
  

1 
 

GEBRUIKSAANWIJZING 
 

 

 

 

 

Belangrijk! 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u  
de Ventiwator in gebruik neemt. 
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BELANGRIJK 
• De Ventiwator mag alleen bediend worden door een voldoende onderricht persoon. 
• Laat de Ventiwator nooit bedienen door kinderen. 
• De toevoer maximale waterdruk mag niet meer dan 5 Bar zijn. 
• Gebruik alleen schoon en vers leidingwater! 
• Laat nooit water in de slangen staan en koppel deze na gebruik los en laat deze leeglopen. 
• Voorkom dat oud water wordt verneveld! 
• Gebruik alleen de meegeleverde onderdelen. 
• Controleer na verloop van tijd het filter en maak deze schoon. 
• De machine is al gevuld met 20ml olie voor een goede werking. 
• Na 500 uur werking moet de olie worden vervangen. (20ml olie 15w40)  
• Bij beschadiging van de machine of het snoer raden wij u aan het apparaat niet meer te gebruiken. 
• Een beschadigd snoer kan alleen door de servicedienst worden vervangen. 
• Zet de machine nooit aan zonder dat er waterdruk is. 
• De machine heeft géén automatische stop-functie wanneer er geen water is. Zonder watertoevoer kan 

de machine stuk gaan en dit valt buiten de garantie. 
• De Ventiwator is alleen voor huishoudelijk gebruik. 
• Mocht de machine stuk gaan contacteer de dealer. Haal de machine niet zelf uit elkaar. 

 

SCHOONMAKEN VAN DE MACHINE 
• Haal als eerste de stekker uit het stopcontact en haal de waterdruk eraf. 
• De machine kan af en toe met een vochtige doek afgenomen worden.  
• Gebruik nooit schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen. 
• Dompel de machine nooit onder water of in een andere vloeistof. 

 
 

SCHOONMAKEN VAN DE NOZZLES 
• In Nederland hebben we veel kalk in het water. Door vuil en kalk kunnen de nozzles verstopt raken. 

De nozzles kunnen dan gaan druppelen of slippen dicht. De nozzles kunt u zelf schoonmaken. 
• Haal als eerste de stekker uit het stopcontact en haal de waterdruk eraf. 
• Draai de nozzles uit de connectoren. 
• Leg de connectoren een nacht in de anti-kalk, schoonmaakazijn of een anderen ontkalker. Spoel na 

reiniging en voor gebruik goed na. 
• Spoel de leidingen door met schoon water (kan ook in combinatie met schoonmaakazijn) en monteer 

de nozzles weer terug in connectoren. 
• U kunt ook de laatste nozzle even weglaten en zo het systeem doorspoelen. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 
• Ventiwator is niet aansprakelijk voor schade of letsel door verkeerd gebruik van de machine. 
• Door verneveling van oud, vies of warm water kunnen er gezondheidsrisico’s optreden. Hiervoor is 

Ventiwator niet aansprakelijk. U dient te allen tijde te zorgen dat de machine alleen vers en schoon 
water verwerkt. Wij adviseren voor elk gebruik alle leidingen te spoelen. 

• Spoel de aanvoerslang / tuinslang goed door, leeg het filter en maak deze schoon. 
• Verwijder het eindstuk van de set, zet de waterdruk erop en zet de machine aan en laat deze even 

doorspoelen.  Verzeker u ervan dat alleen schoon en vers water wordt verneveld. 
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INHOUD DOOS 
10 meter zwarte nylon hogedruk slang 

5 stuks verchroomde midden-connectoren en 1 eind-connector. 

6 stuks nozzles 

1 stuks start/machine connector  

1 stuks aanzuigslang met filter-connector 

1 stuks filter met (tuin)slangaansluiting 

1 stuks slangknipper 

1 stuks facet-snijder 

1 stuks AC/DC adapter 220>12Volt 

1 stuks tuinslangconnector 

 

SPECIFICATIES 
• Afmeting doos: 18x36x24cm 
• Totaal gewicht:  
• Afmeting machine 32x15x15cm 
• Gewicht machine: 
• Aansluitwaarde: 220 Volt > 12 Volt 
• Vermogen: 60 Watt 
• Waterverbruik: 200 ml per minuut 
• Waterdruk: 40-50 Bar 
• Geluidsniveau machine: 70dB 

 

GARANTIE 
• 1 jaar fabrieksgarantie bij juist gebruik. 

 

TIPS   
• Plaats de nozzles ongeveer 80 cm uit elkaar. 
• Zorg dat de nozzles vrij zijn van obstakels en goed kunnen vernevelen. 
• Monteer ze niet te hoog. De fijne nevel waait makkelijk weg wat ten koste gaat van de werking. 
• Monteer de nozzles waar u zich bevindt.  

In tegenstelling tot een airconditioning, verkoelt de Ventiwator direct en niet de ruimte. 
• Vervangende onderdelen en accessoires kunt u bestellen in de webshop: www.ventiwator.nl 
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MONTAGE 
 

1) Sluit de aanzuigslang aan op de onderste nippel van de machine.  
(trek de buitenring naar achter en klik vast) 

 

 

2) Sluit de andere kant van de  
aanzuigslang aan op het filter. 

 

 

3) Sluit het filter aan op uw wateraansluiting. 
(trek de witte buitenring naar achter en stop de tuinslangconnector* erin en klik deze vast) 
 

   

 

4) Klik de start-connector op de  
bovenste nippel van de machine. 

 

 

 

5) Neem de zwarte slang en knip deze op maat 
met de meegeleverde slangknipper. 
 
 
 
 
 
 
 

6) Maak aan beide kanten van de slang een schuine kant  
met de facet snijder.  
(De slang gaat daardoor makkelijker in de connectoren!)  
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7) Duw de slang in de startconnector totdat deze niet verder kan.  
(loshalen kan door de kleine ring naar binnen te duwen 
 en gelijktijdig stevig aan de slang te trekken) 

 

 

8) Bepaal de startpositie en knip de slang op lengte. (herhaal stap 5 en 6) 
9) Monteer de connectoren en de slangen. 

 

 

 

 

 

 

 

10) Eindig met de eindconnector en draai de nozzles er met de hand in. 

 

11) Stop de stekker van de transformator in het stopcontact en sluit de plug aan op de Ventiwator. 
Zet de machine nog niet aan! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

12) Draai de waterkraan open en zet nu de machine aan en geniet van de verkoeling. 

        

 

      

 

       

 

 


