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Bedankt dat je voor
Duux hebt gekozen!
We zijn blij dat je hebt besloten om de handleiding van je nieuwe Duux ventilatorkachel te lezen! Veel 

gebruikers slaan de instructies over en gaan direct met het apparaat aan de slag. Echter verschillende 

studies tonen aan dat mensen die eerst de gebruikershandleiding lezen, sneller en efficiënter van start 

kunnen dan mensen die zomaar wat proberen.

Bij Duux geloven we in een comfortabele en gezonde leefomgeving voor iedereen. Het verbeteren van 

het binnenklimaat met aantrekkelijke, functionele en effectieve producten is onze dagelijkse passie. Met 

onze reeks van innovatieve luchtbehandelingsproducten streven we er naar om jou van de best mogelijke 

luchtkwaliteit te voorzien.

Ontmoet de verrassend sterke keramische kachel die door de dubbele DC-ventilator erg krachtig is voor 

zijn compacte formaat. Door de verhoogde luchtstroom kan de warmte die door de keramische plaat 

wordt geproduceerd, verder in de ruimte worden verdeeld dan kachels van vergelijkbare grootte met 

slechts één ventilator. 

Lees de handleiding goed door om het meeste uit je Twist ventilatorkachel te halen.
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1. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van elektronische apparatuur 
dienen de standaard veiligheidswaarschuwingen 
te allen tijde gehanteerd te worden, waaronder 
onderstaande veiligheidsvoorschriften: 

1  Om vertrouwd te raken met de 
bedieningselementen, veiligheidskenmerken en 
gebruik van de ventilatorkachel raden wij u aan 
alle instructies aandachtig door te lezen voor 
ingebruikname.

2   Stop geen voorwerpen in luchtinlaat of 
luchtuitlaat. 

3   Zorg voor zorgvuldig toezicht wanneer dit 
apparaat wordt gebruikt in de aanwezigheid 
van kinderen, handelingsonbekwame personen 
of huisdieren. Sta kinderen niet toe met 
het apparaat te spelen. Dit apparaat is niet 
geschikt om te worden bediend door kinderen 
of personen met lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke beperkingen of door personen 
zonder kennis of ervaring met dit apparaat

4   Reiniging en gebruikersonderhoud mogen 
niet zonder toezicht door kinderen worden 
uitgevoerd. 

5   Schakel de ventilatorkachel uit middels 
het bedieningspaneel, laat vervolgens de 
ventilatorkachel afkoelen, schakel het apparaat 
uit middels de aan/uit knop op de achterzijde 
en haal daarna de stekker uit het stopcontact 
om de volgende handelingen uit te kunnen 
voeren: 
• De ventilatorkachel schoonmaken.
•  Onderhoud uitvoeren aan de

ventilatorkachel.
•  De ventilatorkachel verplaatsen.

6   Rol de stroomkabel volledig uit voordat u de 
stekker in het stopcontact steekt en zorg ervoor 
dat de kabel nergens met de ventilatorkachel in 
contact komt of anderszins heet kan worden. 
Leid de kabel niet onder tapijt door, bedek 
het niet met matten, lopertjes of dergelijke 
en houd de kabel buiten de looproute. Zorg 
ervoor dat er niet op de kabel getrapt wordt en 
dat er geen meubels op worden gezet. Leid de 
kabel niet om scherpe hoeken en wind hem na 
gebruik niet te strak op!

7   Om oververhitting te voorkomen mag de kachel 
nooit afgedekt worden.

8   Gebruik de ventilatorkachel niet buitenshuis.

9   Gelieve de netsnoeren niet zelf te verlengen. 
Het gebruik van een verlengsnoer wordt 
afgeraden omdat dit oververhitting en brand 
kan veroorzaken. Is het gebruik van een 
verlengsnoer onvermijdelijk, zorg dan voor een 
onbeschadigd en goedgekeurde verlengsnoer 
met een minimale doorsnee van 3 x 2,5 mm² 
en een toegestaan vermogen van minimaal 
2000 Watt/10Amp. Rol het snoer altijd geheel 
uit om oververhitting te voorkomen!

10   Verwijder de stekker uit het stopcontact door 
de stekker vast te pakken. Nooit aan het snoer 
trekken om de stekker te verwijderen uit het 
wandcontact.

11   Als het aansluitsnoer beschadigd is dient het 
vervangen te worden door een gekwalificeerd 
persoon.

12   Gebruik de ventilatorkachel niet op plaatsen die 
lange tijd niet gebruikt of bezocht worden.

13   Gebruik geen accessoires op de 
ventilatorkachel die niet door DUUX zijn 
aanbevolen voor dit product. 

14   Losse verbindingen tussen de ventilatorkachel 
stekker en de elektrische uitgang kunnen een 
verhitte stekker veroorzaken.

15   Om overbelasting en doorgebrande 
zekeringen te voorkomen dienen er geen 
andere apparaten op hetzelfde stopcontact 
aangesloten te worden.

16   De ventilatorkachel is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat 
alleen voor bijverwarming.

17   De ventilatorkachel moet niet direct onder, 
vlakbij of gericht op een stopcontact geplaatst 
worden. 

18   Deze kachel is niet geschikt voor gebruik in 
natte of vochtige ruimtes zoals badkamers, 
wasruimtes enz. Plaats hem niet in de nabijheid 
van een kraan, badkuip, douche, zwembad, 
fonteintje of dergelijke. Zorg ervoor dat het 
apparaat nooit in water kan vallen en voorkom 
dat water de kachel binnendringt. Mocht de 
kachel tóch met water in aanraking komen, 
neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! 
Een inwendig nat geworden kachel mag niet 
meer gebruikt worden en biedt het apparaat 
eerst ter reparatie aan. Dompel de kachel, 
snoer of stekker nooit in water of andere 
vloeistof en raak de kachel nooit met natte 
handen aan.
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Plaatsing

   Let op: Plaats het apparaat niet in de buurt 
van muren, ramen of meubels.

 
 

    Let op: Zelfs als het apparaat op een gepaste 
afstand van muren en meubels is geplaatst kan 
er stofvorming optreden na verloop van tijd. 
Wij raden aan om het apparaat regelmatig te 
onderhouden en te ontdoen van stof.

2. Productoverzicht en functies 3. Installatie en gebruik

Voorzijde

Achterzijde

Luchtuitlaat

Aan/uit schakelaar

+ Knop

Indicator stand II, 1.500W
Indicator stand I, 1.000W

Luchtinlaat

Indicator ventilator stand
- Knop

1

7

2

3

4

8

5
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   Let op: lees eerst aandachtig onderstaande 
instructies en het bijgevoegde waarschuwingsblad 
alvorens het product in gebruik te namen

Installatie:
1   Plaats het apparaat niet op een plek waar de 

verwarmde lucht in aanraking kan komen met 
gordijnen, meubels, planten of deuren. Dit kan 
vlekken of beschadigingen veroorzaken.

2   Plaats het product op een horizontaal en stabiel 
oppervlak.

3   Installeer het apparaat niet binnen het bereik 
van kinderen. Dit kan leiden tot ongelukken 
of een defect aan het apparaat als het wordt 
omgestoten of op geklommen.

4   Plaats het apparaat niet op een plek waar 
dingen van boven kunnen vallen. Dit kan leiden 
tot een ontsteking of defect.

5   Plaats het apparaat niet in de buurt van 
apparaten die niet geschikt zijn voor warme 
lucht zoals PC’s of smartphones. Dit kan leiden 
tot een ontsteking of defect.

Bovenkant:
tenminste 100cm

Achterkant:
tenminste 50cm

Zijkant:
tenminste 50cm

Zijkant:
tenminste 50cm

Voorkant:
tenminste 50cm
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In gebruik nemen:
 

   Let op: zie hoofdstuk 2 voor het 
productoverzicht en referenties

1   Plaats de stekker in een stopcontact

2   Positioneer de ventilatorkachel op een harde 
vlakke ondergrond op minstens 1 meter 
afstand van muur of andere objecten.

3   Zet de aan/uit schakelaar op de achterzijde 
van het apparaat in de ‘aan stand’, de 
ventilatorkachel staat nu in stand-by modus.

4   Druk op de ‘+ knop’ om het apparaat in te 
schakelen. De ventilator zal aangaan en het 
lampje bij stand I zal gaan branden. Het product 
verwarmt in deze stand niet. 

5   Door nogmaals op ‘+ knop’ te drukken zal de 
ventilatorkachel gaan verwarmen in de laagste 
stand. Het lampje bij II zal gaan branden.

6   Door nogmaals op ‘+ knop’ te drukken wordt de 
hoogste verwarmingsstand geactiveerd waarbij 
lampje van stand III zal gaan branden.

7   Door op ‘- knop’ te drukken kan de 
verwarmingsstand terug gebracht worden.

8   Om het apparaat uit te schakelen moet de 
‘- knop’ tot maximaal 3 keer ingedrukt worden, 
afhankelijk van de beginstand en tot er geen 
indicatorlampje meer aan staat. 

9   Na het uitschakelen van de verwarmingsstand 
blijft de ventilator gedurende ± 10 seconden 
aanstaan om het verwarmingselement af te 
koelen. Hierna gaat het apparaat automatisch 
terug in de stand-by modus. 

10   De luchtstroom is handmatig in te stellen naar 
de gewenste hoek. Het apparaat is kantelbaar 
tot een hoek van 50 graden. Draai het apparaat 
door beide zijkanten vast te pakken en middels 
de linkerzijde het apparaat te draaien. Raak het 
veiligheidsrooster niet aan om brandwonden te 
voorkomen.

11   Als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt 
is het raadzaam de aan/uit schakelaar op stand 
0 te zetten en de stekker uit het stopcontact te 
halen.

De Europese richtlijn 2012 / 19 / EG inzake Afval 
van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), 
vereist dat oude elektrische huishoudapparaten 
niet in de normale gemeentelijke ongesorteerde 
afvalstroom mogen worden weggegooid. Oude 
apparaten moeten apart worden ingezameld om 
recycling en hergebruik van de materialen daarin 
te optimaliseren en de gevolgen op het milieu en 

de volksgezondheid te verminderen. Het symbool 
met de doorgekruiste “vuilnisbak op wieltjes” op 
het product, herinnert u aan uw verplichting, dat 
het toestel bij verwijdering gescheiden ingezameld 
moet worden. Consumenten moeten contact 
opnemen met hun lokale autoriteit of verkoper 
voor informatie betreffende de juiste verwijdering 
van hun oude toestel.

4. Verwijderingsinstructies
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6. Veel gestelde vragen

V.  Het apparaat gaat niet aan.
A.  Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar op de 

achterzijde van het product op ‘aan’ staat.

V.   Kan het apparaat gebruikt worden in de 
badkamer?

A.  Het apparaat is niet geschikt voor natte ruimtes 
en kan niet in een badkamer gebruikt worden.

V.   Wat gebeurt er wanneer het apparaat 
omgestoten wordt?

A.   Wanneer het apparaat in gebruik is en wordt 
omgestoten treedt een veiligheidsmechanisme 
in werking en schakelt het apparaat zichzelf 
automatisch uit. Wordt het apparaat weer recht 
gezet dan kan het door middel van de + knop 
weer ingeschakeld worden.

V.   Voor welke oppervlakte is het apparaat 
geschikt?

A.   Het apparaat kan gebruikt worden in ruimtes 
tot 20m2. 

V.   Het apparaat geeft een sterke geur af.
A.   Bij het eerste keer in gebruik nemen van het 

apparaat kan een sterke geur vrijkomen. Dit lost 
snel op en is daarna niet meer ruikbaar. 

V.   Wanneer het apparaat wordt uitgezet blijft 
de ventilator nog even draaien. Klopt dit?

A.   Dit is correct. Om het keramische 
verwarmingselement af te laten koelen blijft de 
ventilator nog ± 10 seconden aan, voordat het 
apparaat in stand-by gaat. 

V.   Kan ik meerdere apparaten op dezelfde 
contactdoos aansluiten?

A.   Door de benodigde krachtstroom van meer 
ongeveer 1.500 watt wordt geadviseerd om niet 
meerdere apparaten op dezelfde contactdoos 
aan te sluiten. 

V.   Kan ik een verlengkabel gebruiken? 
A.   Het wordt niet aangeraden om een 

verlangkabel te gebruiken. Indien toch 
noodzakelijk gebruik dan alleen een 
goedgekeurde verlengsnoer met een minimale 
doorsnee van 3 x 2,5 mm² en een toegestaan 
vermogen van minimaal 2000 Watt/10Amp.

5. Technische Details

Aansluitspanning:

220 – 240 Volt / 50Hz
Gewicht: 

1.380 g

Maximaal vermogen

1.500 Watt
Model nr.:

DXFH01/DXFH02

225 mm 125 mm
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Designed in The Netherlands bij Duux International BV. Made in P.R.C.
Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2018 Duux. All rights reserved.
DUUX® is a trademark of Duux International BV,  

registered in the EU and other countries.  
The brand cited belongs exclusively to the respective owners.

Specifications are subject to modification without notice.


