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Luftrenser

Luftrenser
BETJENINGSVEJLEDNING

Model

MC30YVM

Type opstillet på gulv eller type på bord

• Tak, fordi du købte denne luftrenser.
• Læs betjeningsvejledningen grundigt, og følg anvisningerne om korrekt brug.
• Læs afsnittet "Sikkerhedsforanstaltninger" før brug.  ►Side 2,3
 Opbevar betjeningsvejledningen et sikkert sted for fremtidig brug. 
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Sikkerhedsforanstaltninger
 �Følg disse forholdsregler for at undgå tingsskade eller personskade.
 �Konsekvenserne af forkert brug er kategoriseret som følger:

 ADVARSEL  FORSIGTIG

Hvis ikke man følger disse anvisninger nøje, 
kan det medføre personskade eller dødsfald.

Hvis man ignorerer disse anvisninger, kan det 
medføre tingsskade eller personskade, som kan 
være alvorlig alt efter omstændighederne.

 �Forholdsreglerne er kategoriseret med symboler:

Forsøg aldrig at udføre denne handling. Følg instruktionerne nøje.

  ADVARSEL Følg anvisningerne for at undgå brand, elektrisk stød eller alvorlig tilskadekomst.
 �Vedrørende strømforsyningsstikket og -ledningen

• Tag ikke stikket ud, når enheden kører. (Opvarmning kan medføre brand eller elektrisk stød)
• Rør ikke ved stikket med våde hænder. (Dette kan medføre elektrisk stød)
• Brug ikke enheden på en sådan måde, at kapaciteten på strømforsyningens stik eller ledninger 

overskrides, og kør ikke med en spænding uden for området AC220-240V.
(Det kan medføre brand, hvis kapaciteten på multistik, strømadaptere osv. overskrides)

• Træk ikke i strømforsyningsledningen, når du tager stikket ud. (Ledningen kan blive defekt, hvilket kan medføre 
opvarmning eller brand)

• Udsæt ikke ledninger for påvirkninger, der kan beskadige dem.
 –Sådanne påvirkninger omfatter beskadigelse, ændring, kraftig bukning, træk, drejning, sammenrulning, placering 
af tunge genstande osv. på stikket eller ledningen. Hvis strømforsyningstikket eller -ledningen beskadiges, skal 
delene udskiftes af producenten, forhandleren eller andre kvalificerede personer for at undgå ulykker. 
(Brug af defekte ledninger og stik kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand)

• Sæt strømforsyningstikket helt i.
 –Anvend ikke et defekt eller løstsiddende stik. 
(Hvis ikke stikket er sat korrekt i, kan det medføre elektrisk stød eller brand, kortslutning pga. overophedning)

• Rengør strømforsyningstikket regelmæssigt med en tør klud for at fjerne støv.
 – Træk strømforsyningstikket ud, hvis ikke enheden skal anvendes i længere tid. 
(Defekt isolering på grund af fugt osv. kan medføre brand eller overophedning)

• Sørg for at slukke enheden og tage stikket ud, når du foretager vedligeholdelse, inspektion, eller flytter 
enheden. (Kan medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

 �Anvend ikke enheden på følgende steder
• Steder, hvor der anvendes olie eller brændbare gasser, eller hvor disse stoffer kan lække. (Hvis disse stoffer antændes eller 

suges ind i enheden, kan det medføre brand eller røg, eller plastic på enheden kan revne eller nedbrydes, hvilket kan medføre tilskadekomst)
• Steder, hvor der er korroderende gas eller metal-støvpartikler. (Hvis disse antændes eller suges ind i enheden kan det medføre brand eller røg)
• Steder med høj temperatur og fugtighed, eller hvor der kan spredes vand, såsom et badeværelse. (Elektrisk 

overgang kan medføre brand eller elektrisk stød)
• Steder, hvor små børn har adgang. (Kan medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

 �Forholdsregler under brug
• Brug ikke klor- eller syreholdige rengøringsmidler. (Plastic på enheden kan revne eller nedbrydes, hvilket kan 

medføre tilskadekomst, eller udvikling af giftige gasser kan udgøre en helbredsrisiko)
• Hold cigaretter og røgelsespinde væk fra enheden. 

(Hvis disse antændes eller suges ind i enheden kan det medføre brand eller røg)
• Forsøg ikke på selv at adskille, ændre eller reparere enheden. 

(Kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst) Kontakt forhandleren, hvis enheden skal repareres.
• Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtag eller -afgang. (Kan medføre elektrisk stød, tilskadekomst eller beskadigelse)
• Hæld ikke vand ud over enhedens luftafgang. (Dette kan medføre brand eller elektrisk stød)
• Brug ikke antændelige stoffer (hårspray, insekticider el. lign.) tæt på enheden.
• Aftør ikke enheden med rensebenzin eller fortynder. (Kan medføre elektrisk stød, brand eller revner)

 �Sluk straks enheden, og træk stikket ud, hvis der er tegn på unormal drift eller beskadigelse
Eksempler på unormal drift eller beskadigelse
• Enheden kører ikke, selvom kontakten er slået til.
• Strøm ledes ikke konstant gennem ledningen, hvis ledningen flyttes.
• Der høres en unormal lyd, eller der forekommer vibration under driften.
• Enhedens kabinet er deformeret eller er meget varmt.
• Der lugter brændt. (Hvis ikke fejlen rettes, og hvis enheden fortsat anvendes, kan det medføre driftsfejl, elektrisk 

stød, røg, brand osv.)
Kontakt forhandleren.

Læs før brug
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  FORSIGTIG Følg anvisningerne for at undgå kortslutning, tilskadekomst eller tingsskade.
 �Forholdsregler under brug

• Små børn eller personer med nedsat bevægelighed (på grund af sygdom eller tilskadekomst) bør ikke 
betjene enheden uden opsyn.
I EU: 
Dette udstyr kan anvendes af personer, herunder børn fra 8 år, med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap 
eller med mentale handicap, eller af personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis 
de har modtaget vejledning i sikker anvendelse af udstyret, og hvis de forstår de farer, der er forbundet hermed. 
Børn må ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, der ikke er under 
opsyn. 
Uden for EU:
Dette udstyr må ikke anvendes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk formåen, med sansehandicap eller 
med mentale handicap, ej heller af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de er under opsyn, 
eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
 – Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
 – Stærkt påvirkede personer eller personer, der har taget sovemedicin, bør ikke betjene enheden. 
(Kan medføre elektrisk stød, tilskadekomst eller udgøre en helbredsrisiko)

• Anvend ikke produkter, der indeholder fint pulver såsom kosmetik, nær enheden. 
(Kan medføre elektrisk stød eller driftsfejl)

• Brug ikke enheden, når der anvendes insekticider.
 – Efter anvendelse af insekticider skal rummet udluftes grundigt, før enheden tages i brug. 
(Hvis akkumulerede kemiske stoffer ledes ud ved luftafgangen, kan det udgøre en helbredsrisiko)

• Brug ikke i nærheden af en røgalarm.
 – Hvis luften ledes ud og i retning mod en røgalarm, kan røgalarmen reagere langsommere, eller den kan 
eventuelt ikke detektere røg.

• Udluft lokalet regelmæssigt, når enheden anvendes i forbindelse med varmeapparater, hvor der foregår 
forbrænding.

 – Brug af dette produkt er ikke et alternativ til at lufte ud. (Mulig potentiel kulilte-forgiftning) 
Dette produkt kan ikke eliminere kulilte.

• Hvis enheden placeres i nærheden af kæledyr, skal man passe på, at dyrene ikke urinerer på enheden 
eller bider i netledningen. (Kan medføre brand, elektrisk stød eller tilskadekomst)

 �Om selve enheden
• Undlad at blokere luftindtag eller luftafgange med vasketøj, klude, gardiner osv. 

(Ringe cirkulation kan medføre overophedning eller brand)
• Kravl ikke op på enheden og undlad at sidde på den eller at læne dig imod den. (Det kan medføre 

tilskadekomst, hvis man falder ned)
 �Når enheden flyttes 

• Vær forsigtig, når enheden flyttes.
 – Tag altid fat i enheden i de greb, der er beregnet hertil. Hold ikke fast grebet på den  
desodoriserende filterenhed. (Det kan medføre tilskadekomst, hvis man falder ned) Tag fat i disse greb 

(2 steder)

Tag ikke fat 
i dette greb

 

CJOR002EU

Sikkerhedsforanstaltninger
Læs før brug

Forholdsregler under brug
Andre anvisninger

 � Brug ikke dette produkt til særlige formål såsom konservering af kunstværker, akademiske 
tekster/materialer osv.
(Dette kan medføre nedbrydning)
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Delenes betegnelse og betjening
Læs før brug

 

 FORSIGTIG
Løft ikke enheden i grebet på den desodoriserende filterenhed. (Enheden kan vælte)

Forside

Side

Bagside

Primære dele, der kan tages af Bemærk
For at undgå driftsfejl må enheden kun køre, når alle dele er monteret.
 

Drifts-/indikatorpanel  ► Side 5, 6 Luftafgang

Greb
(til at bære 
enheden)

Desodoriserende 
filterenhed

Modelnavn/
produktions-nr.

Strømforsynings-
ledning

Strømforsynings-
stik

Forfilter 
  ► Side 13

Desodoriserende 
filterenhed
(Sort filter: 
Desodoriseringsfilter)
  ► Side 14

Støvsamlingsfilter 
(Hvidt filter)  ► Side 14

Luftindtag
Forside/side

Forside

Forfilter
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Delenes betegnelse og betjening

1  Om børnesikringslampen
• Når børnesikringen er aktiveret, er driften begrænset. Når der trykkes på en knap, afgives et lydsignal (3 korte 

bip), og små børn kan ikke betjene enheden.  ►Side 11
2  Om streamerlampen
• Lampen lyser, når streamerenheden kører. Streamerenhedens driftstid styres.
• Hvis den hvislende lyd, der dannes ved streamerenhedens udledning, eller hvis lugten af ozon generer dig, 

skal du indstille streamer-effekten til lav.  ►Side 12

Læs før brug

Drifts-/indikatorpanel Når en lampe blinker  ►Side 16

TIL-FRA lampe [blå]

Lampen lyser, når 
strømforsyningen er slået TIL.

Streamerlampe [blå]

Lyser, når streamerenheden 
er aktiv

Børnesikringslampe [blå]

Lampen lyser, når 
børnesikringen er aktiveret.

Blæserlampe [blå]

Viser den aktive BLÆSER-
indstilling (3 indstillinger: 
Støjsvag, Standard, Turbo)

Tilstandslampe [blå]

Angiver aktiv SLEEP 
TILSTAND
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Læs før brug

Drifts-/indikatorpanel

Forberedelse før drift

Tilbehør

Betjeningsvejledning ... 1

Desodoriseringsfilter .........1
Monteres på enheden før drift.

1 Placering af enheden

Før montering skal man 
fjerne tapen, der holder 
strømforsyningsledningen 
fast på bunden af enheden, 
og derefter tage ledningen 
ud.

Strømforsynings-
ledning

Tape (blå)

Angivelse af god placering
• Vælg en placering, hvor luftstrømmen kan nå hele rummet.
• Sæt enheden på en stabil flade. Hvis enheden sættes på en 

ustabil flade, kan vibrationer fra enheden blive forstærket.
• Hvis du konstaterer interferens fra strømkredsen inde 

i enheden eller fra kabler, og hvis dette påvirker et TV, 
eller der afgives statisk støj fra radioer eller stereoanlæg 
i nærheden, skal du flytte enheden mindst 2 m væk fra 
udstyret.
Hold endvidere trådløse telefoner eller signalstyrede ure 
væk fra enheden.

Bemærk
• Placér enheden iht. målene på billedet for at undgå pletter 

på væggene. Vær dog opmærksom på, at da enheden 
indsuger tilsmudset luft, kan visse typer af vægge blive 
plettede, selvom målene er overholdt.
I disse tilfælde skal man sørge for at holde tilstrækkelig 
afstand mellem enheden og væggen.

• Hvis enheden anvendes i en længere periode på samme 
sted, kan gulvet og væggene omkring enheden blive 
tilsmudsede, da luften suges ind ved luftindtagene 
i bunden af enheden. Vi anbefaler, at man rengør enheden 
jævnligt.  

Mindst 100 cm 
fra loftet

Mindst 30 cm 
fra væggen

Luftstrøm

Mindst 10 cm 
fra væggen

Mindst 30 cm 
fra væggen

TIL-FRA-knap
Tryk for at slå strømmen TIL eller FRA

BLÆSER-knap
Tryk for at skifte mellem BLÆSER-indstillinger

TILSTANDS-knap
Tryk på knappen for at aktivere SLEEP TILSTAND



7

Forberedelse før drift
Læs før brug

Anvend ikke enheden på følgende steder
 � Steder, hvor enheden udsættes for direkte sollys.

 (Kan medføre misfarvning)

 � Steder tæt på varmeapparater, hvor der foregår 
forbrænding, eller andet udstyr med høj 
temperatur.

 (Kan medføre misfarvning eller deformation)

 � Steder, hvor der anvendes kemikalier og 
farmaceutiske præparater, såsom på hospitaler, 
fabrikker, laboratorier, skønhedssaloner og 
fotolaboratorier.

 (Luftbårne kemikalier og opløsningsmidler kan 
nedbryde mekaniske dele og medføre driftsfejl)

 � Steder med høj forekomst af elektromagnetiske 
bølger, eksempelvis tæt på et elektromagnetisk 
komfur, højttalere osv.

 Enheden vil muligvis ikke fungere korrekt.

 � Steder, hvor der er megen sod (ledende støv) 
på grund af stearinlys, aromalys osv.

 Filtrenes virkemåde kan blive reduceret, hvilket kan 
tilsmudse rummet på grund af ophobning af støv, 
der ikke indfanges.

 � Anvend ikke kosmetik osv. indeholdende 
silicone* nær enheden.
*  Hårplejeprodukter (mod spaltede spidser, hårlotion, 

hårplejemidler osv.), kosmetik, antiperspiranter, 
antistatiske stoffer, vandbeskyttende spray, 
glansmidler, glasrens, rengøringsklude med 
kemikalier, voks osv.

• Hvis isolerende stoffer såsom silicone sætter sig 
fast på nålen på streamerenheden, kan den 
eventuelt ikke fungerer korrekt.

• Støvsamlingsfilteret kan blive tilstoppet hvilket 
reducerer luftrensningskapaciteten.

 � Anvend ikke en ultralyds-luftbefugter eller 
lignende udstyr nær enheden.

 Støvsamlingsfilteret kan blive tilstoppet hvilket 
reducerer luftrensningskapaciteten.

Udsæt ikke enheden 
for direkte sollys

Blokér ikke luftindtag 
eller -afgange

Udsæt ikke enheden for direkte luftstrøm

Tv- og radioapparater skal være 
mindst 2 m væk fra enheden

2 Sæt strømforsyningstikket i stikkontakten

• Sæt strømforsyningstikket i enheden.

 Stikkontakt

Strømforsyningsstik

Om afgivelse fra streamerenheden
I visse tilfælde kan luftafgangen afgive en lugt, fordi der 
dannes en lille mængde ozon. Mængden er dog 
ubetydelig og uskadelig.

Dette produkt kan ikke eliminere giftige 
stoffer i tobaksrøg (kulilte osv.)
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Læs før brug

3 Montering af desodoriseringsfilteret

Foretag disse trin, før du sætter 
strømforsyningsstikket i.

  FORSIGTIG

1. Fjern den desodoriserende filter enhed 
fra den primære enhed.   ►Side 14

 

Forfilter

Kroge

Faste dele

Bagsiden af den desodoriserende filterenhed

Desodoriserende filterenhed

 ►Side 14

2. Tag desodoriseringsfilteret ud af 
posen.

Da dine hænder kan blive beskidte 
på grund af støv fra desodoriserings-
filteret, skal du bruge handsker og 
vaske hænder efter håndtering af 
filteret.

Desodoriseringsfilter

3. Montering af 
desodoriseringsfilteret.
1   Placér desodoriseringsfilteret under 

de faste dele. (2 steder)

Desodoriseringsfilter
Faste dele

2   Mens du spreder på fremspringene 
på krogene på den desodoriserende 
filterenhed, skal du skubbe 
desodoriseringsfilteret ind under 
krogene to steder for at fastgøre.

Kroge

(Bagsiden af den desodoriserende filterenhed)
Desodoriseringsfilter

3   Kontrollér igen, at desodoriserings-
filteret sidder under krogene.

Kroge

Desodoriseringsfilter

Faste dele
(Bagsiden af den desodoriserende filterenhed)

4. Montering af den desodori serende 
filterenhed i den primære enhed.  ►Side 14

• Hvis tilstandslampen blinker, når 
enheden startes, er desodoriserings-
filteret ikke sat korrekt på.

• Følg lokale bestemmelser om 
affaldssortering, når du bortskaffer 
filterposen og tørremidlet.
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Drift

Ændring af luftstrømsmængde
Vælg den ønskede blæserindstilling.

Symbolerne varierer alt efter 
blæserindstillingen.

: Turbo: Standard: Støjsvag

Tryk på  .

• Ved hvert tryk skiftes der mellem blæserlamperne [blå].
BLÆSER

(Standard) (Turbo)(Støjsvag)

Om blæserindstillinger

Quiet  Der afgives en svag luftstrøm.
For hurtigt at fjerne lugt fra et rum, anbefales det at sætte blæserindstillingen 
til standard eller højere, da desodoriseringskapaciteten ellers er reduceret.

Turbo   Den omgivende luft renses hurtigt med maks. luftstrøm. Anbefales, når et rum 
rengøres.

Drift med luftrensning (drift TIL/FRA)
Renser luften i rummet.

Tryk på  .

• TIL-FRA lampen [blå] lyser.
• Tryk igen for at slukke.

Bemærk
• Flyt ikke enheden, og sæt ikke dele på/tag ikke dele af enheden, mens den kører. 

Kan medføre defekt eller driftsfejl.

Bemærk
• Ved levering er enheden indstillet til turboblæser.
• Når strømforsyningen til enheden afbrydes eller når den standses, vil den køre med de 

senest anvendte indstillinger, når den startes igen.
• Driftsindstillinger kan ikke ændres i de første 2 sekunder, efter at strømforsyningsstikket er 

sat i.

 ADVARSEL
Sluk ikke for enheden ved at trække stikket ud. (Opvarmning kan medføre brand eller elektrisk stød)

Drift
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Nyttige funktioner
Nyttige funktioner

Betjening af enheden i en tilstand

Vælg tilstand efter dit behov.

Tryk på  .

• Ved hvert tryk aktiveres og deaktiveres SLEEP TILSTAND [blå].

 SLEEP

TILSTAND Brug og funktioner

SLEEP 
TILSTAND Giver mere støjsvag drift og behagelig søvn.

1  Blæserindstillingen vil være støjsvag for at reducere støjniveauet.
2  Blæser- og streamerlampen slukkes.
3  Denne tilstand kører i 8 timer.
4  Efter 8 timer afsluttes den automatisk, og enheden vender tilbage til forrige 

indstilling.

Bemærk

• Når man trykker på  deaktiveres SLEEP TILSTAND.
• Når SLEEP TILSTAND deaktiveres, vender enheden tilbage til forrige blæserhastighed.
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Nyttige funktioner

Justering af indikatorlampe-lysstyrke

Indikatorlampe-lysstyrken kan justeres.

Hold  nede i ca. 3 sekunder.

• Hold  nede i ca. 3 sekunder igen for at skifte mellem indstillinger.

LYSER DIM FRA

Bemærk
• Denne funktion er nyttig, hvis lamperne generer dig om natten osv.
• TIL-FRA lampen slukkes ikke, selvom lysstyrken er indstillet til FRA. 

Denne lampe indstilles til DIM.

• Hvis man trykker på  eller , når lysstyrken er indstillet til FRA, ændres lysstyrken til 
DIM og går tilbage til FRA efter ca. 10 sekunder.

Brug af børnesikring

Begrænset brug af knapperne, hindring af, at små børn betjener enheden.

Hold  nede i ca. 3 sekunder.

• Hold  nede i 3 sekunder igen for at deaktivere børnesikringen.
• Når børnesikringen er aktiveret, er driften begrænset. Når der trykkes på en knap, afgives et 

lydsignal (3 korte bip), og små børn kan ikke betjene enheden.
Bemærk

• Hvis strømforsyningen til enheden afbrydes, mens børnesikringen er aktiv, deaktiveres 
børnesikringen.

• Børnesikringslampen [blå] lyser, når funktionen er aktiv.

Nyttige funktioner
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Avancerede indstillinger

Hvis den hvislende lyd, der dannes ved streamerenhedens 
udledning, eller hvis lugten af ozon generer dig *Indstilling ved levering

Streamer-effekt indstillinger

Hold  og  trykket ned i ca. 3 sekunder med strømforsyningsstikket sat i og med 
enheden slukket.

• Hver gang man holder  og  nede i ca. 3 sekunder, skifter indstillingen mellem 
Normal og Lav.

[Når indstillingen ændres til Lav]
Der høres et kort bip, og streamerlampen blinker i ca. 5 sekunder.

[Når indstillingen ændres til Normal]
Der høres et kort bip, og streamerlampen lyser i ca. 5 sekunder.

 �Driftsstatus på streamerenhed

 

Streamer-effekt indstilling
Blæserindstilling Normal Lav

**Streamerenhedens driftsstatus 
TIL–FRA betyder, at 
streamerenheden slås TIL og FRA 
afhængigt af tidsstyringen.

BLÆSER
Støjsvag

TIL–FRA**
FRA

Standard TIL–FRA**
Turbo TIL TIL

Bemærk
• Det anbefales at indstille streamerenheden til Normal, da desodoriseringskapaciteten er 

reduceret i indstillingen Lav.
• Indstillingerne gemmes, også selvom strømforsyningen til enheden afbrydes.

Blinker

Lyser

Normal* Lav

Avancerede indstillinger



13

Vedligeholdelse
 ADVARSEL

Afbryd strømforsyningsstikket før rengøring og vedligeholdelse af 
enheden. (Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

Vedligeholdelse

(Venstre 
side)

(Forside)

(Højre 
side)

Afgangsgitter
 � Rengøring af luftafgang (hvis kraftigt tilsmudset)
Rengør luftafgangen med en blød børste.

 >  Vær forsigtig, så der ikke falder støv ind i luftrenseren.
 >  Hvis luftafgangen er dækket med støv, skal man aftørre med 
en blød fugtig klud.

• Brug ikke en hård børste el. lign. (kan medføre beskadigelse)

Enhed
Tilsmudsning Tør af
• Aftør smuds med en blød fugtig klud.
• Hvis der er ophobet meget støv, skal man væde en 

klud med neutral sulfo og tørre støvet af.
• Brug ikke en hård børste el. lign. (kan medføre 

beskadigelse)

Forfilter (forside/venstre side/højre side)

Ca. hver anden uge
Støvsugning
Vask/skylning

• Når du har fjernet smuds med 
en støvsuger, skal du fjerne og 
vaske filteret med vand og lade 
det tørre i skyggen.

• Rengør gitterets mellemrum 
med en blød klud.

Bemærk
• Brug ikke en vatpind eller 

en hård børste osv. 
(kan medføre delvis 
beskadigelse af filteret)

• Brug ikke stor kraft (kan 
medføre delvis beskadigelse 
af filteret)

Afmontering

Tag fat i udsparingen 
på forfilteret og træk.

1  Tag fat i midten 
af forfilteret med 
tommelfingeren 
imod enheden.

2  Træk  
imod dig.

Montering

Sæt krogene 
i enheden 
(2 steder) og 
tryk, indtil du 
hører en klik-lyd.

Kroge 
(2 steder)

Sæt krogen ind 
i enheden  
(1 sted).
Tryk i begge 
ender, indtil filteret 
sidder korrekt.

Krog (1 sted)

Set oppefra

Modsat side

• Hvis der er megen smuds, skal 
man lade delen ligge i lunkent 
vand blandet med neutral sulfo 
og derefter skylle grundigt og 
lade delen tørre i skyggen.

NB:
Ved fjernelse af forfilteret (front) skal du 
med 3 fingre trække det ud mod dig for 
at undgå beskadigelse af filterets trådnet.
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 ADVARSEL
• Brug ikke benzin, rensebenzin, forsynder, poleremiddel, paraffin, alkohol osv. (kan medføre 

elektrisk stød, brand eller revner)
• Vask ikke enhedens primære del med vand. (Kan medføre elektrisk stød, brand eller driftsfejl/

defekt)

Vedligeholdelse

Desodoriserende filterenhed
Hvis enheden afgiver lugt eller er tilsmudset 
 Støvsugning    Brug ikke vand

• Fjern filterenheden fra enheden sammen med 
rammen, og fjern støv med en støvsuger.

• Hvis der er problemer med lugt, skal man 
lade filteret stå i skyggen på et ventileret 
sted. (ca. 1 dag)

• Skrub ikke overfladen.
• Brug ikke vand til rengøring. (Hvis der 

anvendes vand, vil filteret deformere og blive 
ubrugelig)  ►Side 17

Afmontering
Tag fat i grebet på den desodoriserende 
filterenhed og fjern den.

Arm

Montering
Sæt den desodoriserende filterenhed helt ind.

Tryk, indtil du 
hører en 
klik-lyd.

• Hvis den desodoriserende filterenhed er fjernet eller 
ikke er monteret korrekt, blinker tilstandslampen.

Støvsamlingsfilter

Flig

Hvis filteret er tilsmudset 
Støvsugning    Brug ikke vand

• Fjern støv på filteret på fladen uden flig med en støvsuger. 
(Vær forsigtig, da filteret let beskadiges)

• Hvis filteret er beskadiget eller hullet, vil der trænge 
støv gennem filteret og medføre, at støv opfanges 
i mindre grad.

Ca. hvert 10. år   Udskift

Om tidspunkt for udskiftning af dele
• Tidspunkt for udskiftning af dele afhænger af brug og 

placering af enheden. 
Hvis enheden anvendes hver dag i en bolig, hvor der 
ryges 5 cigaretter om dagen, skal filteret udskiftes ca. 
hvert 10. år. (Beregning baseret på testmetode som 
anført i Japan Electrical Manufacturers Association 
JEM1467 standard) 
Hvis den omgivende luft er meget uren, skal filteret 
udskiftes oftere. 
Hvis filterets funktion er reduceret, skal det udskiftes.

Om køb og bortskaffelse
• Se "Dele solgt separat".   ►Side 15

Afmontering
1  Fjern den desodoriserende filterenhed.
2  Træk fligen 

opad.
3  Tag fat i den nederste del af 

støvsamlingsfilteret, og løft det ud.

Montering
1  Montér et nyt støvsamlingsfilter, vær 

opmærksom på placeringen.

Siden med flig og 
markeringer skal 
vende udad, og pilen 
skal vende opad

2  Montér den desodoriserende filterenhed.

Tag ikke desodo-
riserings filteret 
ud af rammen

Bemærk
• Sørg for, at støvsamlingsfilteret og desodoriseringsfilteret er monteret på enheden, når den kører. 

Hvis ikke disse dele er monteret, når enheden kører, kan det medføre defekt/driftsfejl.
• Følg anvisningerne nedenfor for at undgå misfarvning eller deformation.

 – Hvis du har anvendt et rengøringsmiddel, skal du sørge for at aftørre grundigt.
 – Hvis du anvender varmt vand, må det ikke være over 40°C varmt.
 – Lad ikke delene tørre i direkte sollys.
 – Tør ikke delene med en tørreenhed.
 – Delene må ikke udsættes for åben ild. 

• Brug ikke for stor kraft, og undgå at støde på delen, hvis du bruger en støvsuger. (Kan medføre beskadigelse)

 

Greb

Støvsamlingsfilter
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Dele solgt separat Kontakt forhandleren.

Reservedel

Støvsamlingsfilter (1 stk.)
Model: BAFP500A

• Udskiftes ca. hvert 10. år.

• Hvis ikke delene rengøres korrekt, kan det medføre:
• Reduceret luftrensningskapacitet.
• Reduceret desodoriseringskapacitet.
• Afgivelse af lugt.

• Følg lokale bestemmelser om affaldssortering, når du bortskaffer støvsamlingsfilteret (fremstillet 
af polyester og polypropylen).

 � Bortskaffelseskrav
Dit produkt og batterierne, der følger med styreenheden, er mærket med dette symbol. 
Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må 
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
På batterier kan der være påtrykt et kemisk mærke under symbolet. Dette kemisk 
mærke betyder, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige 
kemiske mærker er:
�	Pb: bly (>0,004%)
�	Hg: kviksølv (>0,0005%)

Bortskaffelse af dette produkt skal foretages i overensstemmelse med relevante lokale bestemmelser og 
national lovgivning.
Enhederne og brugte batterier skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og 
genvinding.
Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og 
menneskers sundhed.
Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

Vedligeholdelse

Når enheden står stille i længere tid

1. Fjern strømforsyningsstikket.

2. Rengør delene.  ►Side 13, 14

• Vær især opmærksom på, at komponenter rengjort med vand skal være helt tørre. 
(Fugt kan medføre dannelse af mug)

3.  Tildæk luftafgangen og andre åbninger med en plasticpose eller lignende, så der ikke 
trænger støv ind, og opbevar enheden opretstående på et tørt sted. 
(Hvis enheden opbevares på hovedet eller liggende, kan det medføre driftsfejl/defekter)
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Om indikatorlamperne
 ADVARSEL

Afbryd strømforsyningsstikket før rengøring og vedligeholdelse af 
enheden. (Hvis ikke, kan det medføre elektrisk stød eller tilskadekomst)

Fejlfinding

Drifts-/indikatorpanel
Kontrollér indikatorlamperne og foretag en handling, som beskrevet 
nedenfor.

Indikatorlampe Årsag/løsning

Tilstandslampen blinker.
Denne lampe blinker, hvis den desodoriserende filterenhed er 
fjernet eller ikke er monteret korrekt.

 ¼Sæt den desodoriserende filterenhed korrekt på. 
 ►Side 14

Streamerlampen blinker. Streamerenheden skal udskiftes.
 ¼Kontakt forhandleren.

TIL-FRA lampen blinker.
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼Kontakt forhandleren.

Alle 3 blæserlamper 
blinker samtidigt.

Er forfiltrene og 
støvsamlingsfilteret 
monteret?
Disse lamper 
kan blinke, hvis 
enheden kører 
uden en monteret 
del

 � Hvis alle dele er monteret
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.

 �  Hvis en eller flere komponenter ikke 
er monteret
Afbryd strømforsyningen, montér 
delene, og start enheden igen.

Er der ophobet 
støv i forfilteret?

 � Hvis der ikke er ophobet støv
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.

 � Hvis der er ophobet støv
Afbryd strømforsyningen, rengør for filteret, 
og start enheden igen.  ►Side 13

Er luftafgangen 
blokeret?

 � Hvis ikke luftafgangen er blokeret
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.

 � Hvis luftafgangen er blokeret
Fjern de forhindringer, der blokerer 
luftafgangen, og start enheden igen.

Disse lamper kan blinke i tilfælde af et pludseligt spændingsfald.

Hvis intet af det, der er beskrevet ovenfor, forekommer, 
 ¼  Kontakt forhandleren. Det anbefales at afbryde strøm-
forsyningen til enheden, indtil serviceteknikeren dukker op.
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Ofte stillede spørgsmål
Kontrollér følgende, før du kontakter os. 

Fejlfinding

Spørgsmål: Kan støvsamlingsfilteret rengøres?
Svar: Hvis filteret er meget tilsmudset, skal det rengøres 

med en støvsuger eller udskiftes.
 Forsøg ikke på at rengøre det med vand, da dette kan 

medføre nedsat virkemåde på støvsamlingsfilteret.  
  ►Side 14

Spørgsmål: Støvsamlingsfilteret bliver hurtigt sort...
Svar: Den tiltagende sorte farve påvirker ikke filterets 

virkning. Men filteret kan eventuelt udskiftes.

Spørgsmål: Kan desodoriseringsfilteret rengøres med vand? Eller skal det udskiftes?
Svar:  Filteret kan ikke rengøres med vand. 

(Hvis der anvendes vand, vil filteret deformere og blive 
ubrugelig)

 Kontakt forhandleren, hvis du er kommet til at rengøre 
det med vand.

 Fjern den desodoriserende filterenhed fra den primære 
del, og fjern støv med en støvsuger.

 Det er ikke nødvendigt at udskifte filteret.
 Hvis der er problemer med lugt, skal man lade 

filteret stå i skyggen på et ventileret sted. 
(ca. 1 dag)  ►Side 14



18

Fejlfinding
 �Kontrollér følgende punkter, før du beder om at få enheden repareret.
Kontakt forhandleren, hvis problemet fortsat findes.
 �I tilfælde af driftsfejl
Hvis indikatorlamperne lyser unormalt eller slukkes på grund af lynnedslag osv., skal du afbryde strøm-
forsyningen, vente i mindst 5 sekunder, og derefter sætte strømforsyningsstikket i igen og starte enheden 
igen.

Intet problem
Dette er ikke et problem.

Kontrol
Kontrollér en gang til, inden du ringer 
efter en reparatør.

 �Enheden reagerer ikke
Hændelse Kontrolpunkter

Ingen reaktion, selvom der 

trykkes på 

• For at beskytte systemet kan enheden standse driften efter 
pludselige store spændingsudsving. 

  Hvis enheden kørte på tidspunktet for spændingsudsvinget, 
genoptages driften automatisk, når spændingen igen er 
normal. 
Spændingsområde beskyttelse: 198V-264V

 �Der høres en lyd

Hændelse Kontrolpunkter

Hvislende lyd under drift Når streamerenheden kører, afgiver den en hvislende lyd ved 
udledning.
Afhængigt af brug kan lyden aftage eller ændres til en knitrende, 
snurrende eller gurglende lyd. Dette er dog normalt.
Hvis lydende generer, kan man forsøg flytte enheden et andet 
sted hen.  ►Side 12

Fløjtelyd og baskelyd under 
drift

• Er der ophobet støv i forfiltrene?
 ¼ Rengør delen.  ►Side 13

• Er støvsamlingsfilteret tilstoppet?
 ¼ Afhængigt af brugsbetingelser kan støvsamlingsfilteret blive 
tilstoppet, hvilket reducerer levetiden.  ►Side 7  

 Udskift støvsamlingsfilteret.  ►Side 14

Driftsstøjen er høj • Er støvsamlingsfilteret monteret korrekt?
 ¼ Hvis ikke filteret er monteret korrekt, kan driftsstøjen blive 
højere.  ►Side 14

 �Indikatorlamper

Hændelse Kontrolpunkter

Indikatorlamper lyser ikke

Indikatorlamper slukkes 
ca. 10 sekunder efter, at 
enheden er blevet startet

• Er indikatorlampe-lysstyrken indstillet til FRA?
 ¼ Hvis indikatorlampe-lysstyrken er indstillet til FRA, forbliver 
alle lamper slukket, undtagen TIL-FRA lampen.
 ¼ Hvis indikatorlampe-lysstyrken indstilles til FRA efter start af 
enheden, vil lysstyrken på indikatorlamperne være DIM i ca. 
10 sekunder, hvorefter de slukkes.  ►Side 11

Fejlfinding
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Fejlfinding

Hændelse Kontrolpunkter

Alle blæserlamper blinker 
samtidigt.

• Er forfiltrene og støvsamlingsfilteret monteret? 
Disse lamper kan blinke, hvis enheden kører uden en 
monteret del.
[Hvis en eller flere dele ikke er monteret]

 ¼ Afbryd strømforsyningen, montér delene, og start enheden 
igen.

[Hvis alle dele er monteret] 
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.
• Er der ophobet støv i forfiltrene?

[Hvis der er ophobet støv]  ►Side 13
 ¼ Afbryd strømforsyningen, rengør forfiltrene, og start 
enheden igen.

[Hvis der ikke er ophobet støv]
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.
• Er luftafgangen blokeret?

[Hvis luftafgangen er blokeret]
 ¼ Fjern de forhindringer, der blokerer luftafgangen, og start 
enheden igen.

[Hvis ikke luftafgangen er blokeret]
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.

Lamperne kan blinke i tilfælde af et pludseligt 
spændingsudsving.

Lamperne lyser normalt, når spændingen igen er normal.
Spændingsområde beskyttelse: 198V – 264V.

• Hvis intet af det, der er beskrevet ovenfor, forekommer, 
 ¼ Kontakt forhandleren. Det anbefales at afbryde 
strømforsyningen til enheden, indtil serviceteknikeren 
dukker op.

Streamerlampen lyser nogle 
gange ikke • Streamerenheden kan standse afhængigt af tidsstyringen.

Streamerlampen slukkes, når streamerenheden standses.

Streamerlampen blinker • Vi anbefaler, at man udskifter streamerenheden.
 ¼ Kontakt forhandleren.

Tilstandslampen blinker • Er den desodoriserende filterenhed sat i?
 ¼Montér den desodoriserende filterenhed.  ►Side 14

Fejlfinding
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 � Luftrensningsfunktion
Hændelse Kontrolpunkter

Luftrensningskapaciteten er 
reduceret

• Står enheden et sted med reduceret luftstrøm, eller er den 
omgivet af forhindringer?

 ¼  Vælg en placering uden forhindringer, hvor luftstrømmen 
kan nå hele rummet.

• Er forfilteret eller støvsamlingsfilteret tilsmudset?
 ¼ Rengør disse dele.  ►Side 13, 14

Luftafgangen afgiver lugt • Er desodoriseringsfilteret tilsmudset?
 ¼ Rengør disse dele.  ►Side 14

• I visse tilfælde kan luftafgangen afgive en lugt, fordi der dannes 
en lille mængde ozon. Mængden er dog ubetydelig og uskadelig.

• Er der kraftig lugt i rummet på grund af madlavning eller 
på grund af, at flere personer ryger samtidigt osv.?

 ¼ Lugten forsvinder gradvist, når enheden kører.
• Har du flyttet enheden fra et andet rum?

 ¼  Enheden kan afgive lugten fra det rum, hvor den stod 
tidligere. Lad enheden køre i lidt længere tid.

• Er der noget i rummet, som konstant afgiver en lugt?  
(Maling, nye møbler, tapet, spray, kosmetik, kemikalier)

 ¼  Da der hele tiden dannes lugt, kan den ikke fjernes helt. 
Udluft rummet, eller lad enheden køre i et godt udluftet rum 
i et stykke tid.

Der kommer ingen luft ud • Er luftafgangen eller luftindtaget blokeret? 
Hvis ikke, er blæsermotoren defekt.

 ¼ Kontakt forhandleren.

 � Andet
Hændelse Kontrolpunkter

Blæseren standser midtvejs 
under driften

• Blev forfilteret og støvsamlingsfilteret sat på, før enheden 
blev startet?
Blæseren er indstillet til at stoppe for at beskytte 
elektriske komponenter, hvis en del ikke er monteret 
korrekt.

 ¼  Hvis en del ikke er monteret, skal du afbryde strømforsyningen 
til enheden og montere alle dele, før du starter enheden igen.

Lyden af udledning fra 
streamerenheden ophører • Streamerenhedens drift afhænger af tidsstyringen.  ►Side 12

Tv-signalet forstyrres • Findes der et tv- eller radioapparat inden for 2 m af 
enheden, eller er stueantennen placeret tæt på enheden?

• Er tv- eller radioapparatets strømforsyningsledning eller 
antennekabel ført tæt på enheden?

 ¼  Hold enheden så langt fra tv- eller radioapparatet eller 
antennen, som muligt.

Da strømforsyningstikket blev 
sat i, startede enheden

• Har du afbrudt strømforsyningstikket i forbindelse med en strøm-
afbrydelse eller et pludseligt spændingsudsving, for at flytte enheden, 
eller har du taget stikket ud sidste gang, enheden var i drift?

 ¼  Auto-genstart funktionen genoptager automatisk driften.

Fejlfinding
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Specifikationer
Fejlfinding

Modelbetegnelse MC30YVM
Strømforsyning 1Ph, 220-240/220-230V, 50/60 Hz

Driftstilstand
Luftrensning

Turbo Standard Støjsvag
Energiforbrug (W) 25 15 8
Driftsstøj (dB) 37 27 19
Luftstrømsmængde (m³/h) 180 120 60

Dækket område (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3
Enhedens mål (mm) 450(H) x 270(B) x 270(D)
Vægt (kg) 5,8
Strømforsyningsledning længde (m) 1,8

Fremstillet i Malaysia
• Disse specifikationsværdier gælder både for 50Hz 220–240V og 60Hz 220–230V.
• Dette udstyr er beregnet til anvendelse i boliger eller forretninger.
• A-vægtet lydtryksniveau er under 70 dB (A).
*1. Dækket område beregnet i henhold til JEM1467. (Når blæserindstillingen er "Turbo")
*2.  Dækket område beregnet i henhold til NRCC-54013 standarden med anvendelse af 

cigaretrøg, CADR testet iht. JEM1467. (Når blæserindstillingen er "Turbo")
*3. CADR værdi testet iht. JEM 1467 tillæg C.





• Hvis der er en konflikt mellem forståelsen af denne manual og oversættelse heraf til ethvert 
sprog, har den engelske version af denne manual forrang.

• Producenten forbeholder sig ret til at revidere specifikationer og design i denne manual uden 
forudgående meddelelse herom. 

• Alle billeder er udelukkende til illustration.
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