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INLEIDING 
Lees voor het gebruik zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing. Vero-
nachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot letsel leiden 
of schade aan het apparaat. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 
van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.                                                                                                                              
                                                                                                     
VEILIGHEID
Symbolen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing
Belangrijke waarschuwingen hebben de volgende symbolen. 
Deze waarschuwingen moeten strict in acht worden genomen.
Veronachtzaming van de veiligheidswaarschuwingen kan leid-
en tot elektrische schokken, ernstig letsel, brand , of schade aan 
het apparaat.

Gevaar! 
Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot lev-
ensgevaarlijke elektrische schokken.

   Opgelet! 
Veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot letsel 
leiden of schade aan het apparaat.

Let op! 
Dit symbool wijst op tips en belangrijke informatie voor de 
gebruiker.

Waarschuwingen voor de veiligheid

Opgelet!

Dit apparaat kan worden gebruikt door 
kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of een gebrek aan 
ervaring en kennis, mits zij onder toezicht 
staan en geïnstrueerd zijn betreffende het 
veilige gebruik van het apparaat en bekend 
zijn met de daaraan verbonden risico’s. 
Kinderen mogen niet met het apparaat 
spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud 
dienen niet uitgevoerd te worden door 
kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en 
onder toezicht staan. Houd het apparaat 
en de voedingskabel buiten bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar.

Gevaar! 
Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, kunnen elek-
trische schokken niet worden uitgesloten.
Neem om die reden de volgende veiligheidsinstructies in acht:

•  In geval van schade aan de stekker of de 
voedingskabel dient deze ter voorkom-
ing van elk risico uitsluitend door de 
fabrikant of diens Technische Dienst te 
worden vervangen.

•  Raak het apparaat niet aan met vochtige handen of 
voeten.

•  Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
•  Zorg dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat de stek-

ker zo nodig eruit getrokken kan worden. 
•  Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de 

kabel bij de stekker zelf vast. 
  Trek nooit aan de voedingskabel, want daardoor kan bes-

chadiging optreden.
•  Om het apparaat volledig uit te schakelen moet de stekker 

uit het stopcontact getrokken worden.
•  Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren. 
 Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en 

neem contact op met de Technische Dienst. 
• Het apparaat nooit verplaatsen door aan de voedingskabel 

te trekken. 
• Er mogen op geen enkele manier wijzigingen aan het ap-

paraat worden aangebracht, omdat de geringste verander-
ing uiterst gevaarlijk kan zijn. 

• Gebruik geen verlengsnoer. 
• Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstem-

ming met de regels voor huishoudelijke apparaten zoals 
die gelden in het betreffende land. 

• Het apparaat dient aangesloten te worden op een geaard 
stopcontact. Laat uw elektriciteitsnet controleren door een 
bevoegde elektricien 

 Opgelet!
•  Vergewis u er na het uitpakken van dat het apparaat volle-

dig is en onbeschadigd.
• Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piepschu-

im) buiten bereik van kinderen.
•  Gebruik het apparaat op een vlakke ondergrond.
•  Het apparaat niet gebruiken indien het klaarblijkelijk bes-

chadigd is. Neem contact op met de Technische Dienst.
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Problemen verhelpen
Probeer een probleem eerst op te lossen door de informatie te 
lezen in de sectie “Probleemoplossingen” op bladzijde 28.
Ingeval het apparaat gerepareerd moet worden, neem dan 
altijd contact op met de door de fabrikant aangewezen Tech-
nische Dienst. Vraag altijd met klem om originele onderdelen. 
Reparaties door onbevoegden kan gevaarlijk zijn en de garantie 
ongeldg maken.

Juist gebruik
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik dit apparaat uitsluitend volgens de beschrijving in de 
gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing behandelt niet 
elke mogelijke toestand en situatie die zich kan voordoen. Ge-
bruik gezond verstand en wees voorzichtig bij het installeren, 
gebruiken en onderhouden van welk elektrisch apparaat dan 
ook.

Algemene veiligheidswaarschuwingen
•  Installeer het apparaat niet in ruimtes waar zich gas, olie 

of zwavel bevindt, noch dicht bij warmtebronnen. 
• Gebruik het apparaat niet op hellende oppervlakken. 
•  Houd het apparaat op minstens 50 cm afstand van ont-

vlambare stoffen (alcohol enz.) of voorwerpen die onder 
druk staan (bijv. spuitbussen). 

• Leg geen hete voorwerpen op het apparaat. 
• Bij transport dient het apparaat rechtop te staan of op een 

van de zijkanten. Laat, alvorens het apparaat te verplaat-
sen, de condensaattank leeglopen. Wacht na het transport 
minstens een uur alvorens het apparaat in gebruik te 
nemen. 

• R 134a is een koelmiddel dat voldoet aan de Europese 
ecologische normen; niettemin is het aan te bevelen het 
koelingscircuit van het apparaat niet te doorboren. Lever 
het apparaat na de gebruiksduur af bij een centrum voor 
afvalverwerking.

 MILIEU-INFORMATIE Het apparaat bevat gefluoreerde 
broeikasgassen, toegelaten door het Kyoto Protocol. On-
derhoud en afvalverwerking dienen alleen door bevoegd 
personeel te worden uitgevoerd (R134A, GWP=1300). 

   De verpakkingsmaterialen kunnen gerecycled worden. 
Daarom wordt aangeraden de verpakkingsmaterialen 
weg te gooien in de speciale bakken voor gescheiden 
afvalverzameling. 

• Gebruik het apparaat niet buitenshuis. 
• De in- en uitgangen voor lucht niet belemmeren.
• Gebruik het apparaat niet in wasruimtes.

elektrische aansluitingen
Wacht na het transport minstens een uur alvorens het apparaat 
in gebruik te nemen. 
Alvorens het apparaat op het stopcontact aan te sluiten, con-
troleer of: 
• De netspanning overeenkomt met de waarde op het ge-

gevensplaatje van het apparaat. 
• Het stopcontact en de stroomtoevoer geschikt en vol-

doende zijn voor de vereiste belasting. 
• De stroomtoevoer overeenkomt met de stekker. Als dit niet 

het geval is, laat de stekker vervangen door een bevoegde 
elektricien. 

• Het stopcontact op de juiste manier is geaard.

Gebruiksaanwijzing
Lees voor het gebruik zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.
•  Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
 Als het apparaat wordt overgedragen aan derden, dient de 

gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden.
• Veronachtzaming van deze gebruiksaanwijzing kan tot 

letsel leiden of schade aan het apparaat.
 De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg 

van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing.
• Bewaar de lijst van Technische Diensten en stel vast welke 

het dichtst bij u in de buurt is.

Let op! 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing. Als het apparaat wordt 
overgedragen aan derden, dient de gebruiksaanwijzing meege-
leverd te worden.

INSTALLATIE
pLaats het apparaat in de ruimte die ontvochtigd moet worden. 
Er dient voor de luchtuitlaat ongeveer 50 cm vrijgehouden 
te worden aan de voorkant van de ontvochtiger. Voor doel-
treffende ventilatie moet er ongeveer 5-10 cm vrijgehouden 
worden aan de achterkant van het apparaat. De condensatie 
kan op de volgende manieren worden afgevoerd:
a) Afvoer naar het reservoir 
De condensatie kan rechtstreeks naar het reservoir worden af-
gevoerd. Het reservoir kan gemakkelijk worden verwijderd (Afb. 
1).
b) Doorlopende afvoer naar buiten
Ingeval het apparaat voor lange periodes in werking is, maar het 
niet mogelijk is het reservoir regelmatig te legen, is het aan te 
bevelen de doorlopende afvoer naar buiten te gebruiken. 
1) Verwijder de aftapdop door hem tegen de wijzers van de 

klok in te draaien en haal de rubberen stop van de uitloop 
af (Afb. 2).
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nen met ontvochtigen en pas stoppen als de gewen-
ste luchtvochtigheid is bereikt.  

CONTROLELAMPJES
         Controlelampje reservoir
(Controlesysteem reservoir)
Deze ontvochtiger is voorzien van een mechanisme dat het cor-
rect functioneren van het apparaat in de gaten houdt.
Het overeenkomstige controlelampje op het bedieningspaneel 
licht op in de volgende situaties:
1.  Het reservoir is vol:
 Leeg de tank.
2.  Reservoir ontbreekt:
 Plaats het reservoir terug.
3.  Het reservoir is niet correct geplaatst:
 Zet het op de juiste manier terug.
4.  Voortdurende waterafvoer:
 De slang is verstopt of het niveauverschil is te groot
 (er blijft water stromen in het reservoir).
 Verwijder de verstopping.
Zodra de oorzaak is weggenomen, gaat het lampje uit en begint 
het apparaat weer te werken.

          Controlelampje werking op lage temperatuur
Wanneer de temperatuur van de ruimte te laag is, wordt het 
mechanisme voor werking op lage temperatuur geactiveerd. 
Dit mechanisme zorgt ervoor dat het apparaat afwisselend ont-
vochtigt en ventileert, waardoor ijsvorming wordt voorkomen. 
Bij regelmatig gebruik in koude ruimtes is het aanbevelen-
swaardig tegelijkertijd de verwarming (een beetje) aan te zet-
ten. Dit maakt dat de ontvochtiger beter en sneller werkt.

Let op! 
•	 Het	 apparaat	 is	 uitgerust	 met	 een	 vertragings-

mechanisme van 3 minuten. Dit beschermt de 
compressor ingeval het apparaat te vaak aan- en 
uitgezet wordt.

REINIGING EN ONDERHOUD
Altijd voor het reinigen en/of uitvoeren van onderhoud eerst 
de stekker uit het stopcontact trekken.  Om veiligheidsredenen 
nooit een waterstraal zetten op het apparaat. 

Reiniging van de behuizing 
•  Gebruik voor het reinigen van het apparaat een vochtige, en 

daarna een droge doek. 
• Gebruik nooit petroleum, alcohol of oplosmiddel. 
• Spuit op het apparaat nooit insecticiden of iets dergelijks. 

Deze kunnen de plastic delen van het apparaat vervormen. 

2)  Bevestig de bijgeleverde buis aan de uitloop zoals te zien is 
op afbeelding 3. 

3)  Zorg dat het eind van de slang niet hoger is dan de uitloop. 
Anders zal het water in het reservoir van het apparaat 
stromen (Afb. 4). 

 Zorg dat er geen knikken in de slang zijn. 

BESCHRIJVING (bladzijde 3)

Beschrijving van het apparaat (bladzijde 3 -A )
A1.  Bedieningspaneel
A2. Opvangreservoir voor condens
A3. Handvat
A4. Luchtinlaatrooster
A5. Luchtfilter of zilver-ion luchtfilter (alleen bij bepaalde 

modellen)
A6. Luchtafvoerrooster
A7. Afvoerslang voor condens (ongeveer 1 m lang) 
A8. Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen)

Beschrijving van het bedieningspaneel 
 (bladzijde 3 -B)
B1.Knop "AAN/Stand-by"
B2. Keuzeknop
B3. Controlelampje “Reservoir vol / Reservoir ontbreekt”
B4. “Stand-by”-controlelampje “Ontvochtiging / 

Vorstbescherming”
B5. Instelling vochtigheidsgraad

HOE DE LUCHT TE ONTVOCHTIGEN
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
• Ga na of het controlelampje “Reservoir vol / Reservoir ont-

breekt”  (           ) uit is. Zo niet, leeg het reservoir en plaats 
het op de juiste manier terug.

• Druk, om het apparaat aan te zetten, op de knop “AAN/
Stand-by"            .

• Druk op de keuzeknop (B2) om de gewenste luchtvochtig-
heid in te stellen  (       ,          ,              ,            )

 Het apparaat stelt nu de vochtigheidsgraad in naar uw 
keuze.

 Ongeveer 60% luchtvochtigheid 
 Ongeveer 50% luchtvochtigheid 
 Ongeveer 40% luchtvochtigheid 
Het kiezen van de “dry”-functie           is ideaal om wasgoed 
sneller te drogen.

Let op! 
•	 Als	de	luchtvochtigheid	in	de	ruimte	groter	is	dan	de	

ingestelde waarde op het apparaat, zal het begin-
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Reiniging van het luchtfilter of zilver-ion luchtfilter. 
(alleen bij bepaalde modellen)
Als het filter vuil is, wordt de luchtcirculatie negatief beïnvloed 
en de doeltreffendheid van de luchtontvochtiger verminderd. 
Het is daarom goed het filter regelmatig te reinigen.  Hoe vaak 
hangt af van de omgeving en hoe lang het apparaat in werking 
is. Als het apparaat voortdurend in werking is of zeer regel-
matig, wordt u aanbevolen het filter eens per week te reinigen. 
• Om het filter eruit te halen, verwijder het rooster en trek het 

filter eruit (zie afb. 5).
• Gebruik een stofzuiger om het stof van het filter te verwij-

deren.  Als het filter erg vuil is, spoel het om met lauwwarm 
water. De temperatuur van het water mag niet hoger zijn 
dan 40˚C. Na het wassen moet het filter drogen alvorens het 
terug te plaatsen. 

 Het zilver-ion luchtfilter (indien aanwezig) houdt poeder-
deeltjes tegen en heeft ook een doeltreffende antibacteriële 
werking. Bovendien vermindert het de aanwezigheid van 
irriterende middelen, zoals pollen en sporen.

 Het filter wordt met kleine zilveren deeltjes behandeld (op 
een schaal van een miljoenste millimeter) die zowel in staat 
zijn de vermenigvuldiging van bacteriën tegen te gaan als 
wel elke bacterie of spoor te vernietigen.

Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen).
Sommige modellen zijn uitgerust met een anti-allergie filter. 
Dat kan de concentratie van allergenen die door de lucht 
worden meegevoerd op een snelle en efficiënte wijze aanzien-
lijk verminderen. 
Haal het filter uit de verpakking en plaats het in het rooster aan 
de achterkant van het apparaat, zoals aangegeven op afb. 6.
Het is raadzaam het filter om de 2 jaar.

Indien het apparaat lange tijd niet is gebruikt: 
• Leeg het reservoir na het loskoppelen van het apparaat van 

het stopcontact. 
• Reinig en herplaats het filter. 
• Bedek het apparaat met een plastic zak ter bescherming 

tegen stof. 

AFVALVERWERKING
Het apparaat dient niet weggegooid te worden met 
huisafval, maar afgeleverd te worden bij een erkend 
verzamelpunt voor afvalscheiding en recyclage.

TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning Zie gegevensplaatje 
  plaatje
Opgenomen vermogen “
Vorstbeschermer Ja
Ventilatorsnelheid 1
Luchtfilter Ja
Anti-allergie filter (alleen bij bepaalde modellen) Ja
Afmetingen HxLxD 502x334x220
Capaciteit reservoir  2,1 l

Operationele grenzen: 
Temperatuur 2°C - 30°C
Relatieve vochtigheid 30-90%
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Controleer de volgende punten alvorens de plaatstelijke erkende Technische Dienst te bellen.  

PROBLEMEN ORMOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Het apparaat werkt in de bedrijfs-
modus ontvochtigen, maar de lucht-
vochtigheid neemt niet af.

Het filter is verstopt.

De temperatuur of luchtvochtigheid in 
de kamer is te laag.

De kamer is te groot voor het ontvoch-
tigingsvermogen van het apparaat of 
er zijn te veel vochtigheidsbronnen 
(potten met kokend water, etc.)

De ingestelde waarde voor lucht-
vochtigheid is te hoog.

Reinig het filter.

Onder bepaalde omstandigheden is het 
normaal dat het apparaat niet ontvochtigt. 
Controleer de operationele grenzen van het 
apparaat in de sectie “Technische specifi-
caties” In sommige gevallen is het raadzaam 
de omgeving te verwarmen.

Verlaag de ingestelde waarde voor lucht-
vochtigheid.

Het apparaat werk na opstarten on-
geveer 3 minuten niet.

De beveiliging werd correct geac-
tiveerd.

Wacht totdat de 3 minuten voorbij zijn.

Het apparaat werkt niet. 

 

Het apparaat staat niet aan.

Er geen stroom.

Het apparaat is ingeschakeld.  
lage vochtigheidsgraad

Het reservoir is vol met water

Het reservoir is niet goed geplaatst.
    

Steek de stekker in het stopcontact.

Controleer de netspanning.

Stel het apparaat op een hogere vochtig-
heidsgraad in.

Leeg het reservoir

Plaats het reservoir voorzichtig
in de juiste positie.


