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REINIGING

De ID-500 luchtontvochtiger is geschikt als luchtontvochtiger voor kleine ruimtes binnenshuis. De
ID-500 krijgt stroom d.m.v. de stekker aan het apparaat. Het apparaat werkt op AC 100-240V AC, 50/60
Hz netspanning. Sluit het apparaat nooit op een andere spanningsbron aan. Volg de aanwijzingen in
deze handleiding nauwkeurig op en lees de handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze instructies op
een veilige plaats zodat ze altijd beschikbaar zijn. Dit apparaat voldoet aan de wettelijke nationale
en Europese regelgeving. Probeer het apparaat nooit zelf technisch aan te passen. Wij aanvaarden
geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schades die ontstaan door het niet navolgen van deze
gebruikshandleiding.

Neem het apparaat indien nodig aan de buitenzijde met een licht vochtige doek af. De hitte in het apparaat doodt
bacteriën etc. in het opgenomen water automatisch tijdens het herladen.

FUNCTIE EN TOEPASSING
De ID-500 herlaadbare luchtontvochtiger is ontwikkeld om geleidelijk vocht op te nemen in kleine
afgesloten, slecht geventileerde ruimtes als (kleding)kasten, opbergboxen en kelderkasten. Daarnaast is
het zeer goed toe te passen op verschillende plekken in de boot, camper of caravan. Het apparaat neemt
vocht op wanneer het niet op het stopcontact is aangesloten. Wanneer uw ID-500 voor ongeveer 80%
vol is zullen de indicatorparels van oranje naar groen verkleuren. U sluit het apparaat vervolgens met de
bijgeleverde stroomkabel aan op een stopcontact. Het apparaat zal warm worden en het vocht zal op een
hygiënische manier verdampen. Herlaad het apparaat in een goed geventileerde ruimte, zoals de keuken,
waar het vocht geen kwaad kan. U hoeft het apparaat nooit na te vullen.

5 JAAR BEPERKTE GARANTIE
Innogoods garandeert dat uw ID-500 voor een periode van 5 jaar na eerste aanschaf vrij is van materiaalen/of fabricagefouten. Mochten materiaal- of fabricagefouten aanwezig zijn, dan zal InnoGoods deze
repareren of voor een vervangend apparaat met gelijke of betere specificaties zorgen. Schade aan een
apparaat door enige vorm van onzorgvuldig gebruik, ongeluk, misbruik, gebrek aan schoonmaak en
onderhoud, of ander gebruik dat redelijkerwijs in strijd kan worden geacht met de in deze handleiding
beschreven gebruiksaanwijzingen, valt niet onder deze garantie. Voorts zijn wettelijke bepalingen inzake
consumentenkoop van kracht. Wij raden u in geval van een defect aan om het defecte apparaat samen met
het originele aankoopbewijs naar het punt van aankoop terug te brengen. Wanneer het defect aan het
apparaat gevolg is van andere dan materiaal- en/of fabricagefouten kunnen u onderzoeks- of reparatiekosten
berekend worden.
PROBLEEMOPLOSSING

INGEBRUIKNAME

Hoe zet ik het apparaat aan?
Het apparaat heeft geen AAN/UIT schakelaar. Het neemt altijd vocht op, tenzij u het voor herlading
aangesloten hebt op een stopcontact.

Leest u voor u het apparaat gebruikt alstublieft eerst de veiligheidswaarschuwingen op de
voorzijde van deze handleiding aandachtig door. Verwijder voor het eerste gebruik de plastic folie.
Zijn de indicatorparels groen? Dan zit het apparaat vol met vocht. Laad het apparaat dan eerst 15 tot 20
uur op in een goed geventileerde ruimte (keuken). Zijn de indicatorparels oranje? Dan kunt u het apparaat
direct in een vochtige ruimte plaatsen. Herlaad het apparaat alleen wanneer de indicatorparels duidelijk
groen zijn.

Het apparaat neemt zo te zien nog geen vocht op.
- Controleer de luchtvochtigheid in de ruimte.
- Controleer de kleur van de indicatorparels. Moet het apparaat al herladen worden?
- Zijn de luchtopeningen in de behuizing per ongeluk geblokkeerd?
- Sluit het apparaat gedurende 20 uur aan op het stopcontact en weeg het apparaat. Weeg het apparaat na 7
dagen nogmaals. Is er een verschil?

BEDIENING

Het apparaat lijkt nog weinig effect te hebben.
- Is er iets in de ruimte dat zeer veel vocht produceert?
- Is de ruimte waarin het apparaat staat een afgesloten ruimte?
- Het apparaat is ontworpen om geleidelijk vocht weg te nemen uit de ruimte. Is er voldoende tijd verstreken?
Soms zijn er meerdere cycli nodig om het aanwezige vocht weg te nemen uit de afgeloten ruimte.

Klaar voor gebruik: De indicatorparels hebben een oranje kleur. Dit betekent dat er voldoende
vochtopnamecapaciteit beschikbaar is. Uw ID-500 is klaar is voor gebruik. Sluit de stroomkabel nu niet aan;
de ID-500 absorbeert vocht zonder gebruik van stroom.
Verzadigd (vol): Tijdens het gebruik verkleuren de indicatorparels geleidelijk van oranje naar groen.
Wanneer de indicatorparels groen zijn heeft het apparaat zich volgezogen met vocht. Uw ID-500 kan nu
herladen worden.
Herladen: Om de ID-500 te herladen sluit u de bijgevoegde stroomkabel aan op de aansluiting achterop
het apparaat en steekt u de stekker vervolgens in het stopcontact. Herlaad het apparaat rechtopstaand.
Het herladen begint automatisch nadat de ID-500 op de netspanning is aangesloten. Tijdens het herladen
wordt het door het apparaat opgenomen vocht geleidelijk vrijgegeven. Na 15 tot 20 uur herladen zullen de
indicatorparels wederom oranje zijn. U kunt nu de stekker nu uit het stopcontact halen en de stroomkabel
losmaken van het apparaat. Uw ID-500 is weer klaar voor gebruik. Het herladen gaat het best in een goed
geventileerde ruimte binnenshuis en kan keer op keer herhaald worden.
AFVOER APPARAAT
	Gooi afgedankte elektrische apparaten niet bij het restafval, breng ze naar een inleverpunt
(van uw gemeente bijvoorbeeld). Neem contact op met uw gemeente voor informatie
over inleverpunten. Als elektrische apparaten gestort worden op stortplaatsen, kunnen
gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en zo in de voedselketen terechtkomen. Dat is
schadelijk voor uw gezondheid en welzijn. Als u een oud apparaat vervangt door een nieuw,
is de winkelier wettelijk verplicht om uw oude apparaat in te nemen, zonder dat u hiervoor
extra hoeft te betalen.
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Ik denk dat het apparaat vol is, maar er gaat geen lampje branden.
Het apparaat is niet uitgerust met LED-lampjes. Kijk naar de kleur van de indicatorparels.
Het apparaat voelt erg warm aan en/of er ligt wat water onder het apparaat.
Het is normaal dat het apparaat tijdens het herladen warm aan gaat voelen. Herlaad het apparaat daarom
niet op warmtegevoelige oppervlakken. Het kan zijn dat tijdens het herladen water onder het apparaat
condenseert. Tijdens het opnemen van vocht kan dit niet gebeuren. Herlaad het apparaat daarom niet op
vocht- of warmtegevoelige oppervlakken.
De indicatorparels zijn niet oranje en niet groen.
Dit is een tussenfase. U kunt het apparaat gebruiken tot de kleur van de indicatorparels duidelijk groen is
geworden.
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NL-3009 GD
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VEILIGHEID – ALGEMEEN

VEILIGHEID – GEBRUIK

• Dit apparaat dient gebruikt te worden zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing die met het product meegeleverd wordt.
• Alleen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
• Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen met een leeftijd
vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en
kennis mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben
over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren
begrijpen.
• Houd het apparaat buiten het bereik van kleine kinderen. Kinderen
mogen niet spelen met het apparaat of de bijbehorende accessoires.
Handelingen voor reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen
verricht te worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht
handelen.
• Bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken.
• Kinderen tot drie jaar dienen onder toezicht te staan om ervoor te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
•W
 AARSCHUWING -Sommige onderdelen van dit apparaat kunnen
heet worden. Wanneer er kinderen of kwetsbare individuen aanwezig
zijn is bijzondere waakzaamheid vereist.
•W
 AARSCHUWING - De verpakking en de plastic zakken die gebruikt
zijn om dit apparaat te verpakken kunnen gevaarlijk zijn. Gelieve deze
materialen om verstikkingsgevaar te voorkomen uit de buurt van
baby’s en kinderen houden. Deze materialen zijn geen speelgoed.
• Contact met water, olie, vet en andere vloeistoffen dient vermeden te
worden.

• Inspecteer het apparaat altijd op tekenen van beschadiging. Gebruik
het apparaat niet als het beschadigd is of wanneer het gevallen
is. Neem indien het apparaat beschadigd is contact op met een
gekwalificeerde elektricien.
• Controleer of uw stroomvoorziening hetzelfde voltage heeft als
hetgeen op het apparaat vermeld staat.
• Controleer of alle verpakkingsmaterialen en eventuele promotionele
labels of stickers voor het eerste gebruik van het apparaat verwijderd
zijn.
• Gebruik enkel de originele, meegeleverde stroomkabel. Gebruik het
apparaat niet wanneer de stroomkabel beschadigd is.
• Herlaad het apparaat altijd rechtop op een droge, vlakke en
warmtebestendige ondergrond.
• Sluit het apparaat niet langer dan 24 uur aaneengesloten op het
stopcontact aan.
• Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet
aan het herladen is en voor u het reinigt. Om het apparaat uit te
schakelen trekt u de stekker uit het stopcontact.
• Om risico van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel
te vermijden, het elektrische snoer, stekker en het apparaat niet
onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
• Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en
laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
• Verzeker u er altijd van dat uw handen droog zijn wanneer u een
stekker uit het stopcontact trekt. Trek de stekker nooit aan de kabel
uit het stopcontact. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af, dit om
mogelijk letsel of brand te voorkomen.
• Koppel dit apparaat niet aan een externe timer of
afstandsbedieningssysteem.
• L angere verlengsnoeren kunnen worden gebruikt wanneer zorg
wordt betracht bij het gebruik ervan. Als een langer verlengsnoer
wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de aangegeven maximale
spanning van het verlengsnoer tenminste gelijk is aan die op het
apparaat. Laat de kabel niet over de rand van het werkblad hangen
en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
• Raak de ventilatieopeningen tijdens of kort na gebruik van het
apparaat niet aan, ze zullen heet zijn.
• Het apparaat zal tijdens het herladen heet worden. Dit is normaal.
• Plaats het apparaat op ruime afstand van andere objecten in een
goed geventileerde ruimte. Zorg voor tenminste 10 centimeter
afstand tussen het apparaat en andere objecten wanneer het
apparaat aangesloten en in gebruik is. Verzeker u ervan dat de
ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Gebruik het apparaat niet
in zeer warme ruimtes. Gebruik het bij kamertemperatuur.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ID-500
NOMINALE SPANNING.................................................................................................................. AC 100–240V, 50/60Hz
STROOMVERBRUIK...........................................................................................................................................................26 W
MAX. OPNAME.............................................................................................................................................................. 200 CC
GEBRUIKSTEMPERATUUR....................................................................................................................................... 5 - 400 C
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