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Nederlands 
 

 
Bedankt voor de aankoop van de lucht ontvochtiger Gecko, een Air Naturel product. Wij hopen dat het u voldoening zal geven en dat 
het de luchtkwaliteit van uw woning zal verbeteren.  

 

Net als alle elektrische apparaten, is het belangrijk om dit toestel correct te onderhouden om mogelijke verwondingen of schade te 
voorkomen. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig vooraleer u het toestel in gebruik neemt en bewaar deze zorgvuldig. De firma WAF-
direct wijst alle verantwoordelijkheid af van schade die voorkomt uit het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Het toestel mag enkel 
voor huishoudelijke doeleinden gebruikt worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Een niet conform gebruik, en technische 
veranderingen kunnen risico’s voor de gezondheid en voor het leven met zich meebrengen. 

 
Belangrijke veiligheidsvoorschriften 

 

Kinderen ouder dan 8 mogen dit toestel gebruiken, 
maar enkel onder toezicht, of indien ze hebben 
aangeleerd om ermee om te gaan en besef 
hebben van de risico’s en gevaren gebonden aan 
het gebruik van het toestel. Het onderhoud en de 
reiniging mag niet door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder 

toezicht van een volwassene. Het toestel en het 
elektrisch snoer moeten buiten bereik van kinderen 
jonger dan 8 jaar worden gehouden.  

Kinderen jonger dan 3 jaar dienen steeds op 
afstand te worden gehouden, behalve onder 
continu toezicht.  

Kinderen tussen 3 en 8 mogen het toestel aan- of 
uitschakelen onder toezicht, op voorwaarde dat de 
hebben geleerd dit toestel in alle veiligheid te 
gebruiken, en dat zij de risico’s verbonden aan het 
gebruik ervan beseffen. Het toestel dient geplaatst 
te worden op de plaats waar het zal gebruikt 
worden. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het 

toestel niet aan zetten, de instellingen ervan 
wijzigen, onderhouden of reinigen. Om alle 
gevaren te vermijden, dient een beschadigd snoer 
vervangen te worden door de fabrikant, een 
erkend hersteller of een gekwalificeerd persoon.  
Het toestel is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.  

Het toestel niet buiten wegbergen. 

Plaats het toestel op een vlakke, stevige en waterbestendige 

oppervlakte. Zorg dat het toestel niet kan omvallen. De 
luchtontvochtiger onmiddellijk uitschakelen indien het gevallen is. Het 
water in het toestel kan meubels en grondbedekkingen beschadigen.  

Het snoer steeds volledig uitrollen. Een niet volledig uitgerold snoer kan 
oververhitting en zelfs brand veroorzaken. 

Gebruik geen verlengsnoer, stekkerdoos, afstandsbediening of 
snelheidsregeling: dit kan oververhitting, brand, elektrische schokken 

of stop van de compressor veroorzaken.  

Sluit het toestel enkel aan op een stopcontact 230 Volt, met aarding 

en controleer dat dit overeenstemt met de netspanning op het 
typeplaatje van het toestel.  

Schakel het toestel steeds uit met de aan-uit schakelaar. Schakel het 
toestel steeds uit bij niet gebruik, bij verplaatsing, onderhoud of 
reiniging. Nooit aan het snoer trekken om het toestel uit te schakelen. 
Het snoer nooit uittrekken wanneer in werking: schakel het toestel eerst 
uit met de schakelaar.  

De ontvochtiger werkt optimaal bij een kamertemperatuur tussen 1°C 
et 37°C. 

Het toestel niet gebruiken in de nabijheid van licht ontvlambare 

substanties of gassen, een vlam of in een ruimte waar olie of water op 
het toestel kunnen terechtkomen. Geen insecticide of gelijkaardige 
producten op het toestel sproeien.  

 
Plaats de luchtreiniger niet in direct zonlicht, niet gebruiken in een serre 
of in de nabijheid van een badkamer, douche of zwembad. Nooit 
zware of warme objecten op het toestel plaatsen. 

Tijdens het ontvochtigen dienen de lucht in- en uitgangen steeds vrij 
te zijn. Zorg dat geen vreemde voorwerpen in de openingen komen, 
dit zou oververhitting, brand of elektrische schokken kunnen 
veroorzaken. De ontvochtiger niet achter een gordijn plaatsen of 
achter eender ander voorwerp of obstakel dat de luchtstroming zou 
kunnen belemmeren. Hou steeds een veiligheidsafstand van minimum 
50 cm tussen het toestel en eender ander voorwerp. En hou steeds 
een veiligheidsafstand van minimum 60 cm van sanitair, zoals douche, 
lavabo, bad, enz. Hou steeds 120 cm afstand van alle vaste 
waterbronnen 

In geval van gebruik om kledij te drogen dient de kledij op een afstand 

van minimum 50 cm van het toestel gehouden te worden, en vermijd 
dat water drupt op het toestel.  

Verwijder het waterreservoir niet terwijl het toestel in werking is. Het 
water kan meubels en vloerbedekking beschadigen, of een 
elektroshock veroorzaken.  

Wacht, na het uitschakelen van de ontvochtiger 3 tot 5 minuten 
voordat u het terug inschakelt.  

Dompel de ontvochtiger nooit in water of enig andere vloeistof. Giet 

nooit water of enig andere vloeistof op het toestel, noch in de lucht in- 
en uitgangen.  

Reinig de ontvochtiger regelmatig zoals in deze gebruiksaanwijzing 
aangegeven. Gebruik het toestel nooit zonder luchtfilter want deze 
haalt de stoffen uit de lucht, het niet naleven hiervan zal de garantie 
teniet doen.  

Controleer regelmatig de filter en hou deze proper. Een vuile filter 
vermindert de luchtstroming van het toestel, verhoogt de weerstand 
op de ventilator en kan defecten veroorzaken en de garantie teniet 
doen.  

Vervoer de ontvochtiger steeds verticaal. Maak het waterreservoir 

steeds leeg en droog voor elk transport.  

Gebruik het toestel enkel zoals aangegeven in deze 
gebruiksaanwijzing. Het niet naleven van deze instructies kan 
verwondingen, brand of elektroschokken veroorzaken. Bovendien kan 
het toestel beschadigd geraken.  

De ontvochtiger is enkel bedoeld voor privé gebruik binnenshuis, en 
mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 

Het toestel niet inschakelen indien het beschadigd is of zou kunnen zijn, 

of indien het niet naar behoren werkt. In een van de bovenstaande 
gevallen, het toestel onmiddellijk uitschakelen.  

Voorkomen van huishoudelijke ongevallen 
 

De veiligheid van dit toestel is conform de geldende technische regels 
en normen van toepassing in de Europese Unie.  

Voor alle verdere informatie of inlichtingen, gelieve onze website te 

raadplegen: www.airnaturel.com 

Onze klantendienst is bereikbaar op onderstaand adres:  
info@airnaturel.com 

http://www.airnaturel.com/
mailto:info@airnaturel.com
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⑦ 

Gecko 
 

 
 
 
 

Voorzijde 

 

① Bedieningspaneel 

② Draaghendel 

  
③ Gedroogde lucht uitgang 

 

④ Voorpaneel 

  ⑤ Waterpeil aanduiding (voorkant) 

  ⑥ Snoer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Achterzijde 
 

⑦ Lucht ingang (filter) 

⑧ Uitgang voor continu afvoer 

⑨ Waterpeil aanduiding (achterkant) 

⑩ Waterreservoir 

⑨  ⑧  ⑪ Darm voor continu afvoer (2 m) 

 

⑩ 
 

⑪ 
 
 
 
 
 

Technische eigenschappen 
 

Netwerk 220 -240 V ~ 50 Hz 

Ontvochtiging 8 L/dag (20°C - 60%HR) 

Gelijkaardig aan 

compressor 20L 

Technologie drogen door absorptie 

Luchtdebiet (1- 2 - 3) 85 - 100 - 120 m3/u 

Afmeting (H x L x D) 582 x 398 x 229 mm 
 

Andere eigenschappen 

 
 
Netto gewicht 6,3  

Max. verbruik 650 W 

Waterreservoir 2 L 

Oppervlakte 90 m² 

Geluidsignaal 39 - 43 -48 dB 

Te gebruiken tussen  1°C à 37 °C 

Hygrostaat - Automatische stop bij vol reservoir - Timer – Auto restart bij stroompanne – Continu afvoer - HygroSmart® functie 

– Negatieve ionisatie. 
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Gecko helpt tegen overtollig vocht, en bijgevolg tegen de schade door vocht veroorzaakt zoals schimmel op de muren, op 

de vloeren, in kelders, enz. dankzij zijn opname technologie door middel van absorptie kan het toestel bij lage temperaturen 

worden ingezet (tot 1°C). Naar hygiëne en comfort normen raadt Air Naturel een relatieve vochtigheidsgraad aan tussen 

40 en 60%. 
 

 
 
 

In gebruik stelling 
 

Voor het eerste gebruik, controleer dat de Gecko 
niet onder spanning staat en op de 

OFF stand. 

Bij het eerste gebruik dient u de Gecko in continu modus te 

gebruiken voor een periode van 24u. Bij de eerste malen zal 

u misschien een geur van ‘nieuw’ gewaarworden. Deze 

komt van de uitdrogende materie van het toestel (zeoliet). 

 
 
Deze geur is GEEN teken van defect en zal geleidelijk aan 

verminderen na een aantal werkingsuren.  
 

• Plaats de ontvochtiger op de grond, steek de stekker in 

het stopcontact en zet het toestel aan.  

• Controleer dat de filter goed geplaatst is. Gebruik de 

ontvochtiger nooit zonder filter. 

 

 
 
 

Bedieningspaneel 
 

 

⑦  ⑧  1 
 

2  3  8h  4h  2h  1h 

 
 
 
 

①  ②  ③  ④  ⑤  ⑥ 
 

POWER SPEED HygRO  ANgLE  TIMER ION 
 

 

① aan / uit (power) 
Druk op deze knop om het toestel aan of uit te 

schakelen. 

② ventilatie snelheid (speed)  
Druk om een van de 3 snelheden in te stellen 

1 (laag), 2 (middelmatig), 3 (hoog). Bij de snelheid 

‘hoog’ draait het toestel continu. 

③ hygrostaat (relatieve vochtigheidsgraad) Druk om de 

gewenste vochtigheidsgraad in te stellen en zo het 

ontvochtigingsproces te controleren.  

④ Luchtuitlaat 45° (angle) 

Druk om de luchtuitlaat in een graad van 45° te openen 
of te sluiten.  

⑤ timer (timer)  
Druk om de timer te starten. 

⑥ negatieve ionisatie (ion) 
Druk om de ionisatie in te stellen/uit te schakelen. 

⑦ controle lamp probleemmelding 
De controle lamp ⑦ gaat branden als er een probleem 

is. Zie «Reiniging en onderhoud». 

⑧ controle lamp reservoir vol 
De controle lamp ⑧ gaat branden om aan te geven 

dat het reservoir vol is. Zie «Recuperatie van het water». 

 
 
 

Gebruiksaanwijzing 

 
• Druk op de Aan / Uit knop ① om het toestel te starten. 3 

geluidssignalen weerklinken en de ventilatie start.  

• Druk op “Speed” ② om een ventilatie snelheid in te 

stellen. 

• Druk op “Hygro“ ③ om een vochtigheidsgraad in te 

stellen. 

• Druk op “Swing“, “Timer“ en/of “Ion“ om de verschillende 

functies van de Gecko in te schakelen (zie 

«Bedieningspaneel» en «Functies»). Eens geactiveerd zal 

de controle lamp branden. Druk nogmaals op de knop 

om de gekozen modus te verlaten. Als het reservoir vol is 

of wanneer deze niet goed geplaatst is, zal de controle 

lamp “Full“ ⑧ branden en de Gecko stoppen. 

• Druk op de Aan / Uit ① om het toestel uit te schakelen.  
 

OPGELET:  Na het uitschakelen zal de ventilator van het 

toestel nog een aantal minuten doordraaien om het 

toestel af te koelen. Trek de stekker niet uit het 

stopcontact zolang het toestel niet volledig 

uitgeschakeld is.  
 

Regeling van de Hygrostaat: 
 

Het toestel werkt continu, zonder enige limiet van 
vochtigheidsgraad in de ruimte.  
 
Het toestel werkt tot het een relatieve 
luchtvochtigheid van 35% heeft bereikt en stopt 
dan. Ideaal om was te drogen! 

 
Het toestel werkt tot het een ideale relatieve 
luchtvochtigheid van 45 % ~ 55 % heeft bereikt en stopt 
dan. Dit is de HygroSmart® functie, de ideale 
luchtvochtigheidsgraad voor een huishouden!  

 
Het toestel werkt tot het een ideale relatieve 
vochtigheidsgraad van 70%, heeft bereikt en stopt 
dan. Ideaal voor een wijnkelder! 

POWER SPEED HYGRO ANGLE ION TIMER 
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Functies 
 

Kenmerken en gebruiksaanwijzing van de verschillende functies van de Gecko: 
 

• automatische stop 

Het toestel stopt automatisch zodra de gewenste 

vochtigheidsgraad is bereikt (tolerantie ±5% RV). De sensor 

voor controle van het waterniveau schakelt het toestel uit als 

het reservoir vol is of als het reservoir niet correct is geplaatst.  
 

• luchtuitgang 45° (angle) 

De opening van de luchtuitgang maakt het mogelijk om de 

uitgaande lucht te richten in een hoek van 45°. Ideaal om 

wasgoed te laten drogen!  
 

• Timer (timer) 

Gecko beschikt over een timer om gedurende een 

bepaalde tijdsspanne te werken. Het is mogelijk om het 

toestel automatisch te laten stoppen door middel van 4 

voorgeprogrammeerde instellingen: 1/2/4/8 uren. Als het 

controle lampje van de timer uit is, is de timer 

uitgeschakeld.  
 

• negatieve ionisatiefunctie (ion) 

De ionen hebben biologische eigenschappen die 

verschillen naargelang ze positief of negatief zijn. Het blijkt 

duidelijk dat negatieve ionen een ontegensprekelijk 

weldoend effect hebben op levende organismes. De 

ionisatie van de zuurstof in de lucht is vergelijkbaar met een 

onmiddellijke toevoer van energie en verbetert de 

bloedsomloop. De ionisatie van de lucht in een ruimte, door 

een toestel dat enkel negatieve ionen en geen slechte 

gassen uitstoot, maakt de lucht gezonder.  

De ionen hechten zicht aan elkaar en aan de vervuilende 

lucht (fijn stof, geurtjes, bacteriën, dioxine, formaldéhyde, 

enz.) om ze te laten zakken tot op de grond. Op deze wijze 

wordt de lucht gedeeltelijk gereinigd.  

Samengevat kunnen we zeggen dat de luchtionisatie van 

groot biologisch en fysiologisch belang is:  

• Door de rechtstreekse invloed van energie toevoer en 

verbeterde bloedsomloop.  

• Dankzij een zuiverdere lucht. 

• Dankzij de vermindering van schadelijke stoffen in 

de ruimte.  

 
 

 
 
 

Recuperatie van het water 
 

Gecko beschikt over 2 verschillende manieren voor het 

terugwinnen van water: 
 

1.    Gebruik van het reservoir  

Als het reservoir vol is, gaat de controle lamp “Full“ ⑧ branden en 

weerklinken 10 pieptonen. 

• Schakel het toestel uit. 

• Verwijder het reservoir en maak het leeg.  

• Plaats het reservoir terug. 

OPGELET: het toestel zal automatisch stoppen als het reservoir vol is. Om het 

reservoir te verwijderen, trek zachtjes aan de daarvoor voorziene hendel. Raak 

geen interne onderdelen aan, dit zou het toestel kunnen beschadigen.  

Gebruik het water uit het reservoir niet, aangezien dit vuil bevat van de lucht 

uit de ruimte.  
 

2.    Gebruik van continu afvoer 

De continu afvoer biedt de mogelijkheid om het condensatiewater af te 

voeren door middel van zwaartekracht, rechtstreeks naar een waterafvoer, 

zonder het reservoir te moeten gebruiken. In dit geval zal het reservoir zich 

niet meer vullen en dient deze dan ook niet meer leeggemaakt te worden.  

• Bevestig het uiteinde van de meegeleverde darm aan de uitgang voor 

continu afvoer zoals aangeduid op het schema en plaats het reservoir.  

• Richt de darm naar een waterafvoer om wateroverlast te vermijden.  

OPGELET: Om elk lek of schade aan het toestel te voorkomen, verzeker u 

ervan dat de darm niet gedraaid is en dat de zwaartekracht haar werk kan 

doen. Wanneer de continu afvoer niet gebruikt word, verwijder de darm om 

het reservoir te gebruiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van het réservoir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik van continu afvoer 
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Reiniging, onderhoud en opslag  
 

1.    Reiniging 
 

Wanneer het reservoir vol is gaat de controle lamp “Full“ ⑧ 
branden en weerklinken er 10 pieptonen. Voor elke 

handeling dient de stekker van het toestel uitgetrokken te 

worden.  

• Maak het reservoir leeg, spoel het met water. Gebruik 

indien nodig een zacht detergent.  

• Controleer dat de achter grill niet vol stof hangt. Reinig ze 

indien nodig met een droge borstel of een stofzuiger. 

• Maak het toestel niet nat. Gebruik, indien nodig, een 

vochtige doek.  

• Reiniging van de filter (1 maal per maand): gebruik een 

lauw zeepsopje om het stoffen gedeelte van de filters te 

reinigen en laat drogen.  

  

 
 
2. Opslag 

• Voordat het toestel wordt opgeborgen voor een langere 

tijd, schakel het uit en laat het 24 uur rusten voordat u het 

water uit het reservoir haalt.  

• Reinig het toestel en het reservoir met water met een 

beetje witte azijn.  

• Laat volledig drogen voordat u het opbergt.  

• Berg het toestel op op een koele droge plaats, bij 

voorkeur in de originele verpakking.  

 

3. Het toestel werkt niet naar behoren.  
 

 
 

Probleem  Oplossing 
 

 
 
 
 
 

Het pictogram gaat 

branden 

Dit gaat branden als een probleem zich voordoet dat de goede 

werking van het toestel belemmert. Kijk of de openingen verstopt zijn, 

dit zou de ontvochtiger kunnen oververhitten.  

Reinig de filters. Controleer dat het toestel niet te kort bij een warmtebron 

staat (bij een verwarming bijvoorbeeld). 

Trek de stekker uit het stopcontact, steek de stekker terug in en schakel het 
toestel in na 10 minuten.  

 

 
 
 
 

Het toestel start niet. 

Controleer dat de stekker goed in het stopcontact steekt, zonder 

verlengdraad of stekkerdoos.  

Controleer dat er stroom op het stopcontact is.  

De ontvochtiger heeft de ingestelde vochtigheid behaalt of het reservoir is 

vol. Het reservoir is niet correct geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 

De ontvochtiger droogt de 

lucht niet zoals het zou moeten.  

Geef het toestel tijd om te werken.  

Controleer dat stores, gordijnen noch meubels het toestel belemmeren. 

Controleer dat het toestel niet tegen een muur staat.  

De ingestelde vochtigheidsgraad is te hoog.  

Controleer dat deuren, vensters of andere openingen van de ruimte 

goed gesloten zijn.  

De kamertemperatuur is lager dan 1°C. 

Er bevindt zich een verwarmingsketel of een toestel dat veel stoom 

veroorzaakt in de ruimte.  
 
 
 

Het toestel maakt veel lawaai 

wanneer in werking.  

De filter is vuil.  

Het toestel staat gekanteld in plaats van goed recht. 

De grond is niet vlak.  

 
 
 

Er is water op de 

grond. 

Er is een lek in de afvoer darm, of aan het toestel, of aan de afvoer.  

Controleer de aansluitingen.  



 

 Aandachtspunt bij continu afvoer 
 

 

 

Garantie 
 

De producten genieten een garantie van 2 jaar, vanaf aankoopdatum, bij voorleggen van de 
aankoopfactuur, voor defecten te wijten aan materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Deze 
garantie dekt geen defecten te wijten aan verkeerde aansluiting, verkeerd gebruik of normale 
slijting van de producten. De onderdelen zijn beschikbaar voor een periode van 2 jaar na 
aankoopdatum.  
Air Naturel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verkeerdelijk, gevaarlijk of oneigenlijk gebruik 
van deze producten. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bien air chez soi 

 
 

18-22  rue  d’arras,   Bat.  13 

92000  Nanterre,  FRANCE 

info@airnaturel.com 

+339 72 232 232 
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