Luftrenser

DRIFTSHÅNDBOK
Gulvmontert eller veggmontert type

MODELL
MC70LVM

Egenskaper
Om luftrensing
Det kraftige suget ved høy luftstrømhastighet fanger opp støv, pollen
og liknende.
• Rensekapasiteten forbedres i takt med at luftstrømhastigheten økes.
Luften brer seg utover i rommet
med høy hastighet på luftstrømmen.

Kraftig innsugning
fra 3 steder

len

Pol

Lukt

Støv

Effektiv mot pollen
Med høy hastighet på luftstrømmen blir selv pollen, som lett fester seg på grunn av stor partikkelstørrelse,
raskt fanget opp.

Fjerner og bryter ned lukt i luften
Avløpskanalen bryter ned den absorberte lukten.
• Nedbrytingssyklusen som opprettholder luktfjerningsfunksjonen.

Adsorpsjon
Katalysatoren for luktfjerning
adsorberer lukt.

Lukt

Katalysator for luktfjerning

Gjentakelsen
av denne syklusen
opprettholder
luktfjerningsfunksjonen.

Det er ikke nødvendig å bytte
katalysatoren for luktfjerning.
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Gjenvinning

Nedbrytning

Luktadsorpsjonsfunksjonen
gjenvinnes.

Avløpskanalen bryter ned lukten.

Hva er Avløp-funksjonen?
Denne funksjonen bruker en "avløpskanal",
en slags plasmakanal, til å generere høyhastighet
selektroner med sterk oksidasjonskraft inne i luft
renseren som raskt reduserer eller fjerner lukt.
(Høyhastighetselektronene genereres og
absorberes inne i anlegget av sikkerhetsmessige
årsaker.)
Den hvesende lyden fra avløpskanalen kan høres
under drift. Dette er ikke tegn på driftsproblemer.
Lyden kan dessuten bli svakere eller lydkvaliteten
kan endres ut fra driftsomgivelsene. Slike tilfeller
er heller ikke tegn på driftsproblemer. Det kan
komme lukt når det genereres ozonpartikler.
Mengden er ubetydelig, og er ikke helsefarlig.
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Sikkerhetstiltak
 Før bruk må du lese disse Sikkerhetstiltakene for å sikre riktig håndtering av utstyret.
 Tiltakene i denne håndboken er klassifisert i følgende to typer. Begge inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon, og må derfor til enhver tid følges.

ADVARSEL

Feil håndtering kan føre til alvorlig personskade eller
død.

FARE

Feil håndtering kan føre til personskade eller skade
på eiendom.
I enkelte situasjoner kan dette få alvorlige
konsekvenser.

 Symbolene i denne håndboken har følgende betydning.
Gjør aldri dette.

Sørg for å følge
instruksjonene.

Trekk ut støpselet.

Må ikke demonteres.

Må ikke betjenes med
våte hender.

Må ikke bli våt.

Holdes atskilt fra åpen
ild.

 Når du har lest håndboken, skal den oppbevares på et lett tilgjengelig sted for fremtidig bruk.

ADVARSEL
• Bruk kun strømtilførsel på 220-240 V.

Andre typer strømtilførsel kan forårsake brann eller elektrisk støt.

• Strømledningen må ikke skades, omformes, bøyes unødvendig, dras,
tvinnes ellers brukes oppkveilet.
Du må heller ikke plassere tunge gjenstander på strømledningen,
eller la den komme i klem.
Skade på strømledningen kan forårsake brann eller elektrisk støt.

• Ikke bruk anlegget når strømledningen eller støpselet er skadet eller
ikke er ordentlig festet i stikkontakten.

En skadet eller løs ledning eller støpsel kan føre til brann på grunn av kortslutning eller forårsake
elektrisk støt.

Strømledning
og støpsel

• Ikke bruk anlegget utover grenseeffekten for stikkontakten eller
forgreningsenheten.

Hvis grenseeffekten for flere stikkontakter overskrides, kan dette føre til brann på grunn av overoppheting.

• Støpselet må ikke kobles til eller fra for å slå anlegget PÅ eller AV.
Uforsiktig håndtering kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.

• Før støpselet helt inn i stikkontakten.

Ufullstendige tilkoblinger kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.

• Rengjør støpselet jevnlig med tørr klut for å fjerne støv og andre ting.
Isolasjonssvikt som skyldes fuktighet eller andre faktorer, kan føre til brann.

• Stans driften og trekk ut støpselet hvis du oppdager noe unormalt,
slik som brent lukt.

Hvis anlegget brukes videre uten å finne ut av unormale forhold, slik som brent lukt, kan dette
føre til elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.
Kontakt forhandleren.

• Hvis strømledningen blir skadet, må den byttes av produsenten,
forhandleren eller kvalifisert personell for å unngå fare.
En skadet ledning kan forårsake elektrisk støt eller brann på grunn av overoppheting.

• Dette utstyret har et polarisert støpsel (den ene støpselspissen er
bredere enn den andre) for å redusere faren for elektrisk støt. Støpselet
passer bare én vei i en polarisert stikkontakt. Hvis støpselet ikke
passer helt i stikkontakten, må du snu støpselet. Hvis det fremdeles
ikke passer, kontakter du kvalifisert personell for å installere egnet
stikkontakt. Du må ikke endre støpselet på noen som helst måte.
• Før du rengjør eller flytter anlegget, må du stanse driften og trekke ut
støpselet fra stikkontakten.
Hvis anlegget håndteres mens det er tilkoblet, kan dette føre til elektrisk støt eller skade.

Hovedanlegg

• Ikke bruk anlegget på steder der det finnes flyktig olje, slik som
maskinolje.
Flyktig olje kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller antennelse.

• Ikke bruk anlegget på steder der det finnes store mengder oljedamp,
slik som på kjøkken, brennbare eller etsende gasser, eller metallstøv.
Slike omgivelser kan føre til brann eller skade.

• Hold fingrer og gjenstander utenfor luftinntak, luftutløp og andre åpninger.
Feilaktig håndtering kan forårsake elektrisk støt, personskade eller skade på utstyret.

• Luftutløpet og ramm en må ikke bli våte.

Kontakt med vann kan forårsake brann eller elektrisk støt.
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ADVARSEL
• Ikke bruk brennbare stoffer, slik som hårspray, insektmidler osv.,
i nærheten av anlegget.
Ikke tørk over anlegget med benzen eller tynner.
Slike stoffer kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller antennelse.

• Bruk nøytralt vaskemiddel til å rengjøre anlegget.

Bruk av klorholdige eller syreholdige vaskemidler til å rengjøre anlegget kan skape skadelige
gasser og være helsefarlig.

Hovedanlegg

• Disse serviceinstruksjonene skal kun brukes av kvalifisert personell.
Ikke utfør annen service enn den som er beskrevet i brukerinstruksjonene, med mindre du er fagkyndig og kvalifisert
til å gjøre det, for ellers kan du få elektrisk støt.
• Hold sigaretter, røkelse og annen åpen flamme unna anlegget.
Åpen flamme kan forårsake brann.

• Du må ikke demontere, bygge om eller utføre service på anlegget
på egen hånd.
Feilaktig håndtering kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
Kontakt forhandleren.

• Betjen ikke anlegget med våte hender.
Kontakt med vann kan forårsake elektrisk støt.

• Ikke bruk anlegget på steder der det er svært fuktig, slik som på
baderom, eller der det kan oppstå plutselige temperaturforandringer,
slik som på kjølerom.
Feil omgivelser kan forårsake elektrisk støt eller skade på utstyret.

FARE
Strømledning
og støpsel

• Ta tak i støpselet – ikke strømledningen – og trekk ut for å koble fra
anlegget.
Hvis du trekker i strømledningen, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av
kortslutning.

• Før lange perioder med stillstand trekker du ut støpselet fra
stikkontakten.
Svekket isolasjon kan føre til elektrisk støt, strømlekkasje eller brann.

• Ikke bruk anlegget på steder der det er utsatt for direkte sollys,
regn eller vind.
Overoppheting eller kontakt med vann kan forårsake brann eller elektrisk støt.

Hovedanlegg

• Ikke bruk anlegget på varme steder, slik som i nærheten
av varmeapparater.
Høy temperatur kan misfarge eller deformere anlegget.

• Ikke blokker luftinntakene eller luftutløpet med vått tøy, klær, gardiner osv.
Lo og tråder kan hindre luftpassasjen, slik at det kan oppstå overoppheting og brann.

• Ikke bruk anlegget på ujevnt underlag.

Hvis anlegget tipper, kan det renne ut vann som forårsaker fuktskader på møbler eller som fører
til brann eller elektrisk støt.
Rett straks opp anlegget hvis det tipper.

• Ikke bruk anlegget på steder der det håndteres kjemikalier.

Flyktige kjemikalier eller løsningsmidler (finnes på sykehus, fabrikker, forsøkslaboratorier,
skjønnhetssalonger, bildefremkallingslaboratorier, osv.) kan svekke mekaniske deler og kanskje
forårsake vannlekkasje, som kan gi fuktskader på møbler osv.

• Ikke bruk pudder, slik som sminke, i nærheten av anlegget.
Kontakt med pudder kan forårsake elektrisk støt eller skade.

• Ikke bruk anlegget i trange rom, slik som skap.
Dårlig ventilasjon kan føre til overoppheting og brann.
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Sikkerhetstiltak
FARE
• Ikke utsett planter eller dyr direkte for luftstrømmer fra anlegget.
Overeksponering for luftstrømmer kan få ugunstige konsekvenser.

• Hold akvarier, vaser og andre vannbeholdere unna anlegget.

Hvis det kommer vann inn i anlegget, kan dette føre til elektrisk støt, brann eller skade.

• Ikke klatre på, sitt på eller len deg mot anlegget.
Du kan bli skadet hvis du ramler eller tipper over ende.

• Ikke fjern filteret når anlegget ligger på siden.

Hovedanlegg

Da kan det lett komme inn støv, slik at det kan oppstå brann eller elektrisk støt.

• Ikke bruk anlegget i nærheten av lysutstyr (innenfor 1 m).

Responsen fra hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget
kan endres.

• Ventiler rommet jevnlig når anlegget brukes sammen med
forbrenningsapparater.
Utilstrekkelig ventilasjon kan føre til karbonmonoksidforgiftning.
Dette produkter fjerner ikke karbonmonoksid.

• Dette produktet skal ikke brukes av personer med svekkede fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller med manglende kunnskap om
bruk, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk
av anlegget av personen som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Må plasseres utilgjengelig for barn for å sikre at de ikke leker med
produktet.
• Trekk ut støpselet ved rengjøring.
Hvis anlegget håndteres mens det er tilkoblet, kan dette føre til elektrisk støt eller skade.

• Utstyret bør inspiseres jevnlig, og oppsamlet smuss bør fjernes
regelmessig for å hindre opphopning som kan føre til overslag eller
fare for brann.
• Hvis anlegget brukes i rom med kjæledyr, må du passe på at de ikke
urinerer på anlegget eller biter på strømledningen.

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann. Hvis anlegget er blitt skadet av kjæledyr, må du stanse
driften, trekke ut støpselet og kontakte forhandleren.

Annet

• Ikke bruk forbrenningsapparater der de utsettes direkte for luftstrømmer fra luftutløpet.

Ufullstendig forbrenning av forbrenningsapparater kan føre til karbonmonoksidforgiftning eller
liknende.

• Ved bruk av innendørs desinfisering med insektmidler må du stanse
driften for å unngå at kjemikalier blir sugd inn i anlegget.
Siden kjemikaler samler seg inne i anlegget, kan enkelte personer, avhengig av deres fysiske
helse, bli hypersensitive og dermed utsatt for helsefare.

Forholdsregler ved bruk

• Hold TVer, radioer, stereoer, radioklokker og antenneledninger minst 2 m unna anlegget.

Effekten til strømkretsen inne i anlegget og kabelen kan forårsake et fordreid TVbilde eller støy.
(Det kan imidlertid oppstå lydforstyrrelser selv utover 2 m, avhengig av styrken til de elektriske bølgene. Mottak kan være spesielt vanskelig ved bruk
av innendørs antenner, så derfor bør antenner plasseres langt nok unna til at støy ikke kan fanges opp.)

• Ikke bruk anlegget i stedet for kjøkkenvifter eller ovnskapper.

Denne typen bruk kan forkorte levetiden til forfilteret og det plisserte filteret, og dermed forårsake skader.

• Ikke bruk anlegget til å bevare kunst, dokumenter og liknende, eller til kommersielle eller andre bruksområder.
Denne typen bruk kan redusere kvaliteten til gjenstandene.

• Fest deler på riktig måte etter rengjøring av anlegget.
Hvis anlegget brukes uten for eksempel filtre, kan det bli skadet.

Avløpskanal og elektrisk støvoppsamling
• Det kan komme lukt fra luftutløpet fordi den dannes litt ozon, men mengden er ubetydelig og medfører ingen helsefare.
Dette produktet fjerner ikke skadelige stoffer (karbonmonoksid osv.) i sigarettrøyk.
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Navn og funksjon for hver del
Foran

Skjerm

Mottaker

►Side 7.

Luftinntak for luftkvalitetssensor (støvsensor)

Luftinntak
for luktsensor
►Side 16.

►Side 16.

Frontpanel

Luftinntak

►Side 15.

Bak

Håndtak

Luftutløp

Oppbevaringsrom for fjernkontroll
Oppbevarer fjernkontrollen
(tilleggsutstyr) når den ikke
brukes.

Fjernkontroll

Krok til strømledning
Kan brukes til å kveile opp overskytende
del av strømledningen. ►Side 12.
Støpsel

Modellnavn/serienummer
Strømledning

Inne i anlegget

UNIT2
(Avløpskanal)

►Side 20.

Filterbeholder
Inneholder 4 ekstra plisserte
filtre. ►Side 9.

Motsatte polplater
Ionisatorramme

Ventilasjonsvifte
Sikkerhetsgitter

FARE
Ta ikke av sikkerhetsgitteret.
(Det kan føre til elektrisk støt eller
personskade.)

Ionisert tråd (bak)

Frontpanel

Forfilter
(grønt)

►Side 15.

UNIT1
(Plasmaionisator)

►Side 19.

Plissert filter
(foran: hvitt, bak: blått)

►Side 21.

Katalysator for luktfjerning
(grå)

►Side 16.
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Navn og funksjon for hver del
Fjernkontroll

Skjerm

►Side 13, 14.

Barnesikring-lampe
(oransje)

Barnesikring-knapp
Hindrer at små barn bruker anlegget.

PÅ/AV-knapp

Automatisk vifte-lampe
(gul)

Vifteinnstillingknapp
Automatisk
vifte-knapp

Antipollenknapp

Turbo-knapp
Sovemodusknapp

TIDSBRYTER
AV-knapp

Lysstyrkejustering-knapp
Du kan justere lysstyrken til skjermlampen.

Luftstrømhastighet-lampe
(grønn)
Luftstrømhastighetlampen viser
luftstrømhastigheten ved drift med
(Automatisk vifte) og Manuell luftstrøm.

Luftkvalitetssensor-lampe (støvsensor)
De trefargede indikatorene (grønn, gul og rød) viser hvor uren luften er.
• Når luften er ren, lyser den grønne lampen.

 I følgende tilfeller er det bare den grønne lampen som lyser de
første 7 sekundene, uavhengig av hvor uren luften er.
1) Drift rett etter at frontpanelet og UNIT1 er festet
2) Drift rett etter at støpselet er satt inn igjen

 Hvis sensitiviteten på luftkvalitetssensoren er svak, må du endre
innstilling. ►Side 22.

Lyser

Støv
Lite
Grønn

 Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan bli svekket, avhengig
av installeringsstedet eller størrelsen på partiklene.
Hvis dette plager deg, kan du endre installeringsstedet til anlegget ►Side 11.
eller justere sensitiviteten på luftkvalitetssensoren. ►Side 22.

Gul

Grønn

Gul

Grønn

Mye
Rød
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Kan registreres

Sigarettrøyk, pollen, insekter, husstøv, dyrepels, dieselsot

Kan registreres noen gang

Damp, oljedamp

Driftslampe

Knapp for PÅ/AV/
modusendring

• Turbolampe (oransje)
• Antipollenlampe (grønn)
• Sovemoduslampe (grønn)

Tilbakestillingsknapp
for filter
Filterlampen slås av når du trykker inn
knappen i 5 sekunder etter at du har
skiftet ut det plisserte filteret med et nytt.
►Side 21.

Driftsmodus endres hver gang du trykker
på knappen.
►Side 14.

TIDSBRYTER AV-lampe (gul)

Filter-lampe (oransje)
Filterlampen lyser når det plisserte filteret må
byttes, og den begynner å blinke når det er gått
en viss tid etter at lampen ble slått på.
►Side 21.

UNIT-lampe (oransje)
• UNIT1→ Lampen lyser når det er på tide å rengjøre plasmaionisatoren.
• UNIT2→ Lampen lyser når det er på tide å rengjøre avløpskanalen.
►Side 19, 20.
• Selv om lampen ikke lyser, bør du rengjøre avløpskanalen hver
3. måned.

Luktsensor-lampe
De trefargede indikatorene (grønn, gul og rød) viser luktnivået.
• Når luften er ren, lyser den grønne lampen.

 I følgende tilfeller er det bare den grønne lampen som lyser det
1. minuttet. Opprinnelig luktnivå registreres som standardnivå.
1) Drift rett etter at frontpanelet og UNIT1 er festet
2) Drift rett etter at støpselet er satt inn igjen

 Hvis luktnivået forblir uendret uten at det blir sterkere eller svakere,
klarer ikke luktsensoren å registrere selv kraftige lukter.
 Luktsensoren kan ikke registrere visse typer lukter slik som dyrelukter,
bortsett fra ammoniakk, hvitløk osv.
 Selv om bare den grønne lampen lyser, kan du merke litt lukt siden
mennesker oppfatter lukter forskjellig.
Hvis du sjeneres av luktene, velger du drift med manuell luftstrøm
og kjører anlegget med høyere luftstrømhastighet.

Lyser

Lukt
Svak
Grønn

Grønn

Gul

Sterk
Grønn

Gul

Rød

Kan registreres

Sigarettlukt, matlukt, lukt fra kjæledyr og toalett, søppellukt, mugglukt, spray og alkohol

Kan registreres noen gang

Plutselige endringer i temperatur og luftfuktighet, luktfrie gasser slik som karbonmonoksid, damp,
oljedamp og gass fra forbrenningsapparater
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Forberedelser før bruk
 Kontroller tilbehøret
Kontroller at alt tilbehøret er inkludert.

A
B
C
D

 Slik fester du det plisserte
filteret
Sørg for å feste det plisserte filteret før du starter anlegget.

1 Ta av frontpanelet.

• Skyv inn de 2 klemmene (høyre og venstre side), og ta av
frontpanelet ved å dra det oppover.

Trykk

Klemme
(1 på både høyre
og venstre side)

Frontpanel

A: Plissert filter – 1 ark

< Til førstegangsinstallering >
Inne i puten

2 Fjern UNIT1.
B: Driftshåndbok – 1 bok
(denne boken)
Inne i esken

• Hold UNIT1 etter håndtakene, og ta av UNIT1 ved å dra
det oppover.

Håndtak

C: Fjernkontroll – 1 enhet
I oppbevaringsrommet
for fjernkontrollen

2)
Opp

1)
Trekk
UNIT1

D: Plisserte filtre – 4 ark
< Til utskifting >
I filterbeholder

3 Fjern katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene,
og fjern den ved å dra den oppover.

Håndtak

2)
Opp

1)
Trekk
Katalysator for luktfjerning
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4 Fest det plisserte filteret.
Sørg for å feste forfilteret (grønt) og det plisserte filteret
(foran: hvitt, bak: blått).
Anlegget kan bli skadet hvis det kjøres uten disse filtrene.

6 Fest UNIT1.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, før fremspringene inn
i sporene (2 steder) nederst på hovedanlegget, og trykk
UNIT1 fast til hovedanlegget.

Håndtak

1) Før hullene (5 på både høyre og venstre side) til det
plisserte filteret over festetappene (5 på både høyre
og venstre side) til katalysatoren for luktfjerning.
Fremspring (5 på både høyre
og venstre side)
Plissert filter
Hull (5 på både høyre
og venstre side)

1)
Plasseres her.
UNIT1

Vend den hvite
siden mot forsiden.

2) Trykk fast UNIT1 til du
hører et klikk.

7 Sett på frontpanelet.
Katalysator for luktfjerning

• Fest krokene øverst (2 steder) på frontpanelet til
toppsporene (2 steder) på hovedanlegget, og lukk deretter
frontpanelet.

2) Legg det plisserte filteret under knastene (4 steder)
øverst og nederst på katalysatoren for luktfjerning.

Toppspor
(2 steder)

Øvre og nedre
knaster (4 steder)

Toppkroker
(2 steder)

1) Fest krokene.

• Anleggets ytelse reduseres hvis det plisserte filteret festes
baklengs.

5 Fest katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene,
før fremspringene inn i sporene (4 steder) nederst
på hovedanlegget, og trykk katalysatoren fast til
hovedanlegget.

Frontpanel
[Sett ovenfra]

2) Trykk fast frontpanelet
til du hører et klikk.

Hvis frontpanelet er feil festet, kan sikkerhetsanordningen bli aktivert. Da kan det hende at anlegget
ikke starter. ►Side 16.

Håndtak

1)
Plasseres her.
2) Trykk fast den katalysatoren
for luktfjerning til du hører
Katalysator for luktfjerning
et klikk.
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Forberedelser før bruk
 Installere anlegget
Installert på bord eller gulv
FARE
100 cm fra taket

• Veggen der luftrenseren står kan bli skitten avhengig av
veggtypen og omgivelsene, selv om du følger de angitte
målene til venstre. I så fall flytter du anlegget tilstrekkelig
langt unna veggen.
• Hvis luftrenseren brukes over lang tid på samme sted,
kan undersiden av anlegget og gulvet blir skittent på grunn
av innsugningsluftstrømmen fra undersiden av anlegget.
Jevnlig rengjøring anbefales.

OBS!
50 cm fra veggen

10 cm fra veggen
50 cm fra veggen

• Luften blåses litt ut mot høyre, men det er ikke noe galt med
anlegget.
• Velg et sted slik at luften kan spres til hele rommet.
• Plasser luftrenseren på et flatt underlag slik at den står stødig.
Hvis gulvet er ujevnt, kan anlegget vibrere voldsomt.

Luftstrøm

Tips for smart installasjon
• Hvis du vil fjerne støv i huset, er det lurt å installere anlegget forholdsvis lavt i rommet.
Hvis du vil fjerne sigarettrøyk, er det lurt å installere anlegget ganske høyt i rommet.
• Hvis du installerer luftrenseren rett overfor luftkondisjoneringsanlegget, økes
sirkulasjonseffekten.
Anlegget regulerer ulikheter i romtemperaturen samtidig som den renser luften under drift
med oppvarming eller kjøling.
• Hold TVer, radioer og stereoer minst 2 m unna anlegget.
(Effekten til strømkretsen inne i anlegget og kabelen kan forårsake et fordreid TVbilde
eller støy.)
Hold også trådløse telefoner og atomklokker unna dette anlegget.

Anlegget må ikke brukes på følgende steder:
• Ikke bruk anlegget der det utsettes for direkte sollys.
(Responsen fra hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget kan endres.)
• Ikke bruk anlegget på steder med høy temperatur.
(Varmen kan misfarge og deformere anlegget.)
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Luftstrøm

 Klargjøre fjernkontrollen
Det er allerede satt inn batteri i fjernkontrollen.
• Fjernkontrollen kan brukes etter at du har trukket ut den
gjennomsiktige remsen.

 Sett støpselet inn
i stikkontakten.

Stikkontakt
Støpsel

Gjennomsiktig
remse

Du kan justere lengden på
strømledningen ved å rulle
opp den overskytende delen.

Skifte batteri

1 Skyv klaffen på dekselet bak

på fjernkontrollen i pilens retning.

2 Trekk ut dekselet.
3 Bytt batteriet.
4 Sett dekselet tilbake på plass.

Slik brukes den
• La senderen til fjernkontrollen peke mot mottakeren til anlegget.
Hvis noe blokkerer for signalet, slik som gardiner, kan det
hende at anlegget ikke mottar signalet.
• Avstanden som fjernkontrollen kan sende fra, er ca. 6 meter.
[Sett ovenfra]

Sender
Mottaker
5m

1
Knast

3

30°

5m

6m
Batteri

2

30°

4

Juster +siden av
batteriet til + siden
på dekselet, og sett
inn dekselet.

Registreringsområde

MERKNAD

Batteri
• Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
Oppsøk lege umiddelbart hvis noen svelger batteriet.
• Dekk over polene med tape før du kaster batterier.
Hvis de blandes med annet metall eller andre batterier, kan det oppstå varme, eksplosjon eller forbrenning.
• Batteriene bør skiftes etter ca. 1 år, men hvis mottaket blir dårlig, bytter du det med et nytt myntbatteri av typen CR2025 (litium).
• Det kan bli nødvendig å bytte et myntbatteri som nærmer seg utløpsdato før anbefalt dato.
• Sørg for å fjerne myntbatteriet hvis anlegget ikke skal brukes på en lang stund, for ellers kan det oppstå funksjonsfeil eller personskader
som følge av lekkasjer eller eksplosjoner.
• Myntbatteriet som følger med fjernkontrollen, er til første gangs bruk. Myntbatteriet kan vare mindre enn 1 år.

Fjernkontroll
• Sørg for at fjernkontrollen ikke blir våt eller at du mister den i gulvet. (Det fører til funksjonsfeil.)
• Signalene kan kanskje ikke mottas så godt på grunn av elektroniske lysstoffrør (for eksempel med vekselretter) i samme rom.
• Ikke bruk fjernkontrollen rett ved lysutstyret (nærmere enn 1 meter).
(Sensitiviteten til hovedanlegget på signalet fra fjernkontrollen kan bli svekket, og fargen til anlegget kan endres.)
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Slik brukes den

Starte anlegget
Trykk på

(Eksempel på skjerm
ved start.)

.

• Driften starter, og luftstrømhastighetlampen lyser.
under drift.

• Driften stanser når du trykker på

, starter driften
• Neste gang du trykker på
med de samme innstillingene som sist.

Unngå at barn betjener anlegget
Barnesikring
• Trykk på

i ca. 2 sekunder for å aktivere barnesikringen.

på nytt
• Du kan låse den opp igjen ved å trykke på
i ca. 2 sekunder.
Du kan også låse opp barnesikringen når du trekker ut støpselet
og deretter setter det inn igjen etter 3 sekunder eller mer.

Betjene anlegget etter luftens renhetsnivå
Drift med automatisk vifte

Trykk på

.

• Automatisk viftelampen og én av luftstrømhastighetlampene
(Lyddempet), (Lav), (Standard) eller
(Høy)
lyser.

Rense luften raskt i rommet
Turbo-drift

Trykk på

.

Stille inn tidsbryteren
Drift med tidsbryter

Trykk på

.

• Hver gang du trykker på knappen, stilles TIDSBRYTER AV slik:
" " (1 time)
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" " (2 timer)

" " (4 timer)

(Avbryt)

Kontroller at frontpanelet er lukket.

Drift med knappen på anlegget

Trykk på

.

• Driftsmodus endres hver gang du trykker på knappen.
"
"Stopp"

(Automatisk vifte)"
"

"

(Sovemodus)"

(Lyddempet)"
"

"

(Lav)"

(Antipollen)"

"

"

(Standard)"
(Turbo)"

"

(Høy)"

OBS!
• Driften stanser av sikkerhetsmessige årsaker hvis
frontpanelet åpnes under drift.

Endre luftstrømmen manuelt

Når det oppstår funksjonsfeil under
drift

Drift med manuell luftstrøm

Trykk på

• Hvis skjermen lyser uten grunn eller signalet fra
fjernkontrollen ikke kan mottas under drift på grunn
av elektrisk belysning eller radioforstyrrelse, skal
du trekke ut støpselet. Sett inn støpselet igjen
etter 3 sekunder eller mer, og start anlegget.

.

• Hver gang du trykker på knappen, endres
luftstrømhastigheten slik:
"

(Lyddempet)"

"

(Lav)"

"

(Standard)"

"

(Høy)"

Start/stopp

• Standardinnstillingen for luftstrømhastigheten er
(Automatisk vifte). Når du trekker ut støpselet eller
fjerner frontpanelet, går innstillingen for luftstrøm
hastigheten tilbake til Automatisk vifte.
• Før rengjøring må du huske på stanse driften
og trekke ut støpselet.

Fjerne pollen
Drift med antipollen

Trykk på

Drift med automatisk vifte

.

• Luftstrømhastigheten velges automatisk blant
(Lyddempet), (Lav), (Standard) eller
(Høy)
ut fra hvor skitten luften er.
• Rensekapasiteten bedres når luftstrømhastigheten
øker.

Lyddempet drift når du sover

Turbo-drift

• En høy luftstrømhastighet fjerner raskt urenheter
i luften. Denne driften passer bra når du skal
rengjøre rommet.

Drift med sovemodus

Trykk på

.

Lyddempet drift

• Det sendes ut en svak luftstrøm. Bruk denne driften
spesielt når du sover.
Ved lyddempet drift reduseres den luktfjernende
ytelsen. Hvis det fortsatt er lukt i rommet, kan
du bruke driftsmodusen Standard eller sterkere.

• Sovemoduslampen og én av luftstrømhastighet
lampene
(Lyddempet) eller (Lav) lyser.

Drift med antipollen

Endre lysstyrken til skjermlampen
Trykk på

.

• Lysstyrken til skjermlampen endres
hver gang du trykker på knappen.
• Det er bare luftkvalitetssensorlampen
og luktsensorlampen som slukkes
helt.

< Luftkvalitetssensorlampe /
luktsensorlampe >
Sterkt

Svakt

SLUKKET

< Annen skjermlampe >
Sterkt

Svakt

Svakt

• Luftstrømhastigheten veksler mellom (Standard)
og (Lav) hvert 5. minutt, og det produseres en
moderat luftstrøm for å fange opp pollen før det
faller mot gulvet.

Drift med sovemodus

• Luftstrømhastigheten velges automatisk blant
(Lyddempet) eller (Lav) ut fra hvor ren luften er.
• Denne driften passer bra når du skal sove.

Drift med tidsbryter

• Gjenværende tid vises med TIDSBRYTER
AVlampen.
• Innstilt tid kan også endres når du trykker
på knappen mens tidsbryteren teller.

Barnesikring
MERKNAD
• Ikke start eller stans driften ved å trekke ut eller sette inn støpselet, bortsett
fra i tilfeller med funksjonsfeil.

• Når barnesikringen er aktivert, er det et begrenset
bruksområde for anlegget og fjernkontrollen for
å hindre at de brukes av barn.

• Ikke flytt anlegget under drift.
Det kan føre til driftsproblemer eller funksjonsfeil.
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Oppslagsoversikt for vedlikehold
ADVARSEL
Før du utfører vedlikehold må du stanse anlegget og trekke ut støpselet. (Dette kan medføre elektrisk støt eller personskade.)

Fjern delene for vedlikehold i numerisk rekkefølge.
Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner og fester hver enkelt del under

►Side 17.

.

Motsatte polplater
Ionisatorramme

Ionisert tråd

1

Frontpanel

2

Forfilter

3

UNIT1
(Plasmaionisator)

4

UNIT2
(Avløpskanal)

Figuren over viser UNIT1
etter at de motsatte
polplatene er fjernet.

Hvis det blir skittent
Tørk

• Tørk av smuss med en klut lett
fuktet med vann.
• Hvis det er veldig skittent, tørker
du det av med en klut fuktet
med nøytralt vaskemiddel.
• Ikke bruk harde børster e.l.

Hver 2. uke
Støvsuger
Skyll med vann
• Bruk støvsuger til å fjerne
støvet fra forfilteret, og vask
det deretter med vann.
• Hvis det er veldig skittent,
vasker du forfilteret med
en myk børste eller nøytralt
vaskemiddel, og lar det
tørke skikkelig i skyggen.

Hvis UNIT1-lampen
lyser

Hver 3. måned eller hvis
UNIT2-lampen lyser

Bløtlegg, la renne av og tørk

Bløtlegg, la renne av og tørk

Tørk av

Tørk av

• Bruk støvsuger til å fjerne støvet.
• Legges til bløt i lunkent vann (ca. 1 time).
• La tørke godt etter bløtlegging.
Vedlikehold og rengjøring ►Side 19, 20.

La forfilteret tørke helt før du bruker
det fordi UNIT1lampen kan lyse
hvis det ligger igjen vanndråper
på forfilteret.

ADVARSEL
• Ikke bruk bensin, benzen, tynner, skurepulver, parafin,
alkohol osv.
(Det kan føre til sprekkdannelse, elektrisk støt eller brann.)
• Ikke vask hovedanlegget med vann.
(Det kan føre til elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil.)
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MERKNAD
• Bruker du vaskemiddel, må du tørke godt av overflaten slik at
alt fjernes.
• Ikke tørk forfilteret på et sted som er utsatt for direkte sollys.
• Ikke bruk varmt vann med en temperatur på 50°C eller mer
til å rengjøre delene.
• Ikke tørk delene over varme.
Det kan føre til at delene misfarges eller deformeres slik at de ikke
kan brukes.

5

Plissert filter

6

Katalysator
for luktfjerning

7

Katalysator for
luktfjerning

Plissert filter

Luftinntak for luktsensor

Må ikke skylles
med vann.

Vend den hvite
siden mot forsiden.

Luftinntak for
luftkvalitetssensor

Ikke gni
på overflaten.

Hvis den blir skitten

Hvis filterlampen lyser eller blinker

Hvis det er tett

Støvsuger

Skift

Utskifting ►Side 21.

Hovedanlegg eller
luftinntak for sensor

Støvsuger

Kan ikke skylles i vann

Tørk av

• Bruk en støvsuger til å fjerne støvet.
• Hvis rammen til katalysatoren for
luktfjerning blir skitten, tørker du av med
en klut lett fuktet med vann. Hvis den er
veldig skitten, tørker du av den med en
klut fuktet med nøytralt vaskemiddel.
• Må ikke vaskes i vann. (Hvis den vaskes
med vann, blir den deformert og kan ikke
lenger brukes.)

• Hvis hovedanlegget eller luftinntaket for
luftkvalitetssensoren/luktsensoren tettes
av støv, bruker du en støvsuger til å fjerne
støvet.
• Smuss på hovedanlegget kan tørkes
av med en klut lett fuktet med vann.

MERKNAD
• Pass på så du ikke lager riper i overflaten til frontpanelet eller skader fremspringene på baksiden etter at det er fjernet.
Fremspringene på baksiden fungerer som sikkerhetsanordning som slår av strømmen når frontpanelet åpnes.
Driften kan ikke starte hvis disse blir skadet.
Baksiden av frontpanel

Pass på så du ikke skader
disse fremspringene.

ADVARSEL

Fremspring

Hull på undersiden

• Ikke ta på innsiden av hullet på undersiden av anlegget.
(Du kan få elektrisk støt.)
• Kontakt forhandleren hvis anlegget er skadet og ikke
fungerer.
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Sette på og ta av hver enkelt del
Ta av

Fest

1 Ta av frontpanelet.

1 Fest katalysatoren for luktfjerning.

• Skyv inn de 2 klemmene (høyre og venstre side), og ta av
frontpanelet ved å dra det oppover.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene, før
fremspringene inn i sporene (4 steder) nederst på hoved
anlegget, og trykk katalysatoren fast til hovedanlegget.

Håndtak

Trykk

Klemme
(1 på både høyre og venstre side)

Frontpanel

Katalysator
for luktfjerning

2) Trykk fast katalysatoren for
luktfjerning til du hører et klikk.

2 Fest UNIT1.

2 Ta av forfilteret.

• Ta tak i sporet, og dra ut forfilteret. Deretter hekter du
av knastene (4 steder) til forfilteret fra hullene (2 på både
høyre og venstre side) til UNIT1.

Trekk i forfilteret for å fjerne det.

1)
Plasseres her.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, før fremspringene
inn i sporene (2 steder) nederst på hovedanlegget,
og trykk UNIT1 fast til hovedanlegget.

Håndtak

Merknad
Bruk en støvsuger til
å fjerne støvet før du
tar av forfilteret.

Knaster (2 på
både høyre og
venstre side)

1)
Plasseres her.
UNIT1

Forfilter

2) Trykk fast UNIT1 til du
hører et klikk.

3 Fest forfilteret.

3 Fjern UNIT1.

• Hold UNIT1 etter håndtakene, og ta av UNIT1 ved å dra
det oppover.
Håndtak

• Fest knastene (4 steder) til forfilteret på hullene (2 på både
høyre og venstre side) til UNIT1.

Øvre venstre knast (1 sted)
(Den øvre venstre knasten
har en annen form enn de
andre.)

UNIT1

Andre knaster
(3 steder)
2)
Opp

1)
Trekk
UNIT1

4 Fjern katalysatoren for luktfjerning.

• Hold katalysatoren for luktfjerning etter håndtakene,
og fjern den ved å dra den oppover.

Forfilter

4 Sett på frontpanelet.

• Fest krokene øverst (2 steder) på frontpanelet til topp
sporene (2 steder) på hovedanlegget, og lukk deretter
frontpanelet.
Toppkroker (2 steder)

Toppspor
(2 steder)

Håndtak

1) Fest
krokene.
Frontpanel
2)
Opp

1)
Trekk
Katalysator for luktfjerning
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[Sett ovenfra]

2) Trykk fast frontpanelet til
du hører et klikk.

Hvis frontpanelet er feil festet, kan sikkerhetsanordningen bli aktivert. Da kan det hende at anlegget
ikke starter. ►Side 16.

Fjerne og feste de motsatte polplatene
FARE
Bruk gummihansker når du tar av og setter på de motsatte polplatene. Du kan kutte deg på de motsatte polplatene og ioniserte trådene.

Fest

1 Fest de motsatte polplatene.

UNIT1

1) Før den motsatte polplaten over knottene (2 sett på høyre
og venstre side) til ionisatorrammen.
Det er ingen forskjell på de motsatte polplatene når det
gjelder øverst eller nederst, eller mellom høyre og venstre.
Fest dem slik at pilen er synlig.

Motsatte polplater
Bruk
gummi
hansker.

Ionisert tråd
Ionisatorramme

Motsatte
polplater

Frontpanel

Ta av

1 Ta av frontpanelet og UNIT1.

Pil

►►Side 17.

2 Ta av de motsatte polplatene fra

Ionisatorramme

baksiden av UNIT1.

• Klem sammen de hvite og grønne knottene (2 sett på høyre
og venstre side), løft opp motsatt polplate og ta den av.
Bruk
gummi
hansker.

Motsatte
polplater

Knott
(hvit)

2) Før den godt inn til du hører et klikk.

Det er enklere å fjerne den
motsatte polplaten hvis du
klemmer sammen knottene
på høyre og venstre side
samtidig.

Ionisert tråd

3) Fest den andre motsatte polplaten.

Pass på så du ikke kutter
over de innvendige
ioniserte trådene.

Knott
(grønn)

Knott
(hvit)

Ionisatorramme

2 Fest UNIT1 og frontpanelet.

►►Side 17.
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Rengjøre UNIT1 og UNIT2
Tid for
rengjøring
Fremgangsmåte for
rengjøring

UNIT1

UNIT1:
Hvis UNIT1-lampen lyser
UNIT2:
Hver 3. måned eller hvis
UNIT2-lampen lyser

(Avløpskanal)

1) Ionisatorramme

Bløtlegg, la renne av og tørk

4) Avløpskanal

Tørk

Hvis du er usikker på innstillingen, rengjør du anlegget selv om
UNIT1 og UNIT2lampene ikke lyser.

Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner
og fester hver enkelt del under ►Side 17. .
Fremgangsmåte

UNIT2

(Plasmaionisator)

2) Ionisert tråd (bak)

3) Motsatte
polplater

UNIT1
1) Ionisatorramme

Ta av delene.

2) Ionisert tråd

3) Motsatte polplater

►Side 17, 18.

►Side 18.

Bruk en støvsuger til å fjerne støvet.

Legges i bløt i lunkent vann
(ca. 1 time).

Tørk

Fjern smuss med en klut, myk børste
eller liknende.
Bruk
gummihansker.

Bruk
gummihansker.

Du finner flere detaljer
under 1) og 2) nedenfor.

Bruk
gummihansker.

Gni

Skyll godt under rennende vann,
og la renne av.
La tørke på et godt ventilert og
skyggefullt sted (ca. 1 dag).
Fest delene.

►Side 17, 18.

1) Ionisatorramme (Fjern smuss etter bløtlegging, men før tørking.)
• Fjern smuss fra plastdeler med en myk klut.
• Bruk en bomullspinne e.l. til å tørke av smuss i forsenkede deler og steder der du ikke
kommer til med fingrene.
• Pass på så det ikke ligger igjen lo fra kluten. Lo kan føre til funksjonsfeil.

►Side 18.

Bruk
gummihansker.

* Fjern smuss fra forsenkede
deler med en bomullspinne
eller liknende.
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FARE
 Bruk gummihansker når du tørker av eller vasker delene.
• Du kan kutte deg på de motsatte polplatene og ioniserte trådene.
 Det finnes ioniserte tråder bak på de motsatte polplatene. Pass på så du ikke kutter over disse trådene når du fjerner eller fester delene.
• UNIT1lampen lyser hvis anlegget kjøres med brutte ioniserte tråder. Støvoppsamlingskapasiteten er liten når lampen lyser.
• Hvis noen av de ioniserte trådene ryker, må de skiftes ut med nye. Kontakt forhandleren.
(Ikke bytt den ioniserte tråden på egen hånd.)

OBS!
• Driften kan trygt utføres uten at avløpskanalen er installert på hovedanlegget, men dette gir redusert luktfjerningsytelse. Bruk hovedanlegget
etter at avløpskanalen er installert.

UNIT2

Merknader

4) Avløpskanal
Åpne frontpanelet, og trekk ut avløpskanalen.

• Ikke fjern skruene fra ionisatorrammen eller UNIT2.
Det kan føre til skader.

• Rengjør UNIT1 og UNIT2 på et sted som tåler vann, for eksempel i dusjen eller
i kjøkkenvasken.
• Hvis smusset sitter fast, legger du UNIT1 og UNIT2 i bløt i lunkent vann eller vann
med flytende nøytralt vaskemiddel (for eksempel oppvaskmiddel).
• Bruk den mengden som er vanlig for det flytende vaskemidlet.
• Ikke bruk pulverbasert, alkalisk eller syreholdig vaskemiddel, og ikke skrubb med harde
børster e.l.
Det kan føre til deformering og skader.
• Hvis nålene inne i UNIT2 blir deformert, reduseres luktfjerningskapasiteten.

Tørk

Bruk
gummihansker.

Du finner flere detaljer
under 4) nedenfor.

• Hvis det ligger igjen vaskemiddel på UNIT1 eller UNIT2, slukkes ikke UNIT1 og UNIT2
lampene etter rengjøring, så skyll godt av alt vaskemiddel.
• Pass på så det ikke ligger igjen lorester fra kluten. Lo kan føre til funksjonsfeil.
• Plastdeler kan bli deformert eller misfarget hvis de utsettes for direkte sollys.
• Hvis det ligger vann på UNIT1 eller UNIT2, selv små mengder, så slukkes ikke UNIT1
og UNIT2lampene etter rengjøring, så derfor må de tørkes godt i skyggen.
Sett avløpskanalen tilbake på plass.

2) Ionisert tråd (8 steder)

4) Avløpskanal

• Fjern smuss fra de ioniserte trådene og plastdelene rundt
med en myk klut.
Bruk
gummihansker.

Rengjør de ioniserte
trådene uten å løsne
dem fra Vsporet.

• Tørk av nålene med en bomullspinne eller myk klut
hvis de er skitne.
• Fjern smuss fra plastdelene ( ) på innsiden med
en bomullspinne eller myk klut.
• Ikke fjern skruene.
Bruk
gummihansker.

Tørk forsiktig av
nålene fra sokkelen
til spissen.
Bomullspinne
Ikke ta på nålene.

* Tørk forsiktig av de ioniserte trådene.
De kan ryke hvis du drar hardt i dem.

: Plastdeler
* Luktfjerningskapasiteten reduseres hvis nålene blir deformert.

20

Bytte det plisserte filteret
Tid for
rengjøring

5 Trykk på tilbakestillingsknappen for filter på

Når filterlampen på
skjermen lyser eller blinker

den øverste delen av frontpanelet i 5 sekunder.
(Filterlampen slukkes med en kort pipetone.)

Du trenger ikke skifte det plisserte filteret før
filterlampen lyser eller blinker.

Fremgangsmåte for
rengjøring

Skift

Tilbakestillingsknapp
for filter

Plissert filter

Frontpanel

UNIT1

• Selv om det plisserte filteret er byttet, slukkes ikke filterlampen
før du har trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder.

Katalysator for luktfjerning

1 Ta av frontpanelet og UNIT1.

MERKNAD

►Side 17.

2 Bytt det plisserte filteret med et nytt
filter.

1) Fjern det brukte plisserte filteret.
• Løsne det plisserte filteret fra fremspringene
(5 på både høyre og venstre side) på katalysatoren
for luktfjerning (forsiden).

2) Ta ut et nytt plissert filter fra filterbeholderen,
og fest det deretter på katalysatoren for
luktfjerning.
• Hekt hullene (5 på både høyre og venstre side) til det
plisserte filteret fast i knastene på høyre og venstre
side på katalysatoren for luktfjerning.
• Legg det plisserte filteret under knastene (4 steder
øverst og nederst) til katalysatoren for luktfjerning.
Fremspring (5 på både
høyre og venstre side)

• Bestill flere plisserte filtre fra forhandleren.
• Skift det plisserte filteret når filterlampen lyser eller blinker selv
om filteret ser rent ut. Mengden synlig smuss gjenspeiler ikke
kapasiteten til filteret.
• Utskiftingsintervallet for det plisserte filteret varierer i forhold til
hvordan anlegget brukes og hvor det står plassert.
Filterlampen lyser etter ca. 2 år hvis anlegget brukes daglig
i et hus der det røykes 10 sigaretter om dagen.
(Utskiftingsintervallet blir kortere når anlegget brukes der luften
er spesielt skitten.)
• Hvis du skifter det plisserte filteret før filterlampen lyser på grunn
av synlig smuss eller luktdannelse, skal du trykke på tilbake
stillingsknappen for filter i 5 sekunder.

Tilleggsutstyr
OBS!
• Kontakt butikken hvis du trenger flere plisserte filtre.
Del
Plissert filter, 5 stk.

Modell
KAC017A4E

• Hvis anlegget brukes med skitne deler:
• Luften renses ikke.
• Lukter fjernes ikke.
• Det kan dannes unødvendige lukter.
• Kast plisserte filtre som ikke-brennbart avfall.

Krav til avhending
Plissert filter

Vend den hvite
siden mot forsiden.

Øvre og nedre
knaster (4 steder)
Katalysator
for luktfjerning

3 Fest UNIT1 og frontpanelet.
4 Sett inn støpselet.
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►Side 17.

Produktet og batteriene som følger med kontrollenheten,
er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at
elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke skal
blandes med usortert husholdningsavfall.
For batterier kan det være trykt et kjemisk symbol under
dette symbolet. Dette kjemiske symbolet betyr at batteriet
inneholder et tungmetall som overstiger en bestemt konsen
trasjonsmengde. Mulige kjemiske symboler er følgende:
 Pb: bly (>0,004 %)
 Hg: kvikksølv (>0,0005 %)
Avhending av dette produktet må skje i henhold til gjeldende
lokale og nasjonale forskrifter.
Anlegg og tomme batterier må håndteres ved et spesialanlegg
for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Ved å sikre riktig avhending, bidrar du til å avverge potensielle
negative konsekvenser for miljø og human helsetilstand.
Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Innstilling av sensitiviteten på
luftkvalitetssensoren (støvsensor)
Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan endres.
Knapp for PÅ/AV/modusendring

Luftstrømhastighet-lampe

1 Trykk

på anlegget i 10 sekunder.

2 Samtidig som du trykker på
mot anlegget og trykke på

, skal du rette fjernkontrollen
.

• Det høres en mottakstone, én av luftstrømhastighetlampene (Lav), (Standard) eller
blinker i 5 sekunder, og deretter begynner lampen for angitt sensitivitet å lyse.

3 Endre sensitiviteten ved hjelp av

(Høy)

på anlegget.

TIDSBRYTER AV-knapp
• Hver gang du trykker på knappen, lyser én av luftstrømhastighetlampene og sensitiviteten endres som vist nedenfor.
• Innstillingen for sensitivitet vises med luftstrømhastighetlampene.
Hvis luftstrømhastighetlampene ikke endres, trekker du ut støpselet, venter i minst 3 sekunder, setter inn støpselet igjen og prøver
å starte driften på nytt fra begynnelsen.

Luftstrømhastighet
lampe
Hvis du vil øke sensitiviteten:
Velg luftstrømhastighetlampen
(Lav).

Lav

Hvis du vil senke sensitiviteten:
Velg luftstrømhastighetlampen
(Høy).

Standard
Høy

Sensitivitet
Høy

Normal
Lav

Sensoren reagerer raskere på støv.

Standardinnstilling
Sensoren reagerer tregere på støv.

4 Når du har valgt innstilling, retter du fjernkontrollen mot anlegget og trykker på

.

• Det høres en mottakstone, og lampen for angitt sensitivitet blinker.

5 Trekk ut støpselet mens angitt lampe blinker, vent i 3 sekunder eller mer, og sett deretter inn
støpselet igjen.

MERKNAD
• Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren kan stilles inn uavhengig av om anlegget kjører eller er stanset.
• Hvis trinn 5 ikke utføres, går ikke anlegget tilbake til normal driftsmodus.

Hvis trinn 5 utføres underveis i innstillingen, kan ikke innstillingen fullføres på riktig måte.
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Vanlige spørsmål
Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren.

Spørsmål : Kan katalysatoren for luktfjerning vaskes med vann?
Svar

Må katalysatoren etterhvert skiftes?

: Nei, katalysatoren for luktfjerning skal ikke vaskes med vann. (Hvis den vaskes med vann, blir den deformert og kan

ikke lenger brukes.)
Kontakt forhandleren hvis du har vasket katalysatoren for luktfjerning ved et uhell.
Fjern enheten fra hovedanlegget, og bruk en støvsuger til å fjerne støvet. Det er ikke nødvendig å skifte ut katalysatoren
for luktfjerning med en ny.
Hvis det er problemer med lukt, fukter du lett overflaten til katalysatoren med en sprayflaske, og deretter lar du den
tørke på et skyggefullt og godt ventilert sted (ca. 1 dag).

Spørsmål : Sensitiviteten på luftkvalitetssensoren
Svar

virker lav.

: Dette skyldes at reaksjonstiden til luftkvalitetssensoren

varierer etter størrelsen på rommet.
Hvis anlegget er installert lavt i rommet, kan det ta lang
tid før det reagerer på røyk fra sigaretter eller andre
ting.
Endre installeringsstedet til anlegget eller juster
sensitiviteten på luftkvalitetssensoren. ►Side 22.

Katalysator for luktfjerning

Spørsmål : Hva gjør jeg hvis de ioniserte trådene
Ionisert tråd

Svar

Frontpanel

 Hvis disse lampene lyser
eller blinker

ryker?

: Hvis de ioniserte trådene ryker, må de skiftes.

Kontakt forhandleren. Du må ikke skifte de ioniserte
trådene på egen hånd.

UNIT-lampe lyser.
UNIT1: Plasmaionisatoren er skitten.
UNIT2: Avløpskanalen er skitten.

Luftkvalitetssensor-lampen
er rød eller gul.
Dette skyldes oppsamlet støv i luftkvalitets
sensoren.
Bruk en støvsuger til å fjerne støvet fra luftinntaket
for luftkvalitetssensoren. ►Side 16.

Legg i bløt, og vask. ►Side 19, 20.
Funksjonene for elektrisk støvoppsamling og luktfjerning blir
betydelig redusert fordi strømtilførselen til de ioniserte trådene
og avløpskanalen stanses av sikkerhetsmessige årsaker.
Rengjør anlegget innvendig før du bruker det, så slukkes UNIT1 og
UNIT2lampene. (Det er ingen sikkerhetsproblemer selv om lampene
lyser.)

Luftstrømhastighet-lampene blinker samtidig.
Trekk ut støpselet, og fjern det som blokkerer. Sett inn støpselet
igjen, og slå på strømmen. ►Side 25.
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Filterlampen lyser eller blinker.
Bytt det plisserte filteret med et nytt, og trykk på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder. ►Side 21.

Feilsøking
Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner.
Kontakt forhandleren hvis problemene likevel ikke kan løses.
Anlegget virker ikke.
●●Er frontpanelet satt ordentlig på?

Anlegget virker ikke selv om
du trykker på PÅ/AV-knappen.

►►Side 10.

●●Er fremspringene bak på frontpanelet ødelagt?
ÎÎKontroller fremspringene. ►►Side 16.
Kontakt forhandleren hvis fremspringene er ødelagt.
●●Er batteriet i fjernkontrollen flatt?

►►Side 12.

Ønskede resultater oppnås ikke.
●●Er anlegget plassert slik at luften ikke spres til hele rommet,
eller er det noe som blokkerer for luftstrømmen?
ÎÎVelg et sted der luften kan spres til hele rommet uten at den
blokkeres.

Luften renses ikke.

Den grønne lampen lyser
selv om det er lukt.

●●Er forfilteret, det plisserte filteret eller UNIT1 skittent?
ÎÎForeta rengjøring. ►►Side 15–21.
Hvis det kommer lukt fra katalysatoren for luktfjerning, fukter
du lett overflaten til katalysatoren med en sprayflaske, og deretter
lar du den tørke på et skyggefullt og godt ventilert sted.
●●Kommer det mye lukt når du starter driften av anlegget?
ÎÎLuktnivået det 1. minuttet brukes som standard for sensitiviteten
på luktsensoren. Kjør anlegget med høyere luftstrøm. ►►Side 8.
Endre standard sensitivitet på luktsensoren ved å følge
fremgangsmåten nedenfor.
Når luften er ren (når det ikke er lukt), trekker du ut støpselet og
venter i minst 3 sekunder. Sett inn støpselet igjen, og start driften.
●●Dannes det mye lukt midlertidig (dvs. det er mange som røyker,
steking av kjøtt, osv.)?
ÎÎKjør anlegget, så vil lukten forsvinne etterhvert.

Det kommer lukt fra
luftutløpet.

●●Har du flyttet anlegget fra et annet rom?
ÎÎDet kan være lukt i det opprinnelige rommet.
Kjør anlegget en stund.
●●Dannes det stadig lukter i rommet (dvs. maling, nye møbler,
tapet, sprayer, kosmetikk, kjemikalier osv.)?
ÎÎHvis det stadig dannes ny lukt, går det ikke an å fjern lukten helt,
men bruk ventilasjonsanlegget i rommet eller kjør anlegget
en stund i et godt ventilert rom.
●●Du kan merke en lukt når det dannes ozonpartikler.
Mengden er ubetydelig, så den er ikke helsefarlig.
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Feilsøking
Les punktene nedenfor før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner.
Kontakt forhandleren hvis problemene likevel ikke kan løses.
Det høres en lyd.
Det høres en sprakende eller
summende lyd under drift.

Det høres en bruselyd under
drift.

●●Er UNIT1 og UNIT2 festet på riktig måte?
ÎÎPress fast UNIT1 til du hører et klikk.
Sett UNIT2 helt inn. ►►Side 17–20.
●●Er det støv på UNIT1 og UNIT2?

►►Side 19, 20.

●●UNIT2 lager en hvesende lyd under drift som skyldes avløpskanalen.
Avhengig av bruksforholdene blir denne lyden lavere eller
lydkvaliteten kan endres, men dette er ikke et tegn på at det er
problemer med driften.
Endre installeringssted for anlegget hvis lyden vedvarer.

Lampen lyser eller blinker.
Luftstrømhastighet-lampene
blinker samtidig.
Det kommer ikke ut luft fra
anlegget.

UNIT1-lampen eller UNIT2lampen slukkes ikke eller
begynner å lyse igjen selv
om du har rengjort UNIT1
eller UNIT2.

Filterlampen slukkes ikke
selv om det plisserte filteret
er byttet.

●●Er det noe som blokkerer luftutløpet?
ÎÎTrekk ut støpselet, og fjern det som blokkerer. Sett inn støpselet
igjen, og slå på strømmen.
Kontakt forhandleren hvis situasjonen ikke forbedres eller du ikke
kan fjerne det som blokkerer.
●●Er UNIT1 og UNIT2 festet på riktig måte?
ÎÎPress fast UNIT1 til du hører et klikk.
Sett UNIT2 helt inn. ►►Side 17–20.
●●Ligger det igjen vanndråper, vaskemiddel eller lorester i UNIT1
og UNIT2 etter rengjøring?
ÎÎEtter rengjøring vasker du UNIT1 og UNIT2 godt slik at det ikke
ligger igjen vaskemiddel eller lo, og la dem deretter tørke helt.
●●Er de ioniserte trådene kuttet over?
ÎÎKontroller de ioniserte trådene. Kontakt forhandleren hvis de må
byttes med nye.
●●Har du trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder?
ÎÎSelv om det plisserte filteret er byttet, slukkes ikke filterlampen før
du har trykket på tilbakestillingsknappen for filter i 5 sekunder.
►►Side 21.

Annet
Det er en luftflekk på
metalldelen til UNIT2.

TV-bildet er fordreid.

●●Denne flekken dannes av avløpskanalen, og er ikke normalt.
●●Er det installert TV eller radio nærmere enn 2 meter unna
anlegget, eller brukes det en innendørsantenne i nærheten
av anlegget?
●●Er strømledningen eller antennen til TVen eller radioen plassert
i nærheten av anlegget?
ÎÎFlytt anlegget så langt unna TVer, radioer og antenner som mulig.
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NOTATER
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Todimensjonal strekkode
er en kode for produksjon.
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