
 

Handleiding 

Peltier luchtontvochtiger OL-016A  

 

 
 

 

 

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik! 

 

Bedankt voor het kiezen van onze luchtontvochtiger. Lees de handleiding 

zorgvuldig door voordat u deze in gebruik neemt.  
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1. Voordat u begint 

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u uw luchtontvochtiger voor de eerste keer in 

gebruik neemt. 

 

1.1 Product beschrijving 

 

Via het condensatieprincipe en een Peltier-element, zorgt het apparaat voor geluidsarme 

luchtontvochtiging van kleine ruimten. Dit komt omdat er zich in een Peltier ontvochtiger 

geen compressor en dus ook geen koelmiddel bevindt zoals dat wel bij een normale 

luchtontvochtiger het geval is. 

 

De ventilator zuigt de vochtige ruimtelucht door de luchtinlaat aan. Aan de koude zijde van 

het Peltier-element wordt de ruimtelucht tot onder het dauwpunt afgekoeld. De in de lucht 

opgenomen waterdamp slaat neer als condens. De ontvochtigde afgekoelde lucht wordt weer 

uitgeblazen en gemengd met de ruimtelucht. Vanwege de doorlopende circulatie van de 

ruimtelucht door het apparaat, wordt de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte 

verminderd. 

 

Afhankelijk van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, druppelt het 

gecondenseerde water in het waterreservoir. Deze is uitgerust met een vlotter voor meting 

van het vulpeil. Wordt het maximale vulpeil van het waterreservoir bereikt of staat de vlotter 

niet in de juiste stand, dan brandt de controle-led. Het apparaat schakelt uit. De controle-led 

gaat pas weer uit bij het terugplaatsen van het lege waterreservoir. 

 

1.2 Voor uw veiligheid moet het volgende altijd in acht genomen worden 

 

 Dit apparaat is bedoeld voor zowel zakelijk alsook particulier gebruik. 

 Dit apparaat mag worden gebruikt door personen van 8 jaar en ouder, echter niet door 

personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan 

ervaring en kennis. Ook niet door personen die onder toezicht staan. Kinderen mogen 

niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht 

schoonmaken of onderhoud uitvoeren. 

 Gebruik geen open vuur, sigaretten of andere mogelijke ontstekingsbronnen in de 

buurt van het apparaat. 

 Onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele onderdelen. 

 



  

2. Voor uw veiligheid 

Uw veiligheid is het belangrijkste! 

  Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het apparaat in gebruik 

neemt. 

 

2.1 Operationele voorzorgsmaatregelen 

WAARSCHUWING om het risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of 

materiële schade te verminderen/voorkomen: 

 

 Bij beschadiging van de voedingskabel dient deze te worden vervangen door een 

elektrotechnisch monteur. 

 Bij onderhoud aan het apparaat moet de stekker uit het stopcontact zijn. 

 Gebruik het apparaat altijd vanaf een stroombron met dezelfde spanning, frequentie en 

vermogen zoals aangegeven op het productidentificatieplaatje. 

 Gebruik altijd een geaard stopcontact. 

 Wanneer u het apparaat niet gebruikt of aan het schoonmaken bent, moet de stekker 

altijd uit het stopcontact zijn. 

 Bedien het apparaat niet met natte handen. Voorkom dat er water op het apparaat komt. 

 Dompel het apparaat niet onder water en stel het niet bloot aan regen, vocht of andere 

vloeistoffen. 

 Laat het apparaat niet zonder toezicht aan staan. 

 Trek de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat in werking is. 

 Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. 

 Gebruik geen verlengsnoer of een adapterstekker. 

 Plaats geen voorwerpen op het apparaat.  

 Ga niet op het apparaat klimmen of zitten.  

 Steek geen vingers of voorwerpen in het apparaat. 

 Raak de luchtinlaat van het apparaat niet aan. 

 Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen, beschadigd of als er tekenen van een 

defect zijn. 

 Maak het apparaat niet schoon met chemicaliën.  

 Zorg ervoor dat het apparaat ver verwijderd is van vuur, ontvlambare of explosieve 

objecten. 

 Het apparaat moet worden geïnstalleerd conform de nationale bedradingsvoorschriften. 

 Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder werkende bronnen zoals 

open vuur, een werkend gastoestel of een werkende elektrische verwarming. 

 Het apparaat moet zo worden opgeslagen dat mechanische schade wordt voorkomen. 



  

 Het apparaat mag niet kapot gemaakt of verbrand worden. 

 Installeer het apparaat op een vlakke en harde vloer om trillingen of geluid te 

verminderen. 

 Niet buitenshuis gebruiken. Deze luchtontvochtiger is alleen bedoeld voor toepassingen in 

huis. 

 Kantel het apparaat niet wanneer het waterreservoir vol is. 

 De omgevingstemperatuur waarbinnen het apparaat werkt is 5 tot 35℃. 

 

Probeer het apparaat niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of weer in 

elkaar te zetten, anders kan er meer schade ontstaan. Zelfs het 

vervangen van het netsnoer moet worden uitgevoerd door een 

gekwalificeerd persoon. 

  



  

3. Product overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningspaneel 

Linker zijplaat 

Voetplaat 

Voorkant 
Luchtuitlaat 

Waterreservoir 

Bovenrand 
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Luchtuitlaat Luchtfilter 

Waterplug 

Waterreservoir 
Achterkant 

Stroomaansluiting 



  

4. Bediening 

4.1 Digitaal display 

 

Power: Druk op power, het apparaat start met ontvochtigen en het powerlampje licht 

blauw op. Druk nog een keer op power en het apparaat stopt met ontvochtigen. Alle 

indicatielampjes gaan uit. De ventilator stopt vervolgens 10 seconden later. 

  

Wanneer het powerlampje knippert, dan is er sprake van een lage temperatuur en is het 

apparaat aan het ontdooien. De ventilator blijft draaien, maar het ontvochtigen stopt. 

 

Timer: Druk op timer om de tijd in te stellen van 0 tot 24 uur in stappen van 1 uur. 

Wanneer het apparaat in bedrijf is, kan de uitschakeltijd ingesteld worden en in de 

stand-by modus de opstarttijd.  

 

Druk 5 seconden lang op timer, het LED-display toont de ruimtetemperatuur. 

 

Ontvochtiging: Wanneer het apparaat in bedrijf is, ligt de ‘dehum’ knop blauw op. 

Wanneer de machine stopt wordt deze uitgeschakeld. 

 

Display: Wanneer het apparaat werkt, kunt u hier de actuele relatieve 

luchtvochtigheid zien. Als het apparaat in de stand-by modus staat, wordt hier 

‘- -‘ weergegeven. Bij het instellen van de timer verschijnt hier de ingestelde 

waarde. 

 

Water vol lampje: Wanneer het waterreservoir vol is stopt het apparaat 

automatisch en licht deze indicator rood op. Haal het waterreservoir uit het apparaat 

en leeg deze. Plaats het waterreservoir daarna correct terug in het apparaat. Het 



  

lampje gaat uit en het apparaat begint weer te ontvochtigen. 

 

4.2 Water afvoeren 

Het water dat door het apparaat uit de omgevingslucht wordt onttrokken, kan op twee 

manieren uit het apparaat worden verwijderd.  

 

1. Handmatig het waterreservoir legen. 

2. Continue afvoeren van water door het aansluiten van een afvoerslang.  

 

4.2.1 Het waterreservoir legen 

 

Wanneer het waterreservoir vol is wordt het “water vol lampje” rood. Haal het waterreservoir 

uit het apparaat (afb. 1), maak het leeg en plaats het vervolgens weer correct in het 

apparaat. 

 

Haal de vlotter (afb. 2) niet uit de watertank! De sensor detecteert anders niet of het 

waterreservoir vol is of niet. 

 

 

 

 

  

(Afb. 1) 

(Afb. 2) 



  

4.2.2 Continue afvoeren van water 

 

Sluit de meegeleverde afvoerslang op het apparaat aan voor het continue afvoeren van 

water. Het condenswater kan nu automatisch vanwege de zwaartekracht in bijvoorbeeld een 

emmer lopen. 

 

 Plaats het apparaat op een horizontaal oppervlak in een stabiele positie. 

 Druk op power om het apparaat uit te schakelen. 

 Verwijder de plug van de wateruitlaat en bewaar deze op een veilige plaats. 

  

  

 

 

 

 

 Sluit de afvoerslang stevig en correct aan en zorg ervoor dat deze niet geknikt en/of 

verstopt is. 

 Plaats de afvoerslang in een emmer of afvoer en zorg ervoor dat het water vrij uit het 

apparaat kan lopen. 

 Dompel het uiteinde van de afvoerslang niet onder in het water. Er kan anders een 

blokkade in de afvoerslang ontstaan. 

 

 

  

Aansluiting voor 

continue afwatering 



  

4.3 Installatie 

Plaats het apparaat op een stevige vlakke ondergrond in een ruimte met minimaal 20 cm vrije 

ruimte eromheen zodat een goede luchtcirculatie gewaarborgd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Technische gegevens 

 

Model Nr. OL-016A 

Ontvochtigingscapaciteit 600 ml/dag (30℃, 80% RV) 

Stroomvoorziening AC220-240V/50Hz 

Opgenomen vermogen 80W (30℃, 80% RV) 

Nominale stroomopname 0.67A (30℃, 80% RV) 

Capaciteit waterreservoir 1,8 liter 

Ionisator Ja 

Touch Control Ja 

Geluidsdruk niveau ≤ 30dB(A) 

Netto gewicht 2.4 kg 

Afmetingen 210*155*335 mm 

 

 

  



  

6. Onderhoud 

Opmerking: om elektrische schokken te voorkomen, zet het apparaat uit en trek de stekker 

uit het stopcontact voordat u onderhoud of een reparatie uitvoert! 

 

Reinigen van het luchtfilter (elke twee weken). 

 

Stof verzamelt zich op het filter en beperkt de luchtstroom. De beperkte luchtstroom 

vermindert de efficiëntie van het apparaat en als het verstopt raakt kan dit het apparaat 

beschadigen.  

 

Het luchtfilter moet regelmatig worden schoongemaakt. Het luchtfilter kan eenvoudig uit het 

apparaat gehaald worden. Gebruik het apparaat niet zonder luchtfilter. 

 

Schoonmaken:  

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u met schoonmaken begint. Maak de behuizing 

schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik geen chemische oplosmiddelen zoals 

benzeen, alcohol en benzine. Het oppervlak kan hierdoor beschadigd raken. Ook de behuizing 

kan hierdoor vervormd raken. Spuit geen water op het apparaat. 

 

Luchtfilter: 

Het apparaat is uitgerust met een luchtfilter. Reinig het luchtfilter als volgt:  

Haal het luchtfilterframe uit het apparaat → haal het luchtfilter er uit → maak het luchtfilter 

schoon → laat het filter goed drogen alvorens deze terug te plaatsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Problemen oplossen 

 

Voordat u met de servicedienst contact opneemt, bekijk dan eerst de problemen, oorzaken en 

oplossingen in onderstaande tabel. 

 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

Het apparaat 

werkt niet 

Het netsnoer is niet correct 

aangesloten 

Sluit het apparaat aan op een goed 

functionerend stopcontact 

Het waterreservoir is vol of zit 

niet goed in het apparaat 

Maak het waterreservoir leeg en 

plaats deze weer correct in het 

apparaat 

De ruimtetemperatuur is lager 

dan 5 of hoger dan 35℃ 

Het apparaat werkt niet bij een 

dergelijke temperatuur 

Het apparaat 

functioneert slecht 

Is het luchtfilter verstopt? 
Reinig het luchtfilter volgens de 

instructies 

Is de luchtinlaat of -uitlaat 

verstopt? 

Verwijder de verstopping uit de 

luchtinlaat of -uitlaat 

De ingestelde luchtvochtigheid 

is hoger dan de 

luchtvochtigheid in de ruimte 

Stel de luchtvochtigheid minimaal 

5% lager in dan de luchtvochtigheid 

in de ruimte 

Luid geluid tijdens 

in bedrijf zijn 

Staat het apparaat op een 

horizontale oppervlakte? 
Zet het apparaat op een horizontale 

oppervlakte 

Is het luchtfilter verstopt? Reinig het luchtfilter volgens de 

instructies 

LED display geeft 

'E1' weer 

De temperatuur- en 

vochtsensor zijn defect of 

worden beïnvloed door vocht  

Vervang de temperatuur- en 

vochtsensor of droog de sensor 

Het power knopje 

knippert 

Het apparaat ontdooit bij lage 

temperatuur 
Wacht tot het ontdooien klaar is 

 

Let op: schakel het apparaat uit en trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als er iets 

abnormaals gebeurt. Neem vervolgens contact op met een gekwalificeerde elektricien. 

 

8. Ontmanteling 



  

 

8.1 Opslag 

 

Als u het apparaat gedurende langere tijd (meer dan een paar weken) niet gebruikt, dan kunt 

u het apparaat het beste schoonmaken en het water in het waterreservoir eruit laten lopen. 

Sla het apparaat op volgens de volgende stappen: 

 

1. Druk op power om het apparaat uit te zetten en trek de stekker uit het stopcontact. 

2. Tap het resterende water uit het apparaat. 

3. Reinig het filter en laat het filter goed drogen alvorens terug te plaatsen. 

4. Rol de voedingskabel netjes op. 

5. Sla het apparaat op in een veilige, droge en goed ventilerende ruimte. 

 

8.2 Afvoeren 

 WAARSCHUWING 

 

 

 

 

Gooi elektrische apparaten niet bij het grof vuil, maar breng ze naar 

een inzamelpunt van uw gemeente. Wanneer apparaten worden 

weggegooid op stortplaatsen, kunnen er gevaarlijke stoffen in het 

grondwater lekken en uiteindelijk in de voedselketen terecht komen 

waardoor uw gezondheid en welzijn wordt geschaad.  


