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LUCHTKOELER 
HANDLEIDING 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Bedankt voor het kiezen van dit KiKiKo product.  

Deze luchtkoeler is onder strikte eisen geproduceerd om 

uw veiligheid te waarborgen. 

Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 

te lezen en bewaar deze om later nog eens te raadplegen. 

 
ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN: 
1. Geschikt voor een netspanning van 220-240V~/50Hz 

2. Repareer het apparaat niet zelf, het moet worden 

gerepareerd door een reparateur of serviceagent 

3. Gebruik het apparaat niet met natte handen 

4. Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden 

vervangen door de fabrikant, serviceagent of vergelijkbaar 

gekwalificeerde personen 

5. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het 

stopcontact als het niet in gebruik is 

6. Steek geen vreemde voorwerpen in de luchtuitlaten en 

luchtinlaten 

7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosief en 

brandbaar gas  

8. Vermijd langdurige directe zonnestraling 

9. Gebruik het apparaat alleen op een vlakke en stabiele 

ondergrond. 

10. Gebruik het apparaat niet buitenshuis (alleen voor 

binnen gebruik) 

11. Als het apparaat is omgevallen, trek direct de stekker 

uit het stopcontact. Als er water in het apparaat is 

gekomen tijdens het omvallen, direct opsturen naar 

reparatieafdeling of serviceagent  

12. Reinig de buitenkant lichtjes met een vochtige doek. 

Gebruik geen enkel type wasmiddel of oplossing. Spoel het 

apparaat niet door met azijn of ontkalkingsmiddel 

13. Het apparaat niet gedeeltelijk of geheel afdekken 

tijdens gebruik 

14. Zorg altijd dat er minimaal 10cm ruimte is tussen het 

apparaat in gebruik en de muur/wand/gordijn 

15. Schud het apparaat niet tijdens het gebruik, anders kan 

het automatisch stoppen 

16. Het water van de tank kan wat verkleuren en gaan 

ruiken in de zomer. Ververs het water regelmatig om dit te 

voorkomen 

17. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door 

personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, 

sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring 

en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies 

hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door 

een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid 

18. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te 

zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 

19. Gebruik dit apparaat niet in de directe omgeving van 

een bad, douche of zwembad. 

20. Mocht het nodig zijn om de unit te verplaatsen, 

schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het 

stopcontact. Rol het dan voorzichtig naar de gewenste 

positie. 

21. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het 

stopcontact voordat u het luchtfilterrooster verwijdert en 

schoonmaakt  

22. Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het 

stopcontact tijdens het schoonmaken van het apparaat.  

23. Giet geen kokend of heet water in de luchtkoeler. Dit 
kan het apparaat onherstelbaar beschadigen 
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IN GEBRUIKNAME: 
Water bijvullen:  

Ontgrendel de watertank aan de onderkant van de 

luchtkoeler. Giet koud water in de watertank en duw de 

watertank terug en vergrendel de watertank. 
 
AANDACHTSPUNTEN: 
Kijk goed naar het niveau van de watertank wanneer u 

water toevoegt. 

Het waterniveau in de watertank mag op geen enkel 

moment boven de "MAX" lijn komen. 

Bij gebruik als luchtkoeler, moet het waterniveau ten 

minste gevuld zijn boven “MIN” lijn. 

Plaats een koelelement of ijsblokjes in de watertank en/of 

boven in het reservoir als u de efficiëntie van koeling wilt 

verhogen. Wanneer u koelelementen en/of ijsblokjes in de 

watertank legt, mag het waterniveau op geen enkel 

moment boven de "MAX" lijn komen. 

 
HET GEBRUIK VAN BEVROREN KOELELEMENT: 
Ontgrendel de watertank en leg er een koelelement (of 

ijsblokjes) in. Check het waterniveau na het plaatsen van 

het koelelement. Het waterniveau in de watertank mag op 

geen enkel moment boven de "MAX" lijn komen duw de 

watertank terug en vergrendel de watertank. 

 
 

BEDIENING: 
De luchtkoeler kan worden bediend met de 

bedieningsknoppen op het apparaat en met de 

bijgeleverde afstandsbediening. 

 
ON/OFF: 
Stop de stekker van de luchtkoeler in het stopcontact. Druk 

op “ON/OFF” om de luchtkoeler aan of uit te zetten. 

 
COOL: 
Zorg ervoor dat de watertank is gevuld. Druk op “COOL” 

om de Koeling/bevochtiging functie te activeren. Als u 

ijsblokjes en/of een koelelement in de watertank en/off 

reservoir legt, zal dit het koeleffect vergroten. Druk 

nogmaals op de “COOL” knop om deze functie te 

annuleren. 

 

MODE: 
Druk op “MODE” om tussen de verschillende luchtkoeler 

modus te schakelen (Normal/Eco/Sleep). Druk meermaals 

op de “MODE” knop om het programma te kiezen of 

desbetreffende modus te annuleren. 

 
SPEED: 
Druk op de “SPEED” knop om de ventilator snelheid naar 

wens aan te passen. U kunt kiezen uit 3 snelheden. 

 

SWING: 
Voor een gelijkmatige lucht- en temperatuurverdeling in 

de ruimte, kunt u gebruikmaken van de swingmodus. Druk 

op de knop “SWING” om dit in te schakelen en druk 

nogmaals om deze functie te annuleren. 

 
TIMER: 
Druk op “TIMER” om de timer functie te activeren. Druk 

meermaals op de “TIMER” knop om het programma te 

kiezen (1/2/3/4/5/6/7/8/0 uur) en/of deze functie te 

annuleren. 

 
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD: 
Zorg ervoor dat de luchtkoeler is uitgeschakeld en trek de 

stekker uit het stopcontact, voordat u de luchtkoeler gaat 

reinigen. Filters en reservoir mogen schoongemaakt 

worden met neutraal schoonmaakmiddel en zachte borstel. 

Vervolgens afspoelen met schoon water en laten drogen. 

Installeer ten slotte opnieuw op het apparaat. 
 
Technische specificaties: 
Model      : FLS-120BR17 

Bedrijfsspanning   : 220-240V~ 

Nominaal vermogen   : 75Watt 

Gewicht     :  4,7KG 

Inhoud water tank   :  4,5L 
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EC – European Conformity Declaration 
We, the importer, KiKiKo B.V., declare that the air cooler, 

FLS-120BR17 is in compliance with the following European 

Directives:  

• RoHS Directive (2011/65/EU) 

• EMC Directive (2014/65/EU) 

• Low Voltage Directive (2014/35/EU) 

• ErP Directive (2009/125/EC) 
European standards:  

• EN 60335-1:2012+A11 

• EN 60335-2-80:2003+A1+A2 

• EN 60335-2-98:2003+A1+A2 

• EN 62233:2008 

• EN 55014-1:2017 

• EN 55014-2:2015 

• EN 61000-3-3:2013 

• EN IEC 61000-3-2:2019 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 

Garantie 
KiKiKo B.V. geeft standaard 1-jaar fabrieksgarantie op dit 

product. 

 

Garantie vrijwaring 
KiKiKo B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen 

garantie voor schade die het gevolg is van onjuiste 

installatie, onjuiste montage, onjuist gebruik van het 

product of het niet naleven van de bedieningsinstructies 

en/of aangegeven veiligheid. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Distributeur 
KiKiKo B.V.  

Sterappel 20 

6671 EB ZETTEN               

www.kikiko.nl 

info@kikiko.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.tuv.com 
ID 1419048775 

 


