Handleiding Cool Cube 3000
Inleiding
Hartelijk dank voor uw aankoop van de persoonlijke luchtkoeler.
De luchtkoeler is ontwikkeld om de temperatuur te verlagen to -12.4 graden en u te helpen u
te ontspannen dankzij het afkoelende effect tot op een afstand van 2 meters. Het apparaat
kan worden gebruikt op kantoor, in een slaapkamer, in het salon of op elke plaats waar u uw
persoonlijke binnenruimte wenst af te koelen. In de winter helpt hij u ook om een geschikte
luchtvochtigheidsgraad te bereiken en komaf te maken met de ongemakken door een te
droge lucht. Bovendien is het met zijn natuurlijke afkoeling technologie door verdamping en
zijn ultra-absorberende filter van plantaardige vezel een milieuvriendelijk product dat geen
schadelijke chemische stoffen uitstoot.
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Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, kinderen inbegrepen, met
een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of door personen zonder
ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of voorafgaand instructies kregen
over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat
spelen.
Gebruik dit apparaat alleen voor de toepassing die in deze handleiding is
omschreven.
Controleer of de netspanning overeenkomt met die van het apparaat.
Plaats het apparaat altijd op een hard, vlak en horizontaal oppervlak. Houd het
apparaat een beetje (minimaal 15 cm) verwijderd van muren en warmtebronnen
zoals kachels, radiatoren enz.
Steek de stekker niet in het stopcontact of verwijder hem niet met natte handen.
Vul het reservoir met schoon en vers, gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
Als het snoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door een gelijkaardig
snoer dat verkrijgbaar is bij de leverancier of zijn klantendienst.
Stel het apparaat niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
Haal het toestel niet volledig uit elkaar. Als u een probleem vaststelt, laat u het
apparaat dan controleren bij de leverancier of bijbehorende dienst-na-verkoop.
Schakel het apparaat niet in als er geen water in het reservoir zit.
Schud het apparaat niet. Dat zou de werking ervan kunnen aantasten.
Raak nooit het water of de onderdelen aan wanneer het apparaat in werking is.
Als u een abnormale geur waarneemt tijdens het gebruik zoals voorgeschreven in
deze handleiding, schakel het apparaat dan uit, haal de stekker uit het stopcontact
en laat het nakijken door de leverancier of zijn klantenservice.
Gebruik geen etherische oliën in dit apparaat.
Giet geen warm water in het reservoir.
Haal de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat schoonmaakt of het reservoir
verwijdert.
Was het volledige apparaat niet in water en dompel het niet onder. Raadpleeg de
reinigingsinstructies in deze handleiding.
Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt. Raadpleeg en volg hiervoor
de reinigingsinstructies in deze handleiding.
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Als het apparaat in water valt, trek dan eerst de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat uit het water haalt.
Laat een elektrisch apparaat nooit onbewaakt aangesloten op het stroomnet. Haal de
stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
Houd de stroomkabel uit de buurt van warme oppervlakken.
Plaats geen kleding of handdoeken op het apparaat. Als het ventilatierooster
geblokkeerd is, kan dit leiden tot een slechte werking van het apparaat.
Richt het ventilatierooster nooit naar elektrische apparaten, boeken of houten
voorwerpen omdat dit schimmelvorming kan veroorzaken.
Til het apparaat op aan het handvat om het te verplaatsen, en niet aan het
waterreservoir.
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik binnenshuis.
Gebruik enkel de hulpstukken die met dit apparaat zijn meegeleverd. De garantie
vervalt bij gebruik van andere, niet toegelaten hulpstukken.
Maak het apparaat of zijn waterreservoir nooit schoon door met een hard voorwerp te
schuren.
Plaats nooit een voorwerp in een opening.
Gebruik het niet wanneer producten in aerosol worden gebruikt of bij toediening van
zuurstof.
Dit apparaat is niet ontwikkeld om te worden gebruikt in badkamers of andere
vochtige binnenruimtes. Installeer het apparaat nooit op een plaats waar het in bad of
water zou kunnen vallen.
Houd het apparaat net schuin of verplaats het niet wanneer het in werking is.
Schakel het uit en haal de stekker uit het stopcontact vooraleer u het verplaatst.
Gebruik het apparaat nooit op plaatsen waar explosieve gassen aanwezig zijn.
Gebruik het apparaat nooit indien het snoer of de fiche beschadigd zijn, als het niet
goed werkt, beschadigd is of in het water gevallen is.
Gebruik het apparaat altijd met de meegeleverde USB-kabel door het op een
computer of een stopcontact aan te sluiten met behulp van een in de handel
verkrijgbare USB-voedingsadapter met een minimaal vermogen van 1.0.A.
Voor een optimale werking moet de filter om de 6 maanden worden vervangen, ofwel
na ongeveer 500 uur gebruik. De duur kan variëren afhankelijk van de hardheid van
het gebruikte water. Vervang hem enkel bij de leverancier door een vergelijkbaar
model.

Onderdelen van het apparaat
1. Rooster voor de aanvoer van warme lucht
2. Filter
3. Waterreservoir
4. Ventilatierooster voor de afgekoelde lucht
5. Handvat
6. Aanraakknoppen
7. Led sfeerlicht
8. Dop voor het waterreservoir
9. USB-poort
10. USB-kabel

Gebruiksvoorschriften
Het afkoelende effect van het product neemt toe naarmate de relatieve vochtigheid daalt.
Hoe droger de omgevingslucht, des te meer zult u het afkoelende effect voelen. De
persoonlijke luchtkoeler is het meest efficiënt wanneer hij wordt gebruik bij warm en licht
vochtig weer, waarbij de vochtigheid niet hoger is dan 60%.
Verplaatsing
Zorg ervoor dat u het product steeds verplaatst aan het handvat.
Voorzorgsmaatregelen voor het eerst gebruikt
Neem de luchtkoeler uit zijn oorspronkelijke verpakking en controleer of hij geen gebreken
vertoont. Als u een gebrek vaststelt, brengt u het apparaat naar de leverancier of zijn
dienst-na-verkoop. Plaats de persoonlijke luchtkoeler een half uur voor inschakeling in de
ruimte waar u hem zult gebruiken, zodat hij zich kan aanpassen aan de
omgevingstemperatuur.
Vullen van het reservoir
● Vooraleer u het apparaat vult met water, verwijdert u de elektrische adapter uit het
stopcontact op de muur en van het apparaat.
● Gebruik alleen schoon en vers, gedestilleerd of gedemineraliseerd water om
storingen te voorkomen.
● Draai de dop van het reservoir na het vullen stevig aan om lekkage en elektrocutie te
voorkomen.
● Het reservoir moet regelmatig worden schoongemaakt. Lees het hoofdstuk
‘Onderhoud en opberging’ hieronder.
● Verwijder het reservoir door het op te heffen en hou het ondersteboven.
● Draai de dop van het reservoir open tegen de klok in.
● Giet vervolgens schoon en vers, gedestilleerd of gedemineraliseerd water in het
reservoir.
● Zet de dop terug en sluit hem luchtdicht af door in wijzerzin te draaien.
● Plaats het reservoir correct terug op de basis van het apparaat.
Gebruiksaanwijzing
De persoonlijke luchtkoeler wordt geleverd met een USB-kabel. Het kan ook worden
aangesloten met een adapter met een minimaal vermogen van 1.0.A. Zodra de luchtkoeler
onder spanning staat, is hij klaar voor gebruik.
● Richt de gleuven van het ventilatierooster omhoog of omlaag om de luchtstroom in
de gewenste richting te sturen.
● Druk op de knop ON/OFF een blauw led lampje wijst erop dat de ventilatie en het
sfeerlicht geactiveerd zijn.
● Druk een tweede keer: het sfeerlicht is uitgeschakeld.
● De luchtkoeler werkt standaard continu. Druk eenmaal op de timerknop om een
werking van 2 uur te programmeren, een tweede keer om een werking van 4 uur te
programmeren. Een blauw led lampje geeft de geselecteerde duur aan.
● Druk op de controleknop van de intensiteit om van de laagste naar de hoogste
intensiteit te gaan, en omgekeerd. Een blauw led lampje wijst op de geselecteerde
intensiteit
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Wanneer het reservoir leeg is, verschijnt een rood controlelampje ter hoogte van de
ON/OFF knop.

Het apparaat kan gebruikt blijven worden wanneer het reservoir leeg is voor de ventilatie.
Het is zelfs raadzaam om de ventilator af en toe met een leeg reservoir te laten draaien om
de filter goed te laten drogen.
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Indien dezelfde controlelampje knippert, moet de filter worden vervangen.
Druk opnieuw op de knop ON/OFF: de luchtkoeler wordt uitgeschakeld.

Onderhoud en Opberging
Haal de stekker van de luchtkoeler steeds uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt of
opbergt.
Als het water te veel calcium en te veel magnesium bevat, kan het een ‘wit poeder’
achterlaten in het toestel. Als deze witte laag zich in grote hoeveelheden afzet op het
apparaat, kan dat de goede werking verhinderen.
Onderhoud
Aanbevelingen
1. Gebruik schoon en vers water bij elk gebruik.
2. Maak het reservoir om de 2 dagen schoon.
3. Maak het toestel schoon en controleer of alle onderdelen perfect droog zijn wanneer
het toestel niet is ingeschakeld.
Voor het schoonmaken van het reservoir
1. Maak het reservoir schoon met een zachte doek en met azijn als er binnenin schuim
of kalkafzettingen aanwezig zijn.
2. Spoel het reservoir met schoon water.
Om de filter te reinigen
1. Verwijder het reservoir.
2. Maak dit schoon met behulp van een zachte borstel.
Om het oppervlak van de luchtkoeler te reinigen
1. Maak het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte doek, licht vochtige
doek, zo vaak als nodig is.
2. Gebruik nooit detergenten, te veel water, behandelde doeken, schurende
schoonmaakproducten of verdampers.
Opbergen
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de filter en laat u hem volledig
drogen. Wikkel hem daarna in een beschermende verpakking en bewaar hem samen met
het schoongemaakte en droge apparaat op een koele, droge plaats en beschermd tegen
licht.

Vervanging van de filter
Voor een optimale werking moet de filter elk seizoen worden vervangen, ofwel na ongeveer
500 uur gebruik. Wanneer de vervaldatum van de filter is bereikt, knippert het controlelampje
onder ‘Refill/Filter’
Als u op een plaats woont, waar het water hard is, is het mogelijk dat u de filter vaker moet
vervangen. In die gevallen zult u de ophoping van mineralen op het afkoelingssysteem zien,
waardoor het stroomdebiet mettertijd zou kunnen worden geblokkeerd.
-

Schakel de luchtkoeler uit.
Verwijder het ventilatierooster met de drukschakelaar bovenaan rechts van het
rooster.
Plaats vervolgens de nieuwe filter en zorg ervoor dat hij goed geplaatst is zoals op
het schema, dat wil zeggen met de opening naar beneden en de gleuf naar u gericht.
Plaats het ventilatierooster terug en schakel het apparaat in om het opnieuw te
gebruiken.

Storingen en oplossingen
Bij een slechte werking onder normale gebruiksomstandigheden kunt u de volgende tabel
raadplegen:
Geen power indicatielampje.
Geen spanning, geen stroom. Controleer of de stekker in het stopcontact zit en f er geen
stroomonderbreking is.
Onaangename geur
De koeler is nieuw. Leeg het reservoir en laat het minstens 12 uur verluchten.
Het water is vervuild of te lang in het reservoir gebleven. Haal de stekker van het apparaat
uit het stopcontact, spoel en maak het reservoir schoon en vul het opnieuw met
gedemineraliseerd of gedestilleerd water.
De filter is te lang vochtig gebleven. Laat de ventilator draaien zonder water in het reservoir
om de filter te laten drogen of haal de filter uit het apparaat en laat hem drogen in de lucht.
Abnormaal geluid tijdens de werking
Het apparaat staat op een niet stabiel of oneffen oppervlak. Haal de stekker van het
apparaat uit het stopcontact en plaats het op een vlak en stabiel oppervlak.
Ophoping van mineralen in het afkoelingssysteem
Gebruik van hard water? Gebruik dan gedestilleerd water.
Als uw water bijzonder hard is (veel mineralen bevat), kan een witachtige stof verschijnen op
het apparaat. Dit is geen gebrekkige werking. De oplossing bestaat erin om de filter vaker
schoon te maken en minder hard water te gebruiken.

Het apparaat werkt zeer stil, maar produceert sted een zacht geluid. Een geluidsniveau van
minder dan 43db wordt als normaal beschouwd.
Verlaging van de temperatuur tot 30 cm
Binnentemperatuur (°C)

Relatieve
Vochtigheid
(%)

20°C

25°C

30°C

35°C

25%

-3.6°C

-6.7°C

-9.4°C

-11.6°C

30%

-3°C

-6.5°C

-8.2°C

-12.4°C

40%

-3°C

-5.9°C

-7.8°C

-11°C

50%

-3.2°C

-5.3°C

-5.8°C

-8.5°C

60%

-2.1°C

-4.4°C

-4.9°C

-7.3°C

Advies met betrekking tot afvalverwerking
De verpakking bestaat volledig uit materialen die onschadelijk zijn voor het milieu en die
naar het sorteercentrum van uw gemeente kunnen worden gebracht om als secundaire
grondstoffen te worden gebruikt. Het karton mag in de papierbak. De folieverpakking moet
naar het sorteercentrum van uw gemeente worden gebracht.
Wanneer uw apparaat het niet meer gebruikt, ontdoe u er dan van op milieuvriendelijke wijze
en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De meest gestelde vragen
1. Hoelang kan de Cool cube 3000 aan staan?
Er zijn 2 verschillende standen. U kunt het product 2 uur aanzetten of 4 uur.
Na 4 uur zal het product uitgaan en dient u deze opnieuw aan te zetten.

2. Hoe vaak moet ik het filter vervangen?
U dient de filter 1 keer per 1,5 a 2 maand te vervangen.
3. Hoe vaak moet ik het product schoon maken?
Wij raden aan bij dagelijks gebruik om het product 1 keer in de 2 dagen goed schoon
te maken.
4. In hoe grote ruimtes kan ik het product gebruiken?
U kunt het product gebruiken in een ruimte van 13 vierkante meter.
Is de ruimte groter? Dan raden we u aan om meerdere producten aan te schaffen
5. Hoeveel graden daalt de temperatuur?
Binnentemperatuur (°C)

Relatieve
Vochtigheid
(%)

20°C

25°C

30°C

35°C

25%

-3.6°C

-6.7°C

-9.4°C

-11.6°C

30%

-3°C

-6.5°C

-8.2°C

-12.4°C

40%

-3°C

-5.9°C

-7.8°C

-11°C

50%

-3.2°C

-5.3°C

-5.8°C

-8.5°C

60%

-2.1°C

-4.4°C

-4.9°C

-7.3°C

6. Waar kan ik een nieuwe filter kopen?
U kunt een nieuwe filter bestellen op onze website.
www.realcooldeal.nl
7. Hoe laad ik het product op?
U laadt het product op door middel van het bijgeleverde usb kabel.

