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STAP VOOR STAP

Sluit het apparaat aan door 
eerst de 12V-voedingskabel 
achter in het apparaat te steken 
en de 12V-stekker in een 
12V-stopcontact, OF
Steek de 12V-voedingskabel in 
de netstroomadapter en sluit 
deze laatste aan op een 240V 
stopcontact.

4.

stopcontact 
240V

Totalcool 
apparaat

Zorg voor ventilatie 
door een raam, een 
luik of een deur 
open te zetten.

3.

Schakel het apparaat in op
de gewenste stand: 1, 2, 3 of ‘boost’.

5.

Open het deksel 
van het apparaat en 
giet er gewoon 
kraanwater in tot 
het vulniveau op het 
kijkglas. Doe het 
deksel weer dicht.

2.Haal het apparaat uit de 
verpakking en haal het 
netsnoer uit de doos.

1.

12v

or

netwerkadapter



Om nog meer koelte te krijgen kunt u een bevroren koelelement uit 
de vriezer aan het reservoir toevoegen!

U kunt 5 - 10 druppels citronellaolie in het water doen om muggen te 
verjagen.

Voeg 5 - 10 druppels Tea Tree Olie (zuiverende etherische olie, 
verkrijgbaar bij o.a. drogisterijen) toe aan het water om het filter fris te 
houden.

Giet na gebruik het resterende water uit het apparaat door het 
voorover te houden en het water er door de luchtgaten en het deksel 
uit te laten lopen. Laat het apparaat nog 30 minuten draaien om het 
filter te drogen. Zo gaat dat langer mee.

Vervang het filter elke 12 
maanden, maar bij 
intensief gebruik moet dat 
misschien vaker. 

Vul het apparaat nooit boven het aangegeven maximum.

Voeg nooit iets anders toe aan het water dan etherische oliën.

Sluit het apparaat nooit rechtstreeks op het lichtnet aan, 
d.w.z. zonder de netstroomadapter te gebruiken.

DONT



DE TOTALCOOL KAN WORDEN GEBRUIKT OP 12 OF 24 VOLT OF OP NETVOEDING

GEBRUIK ALTIJD UW TOTALCOOL IN EEN GOED GEVENTILEERDE RUIMTE. OPEN 
EEN RAAM, DEUR, DAKLUIK, PARIJSPOORT OF IETS ANDERS DAT VERSE LUCHT 
BINNENLAAT.

 Gebruik de Totalcool altijd rechtop.

Vul de Totalcool met maximaal 2 liter gewoon leidingwater. Gebruik de 
doorzichtige peilschaal aan de zijkant van het apparaat om te zien of het waterpeil 
juist is.

Vul bij gebruik in een rijdend voertuig het apparaat maar voor de helft.

Na ongeveer 30 minuten wordt het koeleffect maximaal. Dit is omdat het droge of 
nieuwe filter eerst verzadigd moet raken met water.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN - LEES DIT VOOR GEBRUIK

ALGEMEEN ONDERHOUD

Het is raadzaam om 5-10 druppels Tea Tree Oil toe te voegen aan elke 2e tank 
water om de groei van bacteriën in het systeem tegen te gaan.

Giet altijd na gebruik het water uit uw Totalcool door het apparaat simpelweg 
naar voren te kantelen en water uit de ventilatieopeningen aan de voorkant en 
het deksel te laten lopen.

Laat voor opslag of wanneer u het gedurende lange tijd niet gaat gebruiken uw 
Totalcool ongeveer 30 minuten zonder water lopen, zodat het filter kan drogen.

Uw apparaat is beveiligd met een zekering van 3 ampère, die zich in de 12V 
stekker bevindt.

Filters gaan 800 - 1000 uur mee, afhankelijk van de omgeving waarin de 
Totalcool wordt gebruikt. Het is aan te raden om het filter elk jaar te vervangen, 
of wanneer u merkt dat het koelrendement vermindert, of als het filter zichtbaar 
vuil is. Open hiertoe het deksel en trek het filter omhoog. Filters zijn biologisch 
afbreekbaar.



Doe in de nog lege Totalcool eerst een bevroren koelelement of ijsblokjes, 
voordat u het reservoir tot de maximum peilstreep vult. Het resultaat is een 
ijskoude verrassing! (NB: met alleen gewoon kraanwater krijgt u al lucht 
die tot 45% koeler is dan de omgeving!)

U kunt ook 5 - 10 druppels van 100% natuurlijke etherische olie toevoegen 
aan het reservoir om de lucht met aangename aroma’s te verfrissen of zelfs 
wat Citronella te proberen om die vervelende vliegen en muggen kwijt te 
raken.

PROBEER DIT EENS

12V AANSTEKERSTOPCONTACT

Voor gebruik van uw Totalcool in de auto bij een uitgeschakelde motor, is 
een positieve voeding nodig van de zekeringkast of de accu naar het 
aanstekerstopcontact.

Voor een garage of een automonteur is dit een eenvoudig klusje, dat nog 
geen uurtje kost en waarvoor u dus zo’n €40 kwijt zult zijn. U kunt ook 
overwegen om een van onze lithiumbatterijen aan te schaffen.

ADVIES EN WAARSCHUWING

Koppel uw Totalcool altijd los als u hem niet gebruikt.

NB: Totalcool Ltd raadt af om voor langere tijd huisdieren alleen in 
voertuigen achter te laten!

Gebruik uw Totalcool altijd in een goed geventileerde ruimte.



Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop biedt 
Totalcool Limited onvoorwaardelijk terugbetaling bij retour binnen 14 dagen.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten op volledige terugbetaling 
binnen 30 dagen als de Totalcool defect blijkt te zijn, maar we bieden ook 2 
jaar garantie op defecte onderdelen.

Alle retourzendingen moeten in hun originele staat en in hun originele 
verpakking zijn. Een kopie van uw aankoopbewijs/factuur moet worden 
bijgevoegd, samen met een beschrijving van de reden van retour.

Na ontvangst door ons van het apparaat zullen we het apparaat en de 
accessoires inspecteren en als dit bevredigend is, vindt volledige terugbetal-
ing plaats, verminderd met verzendkosten.

Restitutie geschiedt in 3-5 werkdagen nadat de inspectie heeft 
plaatsgevonden.

WIJ ACCEPTEREN GEEN RETOUREN OP SHOWS OF 
TENTOONSTELLINGEN.

Meld uw retourzending vooraf via het onderstaande telefoonnummer of 
e-mailadres.

RETOURZENDING & TERUGBETALING

Retourzendingen graag naar het volgende adres:

Unit 14
Twin Brook Business Park
Off Lincoln Way 
Clitheroe
Lancashire
BB7 1QX
UK

Tel: 01200 423109 
Email: sales@totalcool.co.uk



Lage snelheid: 0,3 ampère / 4W per uur
Medium snelheid: 0,6 ampère / 7W per uur
Hoge snelheid: 0,9 ampère / 11W per uur
Boost snelheid: 1.8 ampère / 22W per uur

Onderstaande testresultaten geven het stroomverbruik aan bij gebruik van 
een 100Ah semi-tractie-accu.

Ventilatorsnelheid:

Laag: 107 uur    Med: 85 uur    Hoog: 70 uur    Boost: 57 uur

Als het water opraakt, werkt de Totalcool werkt ook goed als ventilator, 
zonder  risico op schade aan de onderdelen.

STROOM- & WATERVERBRUIK

DANK U

Dank u voor uw aankoop en houd het hoofd koel!!!
www.totalcool.co.uk/specification



Email: sales@totalcool.co.uk
www.totalcool.co.uk  |  01200 423109

Bedrijfsnummer: 9633704 

Adres: 

Unit 14
Twin Brook Business Park

Off Lincoln Way 
Clitheroe

Lancashire
BB7 1QX

UK


