
 

 

 

 

 

Bladloze ventilator 

Handleiding 

Bedankt voor het bestellen van 

ons product. Wij willen u vragen   

deze handleiding voor gebruik 

door te lezen 



 

 

Introductie van productonderdelen  

1. Uitvoer kanalen  

2. Uitvoer opening 

3. Frame 

4. Invoer opening 

5. 90° draaier 

6. Scherm 

 

 

Montage schema 

 

 

 

Afstandstandsbediening en knoppenvergelijking 

Model: Q8-PRO 

 

                                                
Afmetingen product  

245x145x665(mm) 

Spanning 220-240V 

Frequentie 50Hz 

Vermogen 28W (koelen) 

Vermogen 1800W (verwarmen) 

Draaihoek 90° 

Rotatie 180° 

 

 

 

 Scherm  

 
Aan/Uit 

 

 
Snelheid 

 
Draaien  

 
Koelen/Verwarmen 

 

 

 

Draaien                                               Aan/Uit 

Snelheid (-)                                       Snelheid (+) 

Timer                                                 Koelen/           

                                                            Verwarmen

  

De pijl, bij de kleine punt, met de klok mee richting “IN” draaien 



 

 

 

Koel modus Verwarm modus 

  

 

 

Blokkade schoonmaken Onderhoud/Schoonmaak 

 
     Neem de stekker altijd uit het stopcontact Wilt u de 

ventilator schoonmaken of zijn er verstopping in de 
luchtuitvoer geraakt, gebruik dan te allen tijden een 
zachte borstel om deze schoon te vegen. 

 
Neem de stekker uit het stopcontact, wacht 1-2uur 
voordat het apparaat voldoende is afgekoeld. Gebruik 
geen schoonmaakmiddel maar een stofdoek om over 
de ventilator te vegen. Geen open water bij de ventilator 
brengen! 

 

 

Luchtuitlaat principe Aanpassing richting 
De Q8-PRO ventilator 
zonder bladen is 
anders dan een traditionele 
ventilator; lucht wordt door 
een motor gezogen en de 
inlaatlucht wordt naar de 
bovenste blaasring geduwd 
de lucht stroomt door de 
ontworpen vorm met hoge 
snelheid naar buiten. 

De ventilator kan manueel over 180graden voorover 
worden gebogen. Verder kan er rondom 90graden 
automatisch gedraaid worden.  

 

Principe van verwarming 

Een PTC 
verwarmingselement 
zorgt voor opwarming 
van de ingezogen lucht.  

 

 

Belangrijke zaken Batterij vervangen 

 
    Deze ventilator kan bij verwarmen of vlak na 

uitschakelen van verwarmen nog warm zijn. De 
ventilator niet afdekken en kinderen uit de buurt 
houden!  

 

     Schuif het klepje van de afstandsbedieing, 
verwissel de batterij door hem in de aangegeven 
richting te positioneren 

 

 

PTC ELEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT, DIENT U ALLE INSTRUCTIES EN 

VOORZORGSMAATREGELEN IN DEZE HANDLEIDING EN OP HET APPARAAT TE LEZEN. 

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden 

gevolgd, waaronder: 

 

  WAARSCHUWING 

DE VERWARMINGSVENTILATOR EN DE AFSTANDSBEDIENING BEVATTEN MAGNETEN 

1. Pacemakers en defibrillators kunnen worden beïnvloed door sterke magnetische velden. Als u of 

iemand in uw huishouden een pacemaker of defibrillator heeft, dient u de afstandsbediening niet 

in een zak of in de buurt van het apparaat te plaatsen. 

2. Creditcards en elektronische opslagmedia kunnen ook worden beïnvloed door magneten en 

moeten uit de buurt van de afstandsbediening en de bovenkant van de kachel worden gehouden. 

 

Waarschuwing 
Om het risico op brand, elektrische Schock of verwonding te voorkomen; 
1. De verwarmingsventilator is warm. Om verbranding te voorkomen, niet met de blote huid het oppervlak aanraken. 
Enkel verplaatsen aan de basis van de ventilator. Niet aan de luchtuitlaat 
2. Hou voorwerpen op minimaal 0.9m afstand van de verwarmingsventilator 
3. Pas op met de ventilator in de buurt van kinderen of beperkte personen. Hou altijd toezicht 
4. De verwarmingsventilator is geen speelgoed. Kinderen mogen alleen onder toezicht spelen in de buurt van de 
ventilator 
5. De afstandsbediening uit de buurt van kinderen of beperkte personen houden 
6. De basis moet goed vastgezet worden voordat de ventilator wordt ingeschakeld 
7. Alleen geschikt voor droge locaties; niet geschikt voor buitengebruik. Niet gebruiken in badkamers, wasruimtes en 
vergelijkbare ruimtes binnenshuis 
8. Er zit een verwarmingselement in de ventilator, niet op plekken met open vuur gebruiken. Hou uit de buurt van 
licht ontvlambare stoffen. 
9. Niet direct onder een stopcontact plaatsen 
10. De ventilator of onderdelen ervan niet aanraken met vochtige/natte handen 
11. Altijd direct in de WCD plaatsen, gebruik geen verlengsnoer 
12. Niet aan de kabel trekken bij het halen van de kabel uit het stopcontact 
13. Kabel niet afdekken of onder spanning plaatsen. 
14. Niet gebruiken met beschadigde kabel 
15. Altijd de ventilator uittrekken uit het WCD als deze niet in gebruik is 
16. De ventilator niet meer gebruiken na val 
17. De luchtopeningen niet afdekken, niet laten verstoppen met voorwerpen, haren etc. om brand te voorkomen 
18. Niet op zachte oppervlakten gebruiken, bijvoorbeeld op een bed, waarbij de luchtinlaat verstopt kan raken. 
19. Alleen gebruiken zoals aangegeven in deze handleiding.  
20. De ventilator niet afdekken 
21. De afstandsbediening uit de buurt van kinderen houden, kinderen kunnen zich verslikken in de batterij. 
22. De ventilator moet zo gericht zijn dat deze niet op muren of hoeken blaast.  

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSFUNCTIES 

Voor uw veiligheid is deze verwarmingsventilator uitgerust met automatische uitschakelschakelaars die werken 

als de kachel kantelt of oververhit raakt. Als de schakelaars werken, koppelt u de kachel los en laat u deze 

afkoelen. Voordat u de kachel opnieuw start, moet u eventuele verstoppingen controleren en verwijderen en 

ervoor zorgen dat de kachel op een stevige vlakke ondergrond staat 

 

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 

 DIT APPARAAT IS ALLEEN BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK 

 

Dit product is voorzien van een half jaar garantie 

  

Bepalingen 

Binnen een half jaar na aankoop van toepassing op materialen, of 

defecten die zijn gebleken wegens normaal gebruik en reparatie 

behoeven. Niet zijnde verstoppingen of slecht schoonmaken/onderhoud.  

 

Niet inbegrepen 

- Normale slijtage 

- Eigengemaakte schade door het niet opvolgen van instructies of 

nalatigheid bij ventilator werking. 

- Blokkade; obstructie van de luchtdoorgang 

- Het gebruik van niet toegstande onderdelen 

- Schade ontstaan door transport, weer, stroomuitval, bliksem 

- Herstel door niet gemachtigde reparatiepartij 

 

De conditie voor een half jaar garantie is bepaald op de datum van 

aankoop. Vanaf deze datum start de garantietermijn. Alle 

garantiewerkzaamheden worden door goedgekeurde herstelpartijen 

uitgevoerd. Alle onderdelen worden vervangen in de regel van bedrijf. 

Herstel zal de garantieperiode niet verlengen. Garantie enkel op vertoon 

van originele factuur. 


