
PELER 4E

ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE 

INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

HINWEISE FÜR DIE VERWENDUNG UND PFLEGE

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL MANTENIMIENTO
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WANNEER HET GEBRUIK VAN DIT ELEKTRISCHE APPARAAT,
BASISVOORZORGSMAATREGELEN MOETEN ALTIJD
GEVOLGD WORDEN OM DE KANS VAN VUUR, ELEKTRISCHE
SCHOK EN SCHADE TE VERKLEINEN VOOR PERSONEN,
INCLUSIEF HET VOLGENDE:

  Dit product moet alleen maar op de specifieke manier uitgevoerd
worden wat aangegeven staat in de handleiding. Gebruik van 
andere methodes kan resulteren naar een aanzienlijke verwonding.  

1 - Dit apparaat mag alleen gebruikt worden bij kinderen boven de 
8 jaar en ouder. 

2 - Kinderen moeten niet met dit apparaat spelen.

3 - Kinderen zouden niet het apparaat mogen
schoonmaken of onderhouden zonder toezicht. 

4 - Als de snoer beschadigd is, moet het vervangen worden bij 
de producent of door een gecertificeerd persoon om gevaar 
te voorkomen.

Trek de stekker uit het apparaat voordat u gaat vullen of 
schoonmaken.

5

6 - Zorg ervoor dat de ventilator uitgeschakeld is van het snoer 
voordat u de beschermkap verwijdert.

7 - Wanneer niet het apparaat niet in gebruik is, haal de stekker 
uit het stopcontact. Grijp de stekker, niet het snoer als je 
de stekker eruit haalt.

8 - Haal het apparaat niet uit elkaar of onderdelen op een andere 
plek zetten.

9 - Gebruik het apparaat niet in gebieden met een extreem 
hoge of lage temperatuur, waar het kan worden blootgesteld aan 
direct zonlicht. 
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10 Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare 
vloeistoffen of in een explosiegevaarlijke omgeving

11 - Gebruik geen zware objecten op het apparaat, 
dit kan schade of storing veroorzaken aan het apparaat.

12 - Aangezien het apparaat de bevochtigingsfunctie heeft, 
moet u het apparaat langere tijd niet op een luchtdichte plaats 
(zoals een kleine afgesloten ruimte) gebruiken om 
te hoge luchtvochtigheid te voorkomen. 

13 - Verander het water regelmatig om het schoon te houden. 

14 - Dit apparaat moet verticaal worden gebruikt.

15 - Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan 
druipend of spattend water.

16 Zet het apparaat niet in een kleine ruimte, 
zoals een boekenkast of een ingebouwde kast

17 Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met 
water vult. Zorg ervoor dat het water onder de waterlijn "MAX" staat.

18 - Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat 
u gaat schoonmaken en onderhouden.

19 - Het apparaat mag alleen aangepast of gerepareerd worden 
door gespecialiseerde technici.

20 Gebruik deze ventilator niet met een snelheidscontroleapparaat 
om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.
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1- HOOFDFUNCTIES EN WERKING 

• Koelfunctie 
• 1, 2, 4 uren tijdindicatie
• Drie verschillende ventilator snelheden: hoog, midium, laag
• Automatische horizontale bewegingsrichting.

Gemiddelde snelheid is de standaardconfiguratie wanneer het 
apparaat aan wordt gezet.

• 

1a- UITERLIJK EN FUNCTIES

Onderdelen van het product

1 - Handvat
2 - Controlepaneel
3 - Klep
4 - Stroomkabel
5 - Waterniveau indicatie meter
6 - Wielen worden geïnstalleerd met de sleutel (niet meegeleverd)
7 -
8 - Watertank

Luchtfilter

9 - Watertankslot

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK



Schakel UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u met water vult. Zorg ervoor dat het water onder de waterlijn "MAX" staat

D

E

F

A

B

C

E
N

G
LI

S
H

EN - 6

1b- BEELD PANEEL EN BEDIENINGSPANEEL

1c- AFSTANDSBEDIENING

2 “AAA” batteries

A.
B. Aan knop / snelheidsknop

C.
D.
E.
F.

 

 

Voor het eerste gebruik,
installeer

Aan knop

Uit knop

Koel knop Modusknop

Koelindicatie

Uit indicatie

Snelheidsindicatie

Slaap modus
indicatie

Natuur modus indicatie

Normale modus
indicatie

Bewegingsrichting
knop

Bewegingsrichting
indicatie

Tijd knop

Tijd indicatie

Uitknop

Modus knop

Koel knop

Tijd knop

Bewegingsrichting knop
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2- VOORBEREIDENDE INSTRUCTIE

Plaats het apparaat niet direct op tapijten, handdoeken, 
dekens of andere absorberende oppervlakken.

Kies een stevige, vlakke en vlakke locatie op ten minste 15 cm van een 
muur of object voor een goede luchtstroom. Plaats het luchtkoeltoestel op 
een waterbestendig oppervlak, omdat water meubels en sommige vloeren 
kan beschadigen. 

2a- VULLEN

Let op bij het toevoegen van water om:

Om de koelfunctie te gebruiken, 
moet water aan het waterreservoir worden 
toegevoegd. Open de tank en giet er koel, 
schoon water in.

1. Koppel het apparaat los.
Verwijder voor het bijvullen het resterende water (met behulp van de dop in de tank).2.

3. Gebruik alleen schoon water.
4. Vul het waterreservoir langzaam.
5. Let op dat het voorste waterniveau-indicatievenster het 

maximale niveau niet overschrijdt. 
6. Vergrendel de tank met de schuifpen om te voorkomen dat de tank valt. 

3- BEDIENINGSINSTRUCTIES 

1. Sluit de stekker aan op het stopcontact, er is dan een pieptoon te horen.
2. Druk op de AANKNOP, de AAN INDICATIE en de LAGE snelheid indicatie 

gaan aan met een pieptoon. 
3. Druk op de knop UIT om uit te schakelen, het apparaat zal dan stoppen.

3a- MODUS knop
1. Druk op de MODUSKNOP om de NATUUR INDICATIE in te schakelen. 
2. Druk twee keer op de MODUSKNOP om naar de SLAAPMODUS te gaan. 
3. Druk driemaal op de AAN /UITKNOP om weer naar de "normale" modus 

te schakelen.  

trek watertank eruit

schenk water



E
N

G
LI

S
H

EN - 8

• In de NATUUR-modus simuleert het apparaat natuurlijke veranderingen in 
de windkracht, met een LAGE, MIDDEN of HOGE intensiteit.
In de SLAAP-modus simuleert het apparaat natuurlijke veranderingen in 
windkracht zoals in de natuurmodus, maar om de 30 minuten schakelt het 
apparaat naar een lager intensiteitsniveau totdat het de LAGE intensiteit bereikt. 
Zodra het LAGE intensiteitsniveau is bereikt, blijft het apparaat op dit niveau totdat 
het door de gebruiker wordt uitgeschakeld.

• 

3b- SNELHEIDSKNOP
Druk in werkende staat op deze toets, maak een bi-geluid, om de ventilatorsnelheid in te stellen. 
De ventilatorsnelheid volgt de volgorde: laag-midden-hoog-laag-midden ......, de indicatie 
licht dan op. Het product wordt standaard ingeschakeld op lage snelheid. 

3c- Bewegingsrichting knop
Druk op de bewegingsrichting knop om de bewegingsrichtingfunctie in of uit te schakelen.

3d- TIJD knop
Wanneer het apparaat functioneert, drukt u op de AAN / UIT-knop om 
de uitschakelvertraging in te stellen.
Bij elke druk is het mogelijk om 1, 2 of 4 uur te selecteren.
Om de tijdmodus te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de TIJD-knop 
totdat de selecties 1, 2 en 4 uur zijn uitgeschakeld. 

3e- COOL button
1. Druk op de KOEL-knop. De KOEL-indicatie is ingeschakeld en de pomp begint te werken. 
2. Na ongeveer 3 minuten komt de comfortabele koele wind met vocht naar buiten.
3. Druk er opnieuw op om uit te schakelen. De KOEL-indicatie gaat uit en 

er komt verse en droge wind uit.

OPMERKINGEN:

Het apparaat kan zonder water worden gebruikt als een 
normale elektrische ventilator. In deze situatie is de 
KOEL-knop in de UIT-modus.

Als de KOEL-knop wordt ingedrukt en als het water onder het 
laagste niveau is of afwezig, is er geen alarm of signaal als de pomp 
blijft werken. In dit geval kan de pomp een abnormaal geluid produceren 
en wordt geadviseerd de koelerfunctie uit te schakelen.
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OPMERKING: BIJ HET EERSTE GEBRUIK KAN HET APPARAAT EEN GEUR HEBBEN.
BIJ ELKE HERSTART KAN HET APPARAAT WATERCONDENSAAT 
OP HET  ROOSTER HEBBEN.

 

4- DAGELIJKS ONDERHOUD

1. Koppel het apparaat los van de stroom.

2. Controleer of de ventilator is uitgeschakeld. 

3. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).
Demonteer het luchtfilter, maak het schoon met detergent 
(geen benzine, alcohol, gasolie of 
soortgelijke producten) en droog het.

4. Verwijder de waterdoek, maak hem 
schoon met detergent (geen benzine,
alcohol, gasolie of soortgelijke 
producten) en droog hem. 

5. Tap het water in de tank af en maak het 
schoon met een natte doek of borstel. 

6. Reinig het lichaam van het apparaat met een droge doek.

7. Plaats de waterdoek terug.

Installeer het luchtfilter opnieuw met de bijbehorende schroeven.8.

Gebruik geen natte doek of waterstraal omdat dit de veiligheid van 
het apparaat en de juiste werking ervan kan beïnvloeden
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5- OPSLAAN AAN EIND SEIZOEN

6- RECYCLEN

7- SPECIFICATIES                                             

Voltage (V) 220-240 V~
FREQUENTIE (HZ) 50-60 Hz
VERMOGEN (W) 70 W
PRODUCT DIMENSIE (W×H×D) 240mm x 610mm x 300mm

Volg de dagelijkse onderhoudsvoorstellen om filters en waterdoek te reinigen.
Zorg ervoor dat het luchtfilter en het waterdoek droog zijn 
en zorg ervoor dat het waterreservoir geen opgehoopt water bevat.
Verpak het apparaat in de originele doos en bewaar ze op een koele, droge plaats.

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het apparaat niet kan 
worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd 
bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. 
Uw aandacht voor de juiste verwijdering van dit product beschermt het milieu en de 
gezondheid van uw medemensen. Gezondheid en milieu worden bedreigd door 
onjuiste verwijdering. Verdere informatie over de recycling van dit product is 
verkrijgbaar bij uw gemeentehuis, uw vuilnisophaaldienst of in het land waar u het 
product hebt gekocht. Deze verordening is alleen geldig in EU-lidstaten.

Raadpleeg voor de onderstaande technische gegevens de kenmerkende 
gegevensplaat die op het product is aangebracht.
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