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Hartelijk dank voor de aanschaf van het TEESA apparaat. Lees deze gebruiksaanwijzing en bewaar

hem voor toekomstig gebruik. De producent neemt geen verantwoordelijkheid voor schade

veroorzaakt door ondeskundige behandeling en gebruik van het product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Om het risico op letsel of schade te beperken, dient u de basisveiligheidsmaatregelen in acht te

nemen die bij het gebruik van elk elektrisch apparaat worden toegepast, waaronder de volgende:

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, ook als u met het apparaat vertrouwd bent.

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

2. Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de op het apparaat

aangegeven spanning overeenkomt met de spanning in het stopcontact.

3. Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.

4. Bescherm het apparaat tegen schokken en vallen.

5. Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud".

6. Schakel het apparaat ALTIJD uit en koppel het los van de netvoeding:

a. als het niet correct functioneert,

b. als er een ongewoon geluid klinkt tijdens het gebruik,

c. voordat u het apparaat uit elkaar haalt,

d. voor het schoonmaken,

e. wanneer het niet in gebruik is.

7. Wanneer u het netsnoer van het apparaat loskoppelt, pakt u de stekker vast en trekt u eraan,

niet aan het snoer/de kabel.

8. Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met

verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis,

indien zij onder toezicht staan van en geleid worden door een persoon die verantwoordelijk is

voor hun veiligheid op een voorzichtige manier en alle veiligheidsvoorzorgen begrepen en

opgevolgd zijn. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat

niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden.

9. De vaste voedingskabel mag alleen worden vervangen in een erkend servicepunt.

10. Houd het apparaat en zijn snoer/kabel uit de buurt van warmte, water, vocht, scherpe randen

en elke andere factor die het apparaat of zijn snoer kan beschadigen.

11. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistof; en hanteer/gebruik het niet met natte of

vochtige handen.

12. Gebruik het product niet voor andere doeleinden dan aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

13. Gebruik geen ongeoorloofde accessoires.

14. Toestel voor thuisgebruik; gebruik het niet voor commerciële of industriële doeleinden.

Apparaat uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

15. Gebruik dit apparaat NIET als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat kapot

is.

16. Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Alleen bevoegd en gekwalificeerd personeel mag dit

apparaat repareren. Haal dit apparaat nooit uit elkaar.

17. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat en -uitlaat.

18. De luchtinlaat en -uitlaat niet blokkeren of afdekken.

19. Plaats niets op de bovenkant van het apparaat.

20. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond, zoals een bed of bank, omdat het apparaat

dan kan omvallen.

21. Zorg voor voldoende ruimte rondom het apparaat om vrije circulatie mogelijk te maken (ten

minste één meter van muren of meubels).
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PRODUCTBESCHRIJVING

Voorzijde Achterzijde

1. Bedieningspaneel
2. IR sensor
3. Luchtuitlaat
4. Waterpeil indicator

1. Papieren filter
2. Vergrendelingen
3. Stoffilter
4. Watertank

Watertankslot

KOELFUNCTIE

Dit apparaat kan worden gebruikt als een ventilator of als luchtkoeler. Wanneer de koelfunctie is

ingeschakeld, zal de waterpomp het water uit de watertank halen en het op het papieren filter

gieten. Het papieren filter absorbeert de temperatuur van het water en de verdampte lucht wordt

met behulp van de ventilator uitgeblazen.

Controleer voor gebruik of de filters goed gemonteerd zijn, vul vervolgens het waterreservoir met

water en druk op de toets COOLER.

Vullen van de watertank

Het is noodzakelijk de watertank met water te vullen als u de koelerfunctie wilt

gebruiken. Als het waterpeil onder de MIN markering staat of als er geen water in de

watertank zit, is het verboden de koelfunctie in te schakelen. Het activeren van de

koelerfunctie met onvoldoende water kan een storing in de waterpomp veroorzaken.

1. Draai de watertankvergrendeling in horizontale stand en schuif de watertank naar buiten.

2. Giet alleen schoon water in de watertank. Houd bij het vullen van de watertank de

waterpeilindicator op de watertank in de gaten. Zorg ervoor dat u voorbij de MIN markering

komt, maar vul niet meer dan de MAX markering.

3. Wanneer de watertank met de juiste hoeveelheid water gevuld is, schuift u de watertank terug

in het toestel en sluit u de vergrendeling.
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Belangrijk:

 Wanneer de watertank gevuld is met water, zorg er dan voor dat u er niet tegenaan leunt of

stoot, om lekken en beschadiging van het apparaat te voorkomen.

 Controleer regelmatig het waterpeil in het waterreservoir wanneer de koelfunctie is

ingeschakeld. Als het waterpeil laag is en zakt tot de MIN markering, giet er dan meer water in.

Zorg er altijd voor dat er voldoende water in de watertank zit.

 Het wordt aanbevolen om het water minstens eenmaal per week te vervangen.

 Het waterreservoir mag alleen met schoon water worden gevuld.

Koelelementen

Om het koelingseffect te verhogen, kunt u gebruik maken van de koelelementen die bij

het toestel worden geleverd.

1. Voor gebruik vult u de koelelementen met water, schroeft u de dop er weer op en schudt u het

koelelement. Plaats de koelelementen vervolgens een paar uur in het vriesvak van uw koelkast.

Wanneer ze goed bevroren zijn, haalt u ze uit de koelkast.

2. Schuif het waterreservoir naar buiten en zet er koelelementen in.

3. Giet water in het waterreservoir tot aan de markering MAX.

 Zorg ervoor dat u eerst de koelelementen in de watertank zet, en vul dan pas water bij.

BEDIENINGSPANEEL

WERKING

Zoek de juiste plaats voor het apparaat: vlak en stabiel oppervlak, met voldoende ruimte rondom

voor vrije circulatie.

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat geeft een pieptoon en de

stroomindicator licht op. Het apparaat gaat in stand-by.

1. COOLER toets: Druk op deze toets om de koelfunctie in te schakelen (LED-indicator gaat

branden). Druk nogmaals op deze toets om deze functie uit te schakelen (LED gaat uit).

2. SWING toets: Druk op deze toets om de oscillatiefunctie in te schakelen (LED-indicator licht

op). Nogmaals indrukken om deze functie uit te schakelen (LED gaat uit).

3. TIMER toets: Druk op deze toets om het apparaat automatisch uit te schakelen na een vooraf

ingestelde tijd binnen het bereik van 0,5 tot 7,5 uur. Bij elke druk op de toets wordt de timer
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met 0,5 uur verhoogd. De corresponderende indicator licht op naast de geselecteerde instelling.

Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch uit.

4. MODE toets: Druk op deze toets om te schakelen tussen de 3 beschikbare bedrijfsmodi:

normaal, natuur en slaap. De overeenkomstige indicator licht op naast de geselecteerde

instelling.

5. SPEED toets: Druk op deze toets om te schakelen tussen de 3 beschikbare instellingen voor de

ventilatorsnelheid: laag, gemiddeld en hoog. De corresponderende indicator licht op naast de

geselecteerde instelling.

6. ON/OFF toets: Druk op deze toets om het toestel aan/uit te zetten.

AFSTANDSBEDIENING

U kunt het apparaat bedienen met het bedieningspaneel of met de afstandsbediening die bij het

apparaat is geleverd. De afstandsbediening heeft dezelfde functies als het bedieningspaneel op de

bovenkant van het toestel.

Installeer de batterij voor gebruik volgens de onderstaande instructies:

1. Schuif de batterijlade naar buiten.

2. Plaats de CR2025 batterij met de juiste polarisatie.

3. Schuif de lade naar binnen zodat deze vastklikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Na lange tijd in gebruik te zijn geweest, kan het stof dat zich in het stoffilter of het papierfilter heeft

opgehoopt, de luchtstroom beïnvloeden. Daarom wordt aanbevolen het apparaat en de filters

regelmatig te reinigen. Volg de onderstaande stappen om uw apparaat schoon te maken.

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt en

onderhoudt.

 Gebruik geen schuurmiddelen of chemische middelen om de onderdelen van het toestel te

reinigen.

 Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat droog zijn voor gebruik.

Stof filter

Druk beide sloten tegelijk in en trek het stoffilter eruit. Gebruik een borstel om het stof en vuil van

het filter te verwijderen. Maak het indien nodig voorzichtig schoon met een licht vochtige doek. Zorg

ervoor dat u het droogwrijft voor u het terugplaatst. Zet het filter weer in elkaar zodat het vastklikt.

Papieren filter

Na het verwijderen van het stoffilter kunt u het papieren filter zien. Neem het uit het apparaat.

Gebruik een schone, zachte borstel om stof en vuil te verwijderen. Spoel het indien nodig af met

water en laat het drogen in de open lucht.
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SPECIFICATIES

 Gebruik het als een ventilator of luchtkoeler

 Koelt en bevochtigt de lucht

 3 snelheidsinstellingen

 3 werkingsmodi

 Timer

 Oscillatiefunctie

 Touchpad

 Waterpeil markeringen

TECHNISCHE GEGEVENS

 Maximale grootte van de ruimte: 10 m2

 Luchtstroom: 300 m3/u

 Inhoud waterreservoir: 4 l

 Max. snelheid: 8 m/s

 Geluidsniveau: <65 dB

 Vermogen: 80 W

 Stroomvoorziening: 220 - 240 V; 50 - 60 Hz

 Lengte netsnoer: 1,5 m

 Gewicht: 4,8 kg

 Afmetingen: 76 x 32 x 23 cm

 Toebehoren: 2 koelelementen, afstandsbediening, gebruiksaanwijzing



7

www.teesa.pl


