleverd behoeven een gat van 89 mm. Echter dient de muur te worden 

onderzocht of deze bouten volstaan of dat er andere bevestigingsbouten nodig zijn. De fabrikant is niet 

verantwoordelijk voor het verkeerd inschatten van de kwaliteit van de muur tijdens de installatie. 

 

 

2.5 Installeren van de buizen 

- Na het boren van de gaten moet de plastic folie die bij de aircoheater wordt geleverd er doorheen worden 

geplaatst. 

- Meet de diepte van de muur en snijd de meegeleverde plastic plaat uit. 

- Rol de folie op en steek het in het gat, let op de voeg die altijd in de bovenste positie moet zijn. Onthoud 

dat de plaat dezelfde helling van de gaten moet hebben (min. 3 graden) 

- Steek de ringen in het gat. 

- Centreer de leidingen in de gaten in de muur, isoleer en dicht hun omtrek af om te voorkomen dat lucht en 

vocht binnendringen. Gebruik als afwerking polyurethaanschuim en pleister op de binnenmuur. 
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2.6 Bevestigen van de roosters (P9-P12) 

Om de twee buitenste roosters te plaatsen, gaat u als volgt te werk: maak uzelf vertrouwd met de plaatsing 

van het rooster op de buis voor u begint met de installatie. Steek de koorden door het midden van het 

rooster. Het ene rooster past aan de buitenkant van de buis en het andere past aan de binnenkant. De 

luchtafvoer is het grotere gat en het rooster past daarom aan de buitenkant van de luchtafvoerbuis. Steek 

de bijgeleverde koord in het gat. Vouw het buitenste rooster dubbel en pak het koord met uw vrije hand vast. 

Steek je arm in de buis met het rooster en duw helemaal naar buiten. Laat het rooster openklappen en trek 

het koord naar je toe. Het ene rooster past aan de buitenkant van de buis en het andere past binnen. Met 

een beetje geduld en manipulatie passen de 2 roosters in het uiteinde van de buizen. Pak het koord vast, 

steek uw vingers tussen de vinnen en trek het rooster naar u toe totdat het goed in de buis is geschoven, 

waarbij u de vinnen verticaal houdt. Als het externe rooster toegankelijk is om verwijdering te voorkomen, 

wordt aanbevolen om het aan de muur te bevestigen met pluggen en schroeven met een diameter van 6 

mm. Draai het koord vast en maak het vast aan de haak op de voorzienebevestiging. 
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2.7 Bevestigen van de Aircoheater aan de beugel (P13,P14) 

Nadat u nogmaals heeft gecontroleerd of de bevestigingsbeugel stevig aan de muur is bevestigd en of de 

nodige voorbereidingen voor de elektrische aansluiting en condens afvoer (indien nodig) zijn getroffen, 

bevestigt u de aircoheater aan de ondersteunende beugel. Til op door de zijkanten aan de onderkant vast te 

houden. Kantel de aircoheater iets naar u toe om de bevestiging aan de beugel te vergemakkelijken. De 

aircoheater kan nu stevig tegen de muur worden gedrukt. Inspecteer zorgvuldig de installatie om er zeker 

van te zijn dat het isolerende achter paneel stevig tegen de muur moet aansluiten, dat er geen scheuren zijn 

aan de achterkant van de aircoheater en dat de twee plastic halve cirkels aan de achterkant van de 

aircoheater in de twee vaste plastic slangen (opgerolde folie) zijn geplaatst binnen de muur. 

 

 

 

Het apparaat mag niet in de wasplaats geïnstalleerd worden. 

Het apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker toegankelijk is. 

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale bedradingsvoorschriften.
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3 GEBRUIK EN BEDIENING 

3.1 Introductie van LCD-pictogrammen 

 
 

3.2 AFSTANDSBEDIENING EN FUNCTIES 

1. MODE: Functie van de aircoheater 

2. AAN/UIT toets: Aan en uitzetten van de aircoheater 

3. OMHOOG: verhogen van de temperatuur of tijdsinstelling 

4. OMLAAG: verlagen van de temperatuur of tijdsinstelling 

5. VENTILATOR SNELHEID: instellen van de ventilatie snelheid (luchtdebiet) 

6. TIMER ON: instellen van de timer voor starttijd 

7. TIMER OFF: instellen van de timer voor stoptijd 

8. KLOK: instellen van de klok 

9. LUCHTKLEP: instellen van de luchtklep 

10. SLAAP FUNCTIE: instellen van de slaapstand 

11. RESET: resetten van de alle parameters 

12. RESERVE: deze toets heeft geen functie 

13. TEMP DISPLAY: temperatuur omschakelen van °F naar °C. 

 

 

 



NL 

                                                                                                              

16 

3.3 VERWARMINGS FUNCTIE 
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3.4 KOEL FUNCTIE 
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3.5 ONTVOCHTIGINGS FUNCTIE 
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3.6 VENTILATIE FUNCTIE 
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3.7 SLAAPSTAND FUNCTIE 
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3.8 AUTOMATISCHE FUNCTIE 
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3.9 TIJDS FUNCTIE (TIMER OFF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NL 

                                                                                                              

23 

3.10 TIJDS FUNCTIE (TIMER ON) 
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3.11 BEDIENING OP HET TOESTEL 

 

1. LED voor werking: signaleert de werking van de compressor. 

2. AAN/UIT knop: schakelt de aircoheater aan of uit. 

3. MODE knop: stelt de bedrijfsmodus van de aircoheater in. 

4. LED voor koeling: signaleert de werking van de koeling. 

5. LED voor verwarming: signaleert de werking van de verwarming. 

6. OMLAAG knop: verlaagt de temperatuur en tijd 

7. OMHOOG knop: verhoogt de temperatuur en tijd 

8. VENTILATOR SNELHEID: stelt de ventilatorsnelheid in. 

9. LED voor hoogste snelheid: signaleert de werking van de hoge snelheid. 

10. LED voor middelste snelheid: signaleert de werking van de midden snelheid. 

11. LED voor laagste snelheid: signaleert de werking van de lage snelheid. 

12. LED voor AUTO-fan: signaleert de automatische werking van de snelheid. 

Als u de AUTO-snelheid selecteert, zal de ventilatorsnelheid zichzelf aanpassen in overeenstemming 

met de kamertemperatuur en de ingestelde temperatuur. 

Instelbare kamertemperatuur> 5°C, = hoge snelheid. 

Instelling kamertemperatuur> 3°C, = gemiddelde snelheid. 

Instelling kamertemperatuur > 1°C, = lage snelheid. 

13. Het display toont de temperatuur van de instelling en de omgevingstemperatuur. Na het aanpassen 

van de temperatuurinstelling, knippert de ingestelde temperatuur 15 seconden op het display, 

daarna toont het display gedurende 70 seconden de omgevingstemperatuur. Daarna zal het display 

uit zijn tot de volgende aanpassing. 

14. LAGE VENTILATIE: Druk tegelijkertijd op de mode-knop en de ventilatorsnelheid-knop op het 

bedieningspaneel. 
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3.12 Installeren en vervangen van de batterijen 

- Open het deksel van de batterij, houd het haakje vast en trek het lichtjes omhoog. 

- Plaats de batterij (AAA, 2 stuks), de + moet overeenkomen met de markering op het plastic 

oppervlak. 

- Plaats het deksel van de batterij terug. 

- lnspectie: als u op de AAN / UIT-knop "CD" drukt en er geen pictogram wordt weergegeven, moet u 

de batterij opnieuw plaatsen. 

 

 

3.13 Onderhoud (P16-P21) 

De filters moeten regelmatig worden schoongemaakt om de aircoheater efficiënt te laten werken. Maak de 

filters elke twee weken schoon. 

Hoe verder te gaan: 

- Koppel de aircoheater los van het elektriciteitsnet. 

- Trek het filterrooster eruit. (P16) in dezelfde richting van de pijl. Verwijder het filter zoals getoond op P17. 

Was het filter uit (gebruik geen heet water) en plaats als de filter droog is hem op dezelfde manier terug. 

AANDACHT: 

Gebruik de aircoheater niet zonder filters, aangezien dit de aircoheater ernstig kan beschadigen. 

EXTERNE REINIGING: 

- Koppel de aircoheater los van het elektriciteitsnet. 

- Veeg de buitenkant alleen schoon met een vochtige doek. 

- Gebruik geen schurende doek en / of oplosmiddelen, dit kan het oppervlak beschadigen. 

- Gebruik geen overmatig natte doeken of sponzen, aangezien water in de aircoheater kan beschadigen en 

de veiligheid in gevaar kan brengen. 
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ACTIEVE KOOLSTOFFILTER 

De unit bevat een actief koolfilter dat niet alleen de functie heeft om het stof te verwijderen zoals een 

gewone filter doet, maar kan ook vreemde stoffen zoals chloor, geuren en giftige stoffen verwijderen uit de 

lucht die moeilijk te filteren is met conventionele filters. 

Met de actieve-koolstoffilter is de kamerlucht gezuiverd en het is tevens goed voor de gezondheid van het 

lichaam. 

Het is raadzaam om de koolstoffilter elke drie maanden te vervangen door een nieuwe, omdat het niet 

mogelijk is om het filter te wassen of schoon te maken. 
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3.14 Problemen oplossen. 

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAKEN 

- De aircoheater werkt niet. 

- De aircoheater koelt niet. 

- Vreemde geur in de kamer. Water druipt van de aircoheater. 

- De afstandsbediening werkt niet. 

- De aircoheater werkt niet na 3minuten wanneer hij is ingeschakeld. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

1. Verkeerde instelling van de timer / controleer de timerinstelling. 

2. Problemen met de stroomvoorziening / bel het servicecentrum. 

3. Het filter kan vuil zijn / maak het schoon. 

4. De kamertemperatuur is te hoog / wacht tot de temperatuur daalt. 

5. De temperatuur is niet goed ingesteld / controleer de temperatuur instelling. 

6. De roosters kunnen verstopt zijn / controlerenen verwijder eventuele obstakels. 

 

- Vochtigheid in de kamer, opkomende muren, tapijten, meubilering of enkelvoudig 

- Verkeerde installatie van de aircoheater. 

- Verkeerde aansluiting van de afvoerleiding. 

- Lege batterijen. 

- Verkeerde plaatsing van de batterijen in de afstandsbediening. 

- Bescherming van de aircoheater. Wacht even3 minuten en de aircoheater zal opnieuw beginnen werken. 

 

 

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, een service agent of 

een soortgelijk gekwalificeerde persoon om te vermijden dat er een gevaar is. De maximale 

bedrijfstemperatuur voor de aircoheater (max koeling: buiten DB43°C /WB26°C, binnen DB32°C / WB23°C; 

In verwarming: buiten DB-7°C / WB-8°C, binnenDB20°C)Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 

personen(inclusief kinderen) met fysieke, zintuiglijke of mentale beperkingen of gebrek aan ervaring en 

kennis, tenzij ze onder toezicht staan van hun ouders of instructies hebben gekregen over het gebruik van 

het apparaat door een verantwoordelijk persoon. Kinderen moeten onder toezicht staan om te garanderen 

dat ze niet spelen met het apparaat. 
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Verwijdering van uw oude apparaat 

1. Wanneer dit symbool van een doorgestreepte vuilnisbak verschijnt op een product betekent dit dat het 

product valt onder Europese Richtlijn 2002/96 / EG. 

2. Alle elektrische en elektronische productenmoet apart worden afgevoerd van het gemeentelijk afval via 

specifieke inzamelingsfaciliteitenaangewezen door de overheid of de lokale autoriteiten. 

3. Correcte verwijdering van uw oude apparaat helpt potentieel negatieve gevolgen te voorkomen voor het 

milieuen menselijke gezondheid. 

4. Voor meer gedetailleerde informatie over het weggooien van uw oude apparaat, neem dan contact op 

met uw gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product heeft gekocht. 

 

 


