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Luftrenser

Luftrenser
DRIFTSHÅNDBOK

Modell

MC30YVM

Gulvmontert eller bordmontert type

• Takk for at du valgte denne luftrenseren.
• Les driftshåndboken nøye og følg den for korrekt bruk.
• Les avsnittet «Sikkerhetstiltak» før bruk.  ►Side 2,3
 Driftshåndboken skal oppbevares på et trygt sted for fremtidig referanse. 
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Sikkerhetstiltak
 �Overhold disse forholdsreglene for å forhindre materiell skade eller personskade.
 �Konsekvensene av feilaktig bruk er inndelt i følgende kategorier:

 ADVARSEL  FORSIKTIG
Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, 
kan det føre til personskade eller tap av 
menneskeliv.

Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kan 
det føre til materiell skade eller personskade. Avhengig 
av omstendighetene kan skadene være alvorlige.

 �Forholdsregler som skal overholdes er kategorisert med symboler:

Gjør aldri dette. Sørg for å følge instruksjonene.

  ADVARSEL Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig personskade.
 �Støpselet og strømledningen

• Må ikke trekkes ut mens enheten brukes. (Det kan føre til brann eller elektrisk støt pga. oppheting.)
• Må ikke settes inn eller trekkes ut med våte hender. (Det kan føre til elektrisk støt.)
• Må ikke brukes slik at grenseeffekten til stikkontakten eller apparatene med ledning overstiges, eller 

brukes en spenning utenfor området AC220-240V.
(Det kan føre til brann pga. oppheting hvis grenseeffekten til adaptere med flere stikkontakter, osv., overstiges.)

• Ikke dra i selve strømledningen når du trekker ut støpselet. (Det kan føre til oppheting eller brann pga. ledningsbrudd.)
• Må ikke utsettes for handlinger som kan skade dem.

 –Slike handlinger omfatter å skade, endre, kraftig bøye, dra i, vri, presse sammen og plassere tunge gjenstander 
osv. på støpselet eller strømledningen. Hvis støpselet eller strømledningen blir skadet, må de byttes av 
produsenten, servicerepresentanten eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå farlige situasjoner. 
(Bruk ved skader kan føre til elektrisk støt, kortslutning eller brann.)

• Støpselet skal stikkes helt inn.
 –Ikke bruk et skadet støpsel eller en stikkontakt som ikke er ordentlig festet. 
(Hvis støpselet ikke settes helt inn, kan det føre til elektrisk støt eller brann pga. oppheting eller kortslutning.)

• Tørk jevnlig støv av støpselet med en tørr klut.
 – Trekk ut støpselet hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund. 
(Defekt isolasjon som skyldes fuktighet osv. kan føre til brann eller overoppheting.)

• Det er viktig å slå av enheten og trekke ut støpselet før du utfører vedlikehold, inspiserer eller flytter 
enheten. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

 �Enheten må ikke brukes på følgende steder
• Steder hvor det brukes eller kan lekke olje eller brannfarlige gasser. (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning 

eller innsug mot enheten, eller det kan føre til personskade pga. svekket eller sprukken plast.)
• Steder hvor det er etsende gass eller partikler med metallstøv. (Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
• Steder hvor det er høy temperatur og luftfuktighet eller hvor det kan være vannsprut, som på baderom. 

(Det kan føre til brann eller elektrisk støt pga. elektrisk lekkasje.)
• Steder som er tilgjengelige for små barn. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

 �Ved bruk
• Må ikke bruke klorholdige eller syreholdige vaskemidler. (Det kan føre til personskade pga. svekket eller sprukken 

plast, eller det kan dannes giftige gasser som er helseskadelige.)
• Hold tente sigaretter eller røkelsespinner unna enheten. 

(Det kan føre til brann eller røyk pga. antenning eller innsug mot enheten.)
• Ikke forsøk å demontere, bygge om eller reparere enheten selv. 

(Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.) Kontakt forhandleren ved behov for reparasjoner.
• Ikke stikk inn fingrer, pinner eller andre gjenstander i luftinntaket eller luftutløpet. 

(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)
• Ikke hell vann på luftutløpet eller enheten. (Det kan føre til brann eller elektrisk støt.)
• Ikke bruk brennbare stoffer (hårspray, insektmidler osv.) i nærheten av enheten.
• Ikke tørk av enheten med rensebensin eller tynner. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

 �Slå av enheten og trekk ut støpselet umiddelbart hvis det er tegn til unormale hendelser eller skade
Eksempler på unormale hendelser eller skade
• Enheten virker ikke selv om bryteren slås på.
• Hvis ledningen flyttes, går det strøm gjennom ledningen bare noen ganger.
• Det er unormale lyder eller vibrasjoner under drift.
• Kabinettet til enheten er blitt deformert eller er unormalt varmt.
• Det lukter brent. (Det kan føre til funksjonsfeil, elektrisk støt, røyk, brann osv. hvis den unormale hendelsen ikke 

korrigeres og enheten fortsetter å brukes.)
Ta kontakt med forhandleren.

Les først
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  FORSIKTIG Må overholdes for å forhindre kortslutning, personskade eller materiell skade.
 �Ved bruk

• Små barn eller immobile personer (som følge av sykdom eller personskade) skal ikke betjene enheten på 
egen hånd.
For EU: 
Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale 
evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan 
apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører. 
Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold utført av bruker skal ikke gjøres av barn uten tilsyn. 
Utenfor EU:
Apparatet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, 
eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller har fått opplæring i bruk av 
apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
 – Barn må være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
 – Personer som er sterkt beruset eller har tatt sovemedisiner, skal ikke betjene enheten. 
(Det kan føre til elektrisk støt, personskade eller helseskader.)

• Ikke bruk produkter som inneholder fint pudder, som sminke, i nærheten av enheten. 
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

• Ikke betjen enheten når desinfiserende insektmidler brukes.
 – Etter bruk av insektmiddel er det viktig å lufte skikkelig ut av rommet før enheten betjenes. 
(Det kan være helseskadelig hvis det strømmer ut en ansamling av kjemiske stoffer fra luftutløpet.)

• Ikke bruk enheten nær røykvarsler.
 – Hvis luften strømmer ut mot røykvarsleren, kan røykvarsleren reagere senere eller kanskje ikke registrere røyk.

• Luft jevnlig ut av rommet når enheten brukes sammen med forbrenningsbaserte varmeapparater.
 – Apparatet skal ikke brukes som erstatning for utlufting. (Kan føre til karbonmonoksidforgiftning.) 
Apparatet kan ikke fjerne karbonmonoksid.

• Hvis enheten plasseres på steder der kjæledyr oppholder seg, må du passe på at kjæledyret ikke urinerer 
på enheten eller biter på strømledningen. (Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

 �Enheten
• Ikke blokker luftinntakene eller luftutløpet med vått tøy, klær, gardiner osv. 

(Det kan føre til overoppheting eller brann pga. dårlig sirkulasjon.)
• Ikke klatre på, sitt på eller len deg mot enheten. (Det kan føre til personskade hvis du faller eller mister 

balansen.)
 �Når du skal flytte enheten 

• Du må håndtere enheten forsiktig når du løfter opp enheten for å flytte den.
 – Bruk alltid de korrekte håndtakene når du skal løfte enheten. Ikke bruk håndtaket på den luktfjernende 
filterenheten når du skal løfte enheten. (Det kan føre til personskade hvis du faller.) 
 Bruk disse 

håndtakene (2 steder)

Ikke bruk dette 
håndtaket

 

CJOR002EU

Sikkerhetstiltak
Les først

Forholdsregler ved bruk
Andre hensyn

 � Apparatet må ikke brukes til spesielle formål, som bevaring av kunstverk, akademiske tekster/
materiell osv.
(Det kan føre til forringelse av bevarte gjenstander.)
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Navn på deler og bruk
Les først

 

 FORSIKTIG
Ikke løft opp enheten etter håndtaket på den luktfjernende filterenheten. (Det kan føre til at den velter.)

Foran

Side

Tilbake

Sentrale avtakbare deler Viktig
For å forhindre funksjonsfeil er det viktig at enheten kun brukes når alle delene er festet.
 

Drifts-/indikatorpanel  ► Side 5, 6 Luftutløp

Håndtak
(til å løfte enheten)

Luktfjernende 
filterenhet

Modellnavn/
produksjonsnr.

Strømledning

Støpsel

Grovfilter 
  ► Side 13

Luktfjernende filterenhet
(Sort filter: luktfjerningsfilter)
  ► Side 14

Støvoppsamlingsfilter 
(Hvitt filter)  ► Side 14

Luftinntak
Foran/siden

Foran

Grovfilter



5

Navn på deler og bruk

1  Om Barnesikring-lampen
• Driften er begrenset når barnesikringen er aktivert. Når en av knappene trykkes, høres det et lydsignal (3 korte 

lydsignaler) for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.  ►Side 11
2  Om Streamer-lampen
• Lampen lyser når Streamer-enheten kjører. Streamer-enheten er tidsstyrt.
• Hvis hveselyden fra Streamer-utladningen eller ozonlukten plager deg, stiller du Streamer-effekten til Lav.  

  ►Side 12

Les først

Drifts-/indikatorpanel Når en lampe blinker  ►Side 16

PÅ/AV-lampe [blå]

Lampen lyser når strømmen er 
PÅ.

Streamer-lampe [blå]

Lyser når Streamer-enheten 
er aktiv

Barnesikring-lampe [blå]

Lampen lyser når 
barnesikringen er aktiv.

VIFTE-lampe [blå]

Viser aktiv vifteinnstilling 
(3 innstillinger: Lyddempet, 
Standard, Turbo)

MODUS-lampe [blå]

Viser valgt SØVN-modus
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Les først

Drifts-/indikatorpanel

Forberedelser før bruk

Tilleggsutstyr

Driftshåndbok ... 1

Luktfjerningsfilter ...............1
Festes på enheten før bruk.

1 Plassere enheten

Før installering må du 
fjerne teipen på undersiden 
som holder støpselet på 
plass, og deretter ta ut 
støpselet.

Strømledning

Teip (blå)

Forslag til god plassering
• Velg et sted der luftstrømmen kan nå ut i hele rommet.
• Plasser enheten på et stabilt underlag. Hvis enheten 

plasseres på et ujevnt underlag, kan vibrasjoner fra 
enheten bli enda sterkere.

• Hvis du opplever at støy fra strømkretsen inni enheten 
eller kabler forårsaker støy på TV-bildet eller at det sendes 
ut statisk støy fra radioer eller stereoanlegg i nærheten, 
flytter du enheten minst 2 m unna apparatet.
Hold også trådløse telefoner og radiostyrte klokker unna 
enheten.

Viktig
• For å unngå flekker på veggene skal enheten plasseres 

i henhold til målene for plassering på illustrasjonen. Merk 
at siden enheten suger inn uren luft, vil imidlertid visse 
veggtyper bli flekkete selv om målene overholdes.
I slike tilfeller er det viktig å ha god nok avstand mellom 
enheten og veggen.

• Når enheten brukes over lang tid på samme sted, kan 
gulvet og nærliggende vegger bli flekkete siden luften 
suges inn gjennom luftinntakene nær sokkelen på 
enheten. Det anbefales å rengjøre enheten jevnlig.  

Minst 100 cm 
unna taket

Minst 30 cm 
unna veggen

Luftstrøm

Minst 10 cm 
unna veggen

Minst 30 cm 
unna veggen

PÅ/AV-knapp
Trykk her for å slå PÅ eller AV strømmen

VIFTE-knapp
Trykk her for å veksle mellom vifteinnstillinger

MODUS-knapp
Trykk her for å aktivere SØVN-modus
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Forberedelser før bruk
Les først

Enheten må ikke brukes på følgende steder
 � Må ikke utsettes for direkte sollys.

 (Det kan føre til misfarging.)

 � Må ikke plasseres nær forbrenningsbaserte 
varmeapparater og andre apparater med høy 
temperatur.

 (Det kan føre til misfarging eller deformering.)

 � Må ikke plasseres der det brukes kjemikalier og 
legemidler, som på sykehus, fabrikker, 
laboratorier, skjønnhetssalonger og 
fotolaboratorier.

 (Fordampede kjemikalier og løsemidler kan svekke 
mekaniske deler og føre til funksjonsfeil.)

 � Må ikke utsettes for høye nivåer av 
elektromagnetiske bølger, som nær en 
induksjonskomfyr, høyttalere osv.

 Det kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt.

 � Må ikke utsettes for sot (ledende støv) fra 
stearinlys, duftlys osv.

 Det kan svekke ytelsen til filtrene, slik at rommet blir 
skittent av alt støvet som ikke fanges opp.

 � Ikke bruk sminke el.l. med silikon* nær enheten.
*  Hårpleieprodukter (produkter mot flisete spisser, 

hårmousse, hårkurer osv.), sminke, 
antiperspiranter, antistatiske midler, 
impregneringssprayer, glansemidler, vaskemidler 
til glass, kjemiske vaskeservietter, voks osv.

• Hvis isolerende materialer som silikon fester seg 
til nålen på Streamer-enheten, kan det ikke oppstå 
Streamer-utladning.

• Støvoppsamlingsfilteret kan bli tett slik at 
luftrensekapasiteten reduseres.

 � Ikke bruk en ultrasonisk luftfukter eller liknende 
apparater nær enheten.

 Støvoppsamlingsfilteret kan bli tett slik at 
luftrensekapasiteten reduseres.

Holdes unna 
direkte sollys

Ikke blokker luft-
inntakene eller luftutløpet

Må ikke utsettes for direkte luftstrøm

Plasser TV og radio 
minst 2 m unna

2 Sett støpselet i stikkontakten

• Sett støpselet i enheten.

 Stikkontakt

Støpsel

Om Streamer-utladning
Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når 
det dannes spormengder av ozon. Mengden er 
imidlertid ubetydelig og ikke helsefarlig.

Dette apparatet kan ikke fjerne giftige 
stoffer i tobakkrøyk (karbonmonoksid osv.)
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Les først

3 Feste luktfjerningsfilteret

Disse trinnene skal utføres før du setter 
i støpselet.

  FORSIKTIG

1. Ta ut den luktfjernende filter
enheten fra hovedenheten.   ►Side 14

 

Grovfilter

Kroker

Faste deler

Baksiden av den luktfjernende filterenheten

Luktfjernende filterenhet

 ►Side 14

2. Ta ut luktfjerningsfilteret fra 
posen.

Hendene dine kan bli skitne av støvet 
fra luktfjerningsfilteret, så bruk hansker 
og vask hendene etterpå.

Luktfjerningsfilter

3. Fest luktfjerningsfilteret.
1   Skyv luktfjerningsfilteret under de 

faste delene. (2 steder)

Luktfjerningsfilter
Faste deler

2   Skyv fra hverandre de utstikkende 
delene på krokene til den lukt-
fjernende filterenheten, og skyv 
samtidig luktfjerningsfilteret inn og 
fest det under krokene på 2 steder.

Kroker

(Baksiden av den luktfjernende filterenheten)
Luktfjerningsfilter

3   Dobbeltsjekk at luktfjerningsfilteret er 
skjøvet under krokene.

Kroker

Luktfjerningsfilter

Faste deler
(Baksiden av den luktfjernende filterenheten)

4. Installer den luktfjernende filter
enheten i hovedenheten.  ►Side 14

• Hvis MODUS-lampen blinker når 
driften starter, så er ikke 
luktfjerningsfilteret festet skikkelig.

• Følg lokale forskrifter for 
avfallssortering når du kaster 
filterposen og tørkemidlet.
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Drift

Endre luftstrømhastigheten
Velg ønsket vifteinnstilling.

Symbolene varierer i henhold 
til VIFTE-innstillingen.

: Turbo: Standard: Lyddempet

Trykk på  .

• Hvert trykk skifter mellom VIFTE-lampene [blå].
VIFTE

(Standard) (Turbo)(Lyddempet)

Om vifteinnstillinger

Quiet  Det sendes ut en svak bris.
Det anbefales at vifteinnstillingen settes til Standard eller høyere for å fjerne lukt 
raskt fra rommet, for ellers reduseres luktfjerningskapasiteten.

Turbo   Luften i rommet renses raskt med maksimal luftstrøm. Anbefales når du rengjør 
rommet.

Bruke drift med luftrensing (slå driften PÅ/AV)
Renser luften i rommet.

Trykk på  .

• PÅ/AV-lampen [blå] lyser.
• Trykk igjen for å slå AV.

Viktig
• Ikke flytt enheten, eller fest eller fjern deler på/fra enheten, mens den er i bruk. Det kan føre 

til sprekker eller funksjonsfeil.

Merknad
• Enheten er fabrikkinnstilt til Turbovifte.
• Når støpselet trekkes ut eller enheten slås AV, vil den bruke innstillingene fra forrige gang 

neste gang den slås PÅ.
• Driftsinnstillinger kan ikke endres før det er gått ca. 2 sekunder etter at støpselet er satt i.

 ADVARSEL
Ikke slå av enheten ved å trekke ut støpselet fra stikkontakten. (Det kan føre til brann eller elektrisk støt pga. oppheting.)

Drift
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Nyttige funksjoner
Nyttige funksjoner

Betjene enheten i en modus

Velg en modus som passer dine behov.

Trykk på  .

• Hvert trykk aktiverer og deaktiverer SØVN-modus [blå].

 SLEEP

MODUS Bruk og funksjoner

SØVN- 
MODUS Gir en stillere og mer behagelig søvnopplevelse.

1  VIFTE-innstillingen kjører på Lyddempet for å sikre mindre støy.
2  VIFTE-lampen og Streamer-lampen slås AV.
3  Denne modusen kjører i 8 timer.
4  Etter 8 timer avsluttes den automatisk og går tilbake til de forrige innstillingene.

Merknad

• Trykk her  for å avslutte SØVN-modus.
• Når SØVN-modus er avsluttet, gjenopptas forrige viftehastighet.
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Nyttige funksjoner

Justere lysstyrken på indikatorlampen

Lysstyrken på indikatorlampen kan justeres.

Hold nede  i ca. 3 sekunder.

• Hold nede  i ca. 3 sekunder på nytt for å veksle mellom innstillinger.

LYST DIMMING AV

Merknad
• Denne funksjonen er nyttig hvis lampene forstyrrer deg når du sover.
• PÅ/AV-lampen blir ikke slått av selv om lysstyrken stilles til AV. 

Denne lampen stilles til DIMMING.

• Hvis  eller  trykkes når lysstyrken er stilt til AV, endres lysstyrken til DIMMING og går 
tilbake til AV etter ca. 10 sekunder.

Bruke barnesikringen

Betjening av knapper er ikke mulig for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.

Hold nede  i ca. 3 sekunder.

• Hold nede  i ca. 3 sekunder på nytt for å slå av barnesikringen.
• Driften er begrenset når barnesikringen er aktivert. Når en av knappene trykkes, høres det 

bare et lydsignal (3 korte lydsignaler) for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.
Merknad

• Barnesikringen deaktiveres hvis støpselet trekkes ut mens barnesikringen er aktivert.
• Barnesikring-lampen [blå] lyser når funksjonen er aktivert.

Nyttige funksjoner
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Avanserte innstillinger

Hvis hveselyden fra Streamer-utladningen eller ozonlukten plager deg *Innstilt på fabrikken

Innstillinger for streamer-effekt

Hold nede  og  i ca. 3 sekunder med støpselet i og enheten slått av.

• Hver gang  og  holdes nede i ca. 3 sekunder, veksler innstillingen mellom Vanlig 
og Lav.

[Når innstillingen endres til Lav]
Det høres et kort lydsignal og Streamer-lampen blinker i ca. 5 sekunder.

[Når innstillingen endres til Vanlig]
Det høres et kort lydsignal og Streamer-lampen lyser i ca. 5 sekunder.

 �Driftsstatus for Streamer-enhet

 

Innstilling for streamer-effekt
FAN-innstilling Vanlig Lav

**Driftsstatusen for Streamer PÅ–AV 
betyr at Streamer-enheten slås PÅ 
og AV, avhengig av tidsstyringen.

VIFTE
Lyddempet

PÅ–AV**
AV

Standard PÅ–AV**
Turbo PÅ PÅ

Merknad
• Det anbefales at Streamer-enheten stilles til Vanlig siden luktfjerningskapasiteten er redusert 

når den er stilt til Lav.
• Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Blinker

Lyser

Vanlig* Lav

Avanserte innstillinger
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Vedlikehold
 ADVARSEL

Pass på at støpselet trekkes ut før rengjøring og vedlikehold. 
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Vedlikehold

(Venstre 
side)

(Foran)

(Høyre 
side)

Utløpsgitter
 � Rengjøre luftutløpet (når det er veldig skittent)
Rengjør luftutløpet med en myk børste.

 >  Vær forsiktig så det ikke kommer støv i luftrenseren.
 >  Tørk av støvet med en fuktet myk klut.

• Ikke bruk en hard børste osv. (det kan føre til sprekker)

Anlegg
Når det er mye smuss Tørk av
• Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
• Når det er mye smuss, fjerner du det med en klut fuktet 

med nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet.
• Ikke bruk hard børste osv. (det kan føre til skade).

Grovfilter (foran / venstre side / høyre side)

Ca. hver 2. uke
Støvsug
Vask/skyll

• Når du har fjernet støv med 
støvsugeren, tar du ut og vasker 
filteret med vann og deretter 
legger du det til tørk i skyggen.

• Bruk en myk børste når du rengjør 
mellomrommene på gitteret.

Viktig
• Ikke bruk bomullspinne eller 

en hard børste osv. (Filteret 
kan delvis brekke.)

• Ikke bruk bomullspinne eller 
en hard børste osv. (Filteret 
kan delvis brekke.)

Ta ut

Ta tak i sporet 
på grovfilteret, 
og trekk ut.

1  Ta tak i midten av 
grovfilteret mens 
tommelen trykker 
mot enheten.

2  Trekk  
mot deg.

Sette på

Hekt krokene 
(2 steder) på 
enheten, og trykk 
til du hører at 
sperren griper.

Kroker 
(2 steder)

Før kroken (1 sted) 
inn i enheten.
Trykk den godt fast 
på begge sider.

Krok (1 sted)

Sett ovenfra

Motsatt side

• Hvis det er mye smuss, legger 
du delen til bløt i lunkent eller 
romtemperert vann blandet med 
et nøytral vaskemiddel til bruk 
på kjøkkenet, skyller godt av 
vaskemidlet, og legger delen 
til tørk i skyggen.

Fare:
Du fjerner grovfilteret (foran) ved å trekke 
det mot deg med 3 fingre for å unngå 
uunngåelig skade på filtermaskene.
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 ADVARSEL
• Ikke bruk bensin, rensebensin, tynner, poleringsmiddel, parafin, alkohol osv. (Det kan føre til 

elektrisk støt, brann eller sprekker.)
• Ikke vask hovedenheten med vann. (Det kan føre til elektrisk støt, brann eller funksjonsfeil/

sprekker.)

Vedlikehold

Luktfjernende filterenhet
Ved mye lukt eller smuss 
 Støvsug    Ikke bruk vann

• Ta den ut av enheten sammen med rammen, 
og fjern støvet med støvsugeren.

• Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting 
i skyggen et sted med trekk. (ca. 1 dag)

• Ikke gni på overflaten.
• Ikke bruk vann til rengjøring. (Hvis det brukes 

vann, blir delen deformert og kan ikke lenger 
brukes.)  ►Side 17

Ta ut
Hold i spaken og håndtaket på den luktfjernende 
filterenheten og ta den ut.

Spak

Sette på
Skyv den luktfjernende filterenheten helt inn.

Skyv til du 
hører at 
sperren griper.

• Hvis den luktfjernende filterenheten fjernes eller 
monteres på feil måte, vil MODUS-lampen blinke.

Støvoppsamlingsfilter

Flik

Ved mye smuss 

Støvsug    Ikke bruk vann
• Fjern støvet fra filteret på siden uten flik med støvsuger. 

(Vær forsiktig, for filteret blir lett skadet.)
• Hvis filteret blir skadet eller det blir hull, vil støvet 

passere gjennom filteret og kapasiteten for 
støvoppsamling blir redusert.

Ca. hvert 10. år   Skift

Om utskiftingstidspunkt for deler
• Utskiftingstidspunktet avhenger av bruksmønster og 

hvor enheten er plassert. 
Hvis enheten brukes daglig i boliger der det røykes 
5 sigaretter daglig, bør filteret byttes omtrent hvert 
10. år. (Beregningen er basert på testmetoden til Japan 
Electrical Manufacturers Association med standarden 
JEM1467.) 
Filteret må skiftes hyppigere hvis luften i rommet er 
svært uren. 
Hvis filteret ikke fungerer, er det på tide å bytte det.

Om kjøp og kast
• Se "Del som selges separat".   ►Side 15

Ta ut
1  Fjern den luktfjernende filterenheten.
2  Trekk fliken 

oppover.
3  Hold i den nederste delen av 

støv oppsamlingsfilteret og løft det ut.

Sette på
1  Sett i et nytt støvoppsamlingsfilter, og pass 

på at det settes riktig vei.

Siden med fliken og 
merkene skal vende 
utover og pilen skal 
peke oppover

2  Fest den luktfjernende filterenheten skikkelig.

Ikke løsne 
luktfjernings-
filteret fra rammen

Viktig
• Pass på at støvoppsamlingsfilteret og den luktfjernende filterenheten er festet til enheten når enheten brukes. 

Det kan føre til sprekker/funksjonsfeil hvis disse delene ikke er festet når enheten brukes.
• Følg rådet nedenfor for å forhindre misfarging eller deformering.

 – Ved bruk av vaskemiddel er det viktig å tørke godt av slik at alt fjernes.
 – Ved bruk av varmt vann skal det være 40°C eller mindre.
 – Ikke legg deler til tørk i direkte sollys.
 – Ikke tørk deler med tørkeapparat.
 – Ikke bruk ild på deler. 

• Ved bruk av støvsuger er det viktig ikke å bruke makt eller slå borti deler. (Det kan føre til skade.)

 

Håndtak

Støvoppsamlingsfilter
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Del som selges separat Ta kontakt med forhandleren.

Utskiftingsdel

Støvoppsamlingsfilter (1 del)
Modell: BAFP500A

• Skiftes ca. hvert 10. år.

• Manglende rengjøring av deler kan føre til:
• Redusert luftrensende kapasitet.
• Redusert luktfjernende kapasitet.
• Vond lukt.

• Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster støvoppsamlingsfilteret (laget av polyester 
og polypropylen).

 � Krav ved kasting
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 
konsentrasjonsmengde. Mulige kjemiske symboler er følgende:
�	Pb: lead (>0,004%)
�	Hg: kvikksølv (>0,0005%)

Produktet må kastes i henhold til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
Enheter og brukte batterier må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
Ved å sikre riktig kasting bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljøet og 
menneskers helsetilstand.
Kontakt montøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Vedlikehold

 Når enheten ikke skal brukes på en lang stund

1. Trekk ut støpselet.

2. Rengjør delene.  ►Side 13, 14

• Det er spesielt viktig at komponenter vasket med vann er helt tørre. (Det kan føre til 
muggdannelse hvis det ligger igjen fuktighet.)

3.  Dekk til luftutløpet og andre åpninger med en plastpose eller liknende for å forhindre 
at det kommer inn støv, og oppbevar enheten stående på et tørt sted. 
(Det kan føre til funksjonsfeil/sprekker hvis enheten oppbevares opp ned eller på siden.)
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Om Indikator-lampene
 ADVARSEL

Pass på at støpselet trekkes ut før rengjøring og vedlikehold. 
(Det kan føre til elektrisk støt eller personskade.)

Feilsøking

Drifts-/indikatorpanel
Kontroller indikatorlampene og gjør som vist nedenfor.

Indikatorlampe Årsak/løsning

MODUS-lampen blinker. Lampen blinker hvis den luktfjernende filterenheten er blitt løsnet 
eller ikke er godt nok festet.

 ¼Fest den luktfjernende filterenheten skikkelig.  ►Side 14

Streamer-lampen blinker. Det er på tide å skifte Streamer-enheten.
 ¼Ta kontakt med forhandleren.

PÅ/AV-lampen blinker.
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼Ta kontakt med forhandleren.

Alle 3 VIFTE-lampene 
blinker samtidig.

Er grovfiltrene og 
støv oppsamlings-
filteret festet?
Disse lampene kan 
blinke hvis enheten 
brukes når en del 
ikke er festet

 � Hvis alle delene er festet
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

 �  Hvis én eller flere komponenter ikke 
er festet
Trekk ut støpselet, sett på plass delene 
og slå på enheten igjen.

Er det mye støv på 
grovfilteret?

 � Hvis det ikke er mye støv
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

 � Hvis det er mye støv
Trekk ut støpselet, rengjør grovfilteret og 
slå på enheten igjen.  ►Side 13

Er luftutløpet 
blokkert?

 � Hvis luftutløpet ikke er blokkert
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

 � Hvis luftutløpet er blokkert
Fjern hindringene som blokkerer 
luftutløpet, og slå på enheten igjen.

Disse lampene kan blinke hvis det oppstår plutselige 
spenningsvariasjoner.
Hvis ingen av disse tilstandene skjer 

 ¼  Ta kontakt med forhandleren. Det anbefales å la støpselet 
være trukket ut frem til servicerepresentanten kommer.
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Vanlige spørsmål
Undersøk følgende før du kontakter oss. 

Feilsøking

Spørsmål: Kan støvoppsamlingsfilteret rengjøres?
Svar: Ved mye smuss kan du rengjøre det med støvsuger 

eller du kan skifte det.
 Du må ikke forsøke å rengjøre det med vann, for det 

kan føre til at støvoppsamlingsfilteret får redusert effekt.  
  ►Side 14

Spørsmål: Støvoppsamlingsfilteret blir raskt sort...
Svar: Sortfargen påvirker ikke støvoppsamlingen. Filteret kan 

imidlertid byttes ved behov.

Spørsmål: Kan luktfjerningsfilteret rengjøres med vann? Eller bør det skiftes?
Svar:  Det kan ikke rengjøres med vann. 

(Hvis det brukes vann, blir delen deformert og kan ikke 
lenger brukes.)

 Rådfør deg med forhandleren hvis du ved et uhell har 
vasket det med vann.

 Ta ut den luktfjernende filterenheten fra hovedenheten, 
og fjern støvet med støvsugeren.

 Det er ikke nødvendig å skifte filteret.
 Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting 

i skyggen et sted med trekk. (ca. 1 dag)  ►Side 14
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Feilsøking
 �Undersøk følgende før du kontakter forhandleren eller ber om å få utført reparasjoner.
Kontakt forhandleren hvis problemet vedvarer.
 �Ved funksjonsfeil under drift
Hvis indikatorlampene lyser unormalt eller ikke virker pga. lynnedslag osv., skal du trekke ut støpselet, 
vente i minst 5 sekunder, sette i støpselet og slå på enheten igjen.

Ikke et problem
Dette er ikke et problem.

Kontroller
Kontroller på nytt før du ber om å få 
utført reparasjoner.

 �Enheten svarer ikke
Situasjon Sjekkpunkter

Det skjer ingenting selv om 

 trykkes på

• Enheten kan stanse etter plutselige spenningsvariasjoner 
for å beskytte systemet. 

  Hvis enheten brukes på dette tidspunktet, gjenopptas 
driften automatisk når spenningen normaliseres. 
Vern for spenningsområde: 198V-264V

 �Det høres lyder

Situasjon Sjekkpunkter

Hveselyder ved drift Når Streamer-enheten kjører, vil Streamer-enheten avgi 
en hveselyd mens Streamer-utladningen pågår.
Avhengig av bruken kan lyden bli lavere eller endres til 
en sprakelyd, summelyd eller hellelyd. Dette er normalt.
Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg.  
  ►Side 12

Pipelyder og blafrelyder ved 
drift

• Er det mye støv på grovfiltrene?
 ¼ Rengjør denne delen.  ►Side 13

• Er støvoppsamlingsfilteret tett?
 ¼ Avhengig av forholdene kan støvoppsamlingsfilteret bli tett, 
noe som reduserer filterets levetid.  ►Side 7  

 Skift støvoppsamlingsfilteret.  ►Side 14

Høy driftsstøy • Er støvoppsamlingsfilteret festet godt nok?
 ¼ Driftslyder kan bli høyere hvis det ikke er skikkelig festet.  
  ►Side 14

 �Indikatorlamper

Situasjon Sjekkpunkter

Indikatorlamper lyser ikke

Indikatorlamper slukkes 
ca. 10 sekunder etter at 
enheten er slått på

• Er lysstyrken til indikatorlampene stilt til AV?
 ¼ Hvis lysstyrken til indikatorlamper er stilt til AV, vil alle 
lamper unntatt PÅ/AV-lampen være slukket.
 ¼ Hvis lysstyrken til indikatorlamper er stilt til AV og enheten 
er slått på, vil lysstyrken til indikatorlampene DIMMES i ca. 
10 sekunder og deretter slås AV.  ►Side 11

Feilsøking



19

Feilsøking

Situasjon Sjekkpunkter

Alle VIFTE-lampene blinker 
samtidig.

• Er grovfiltrene og støvoppsamlingsfilteret festet? 
Disse lampene kan blinke hvis enheten brukes når en del 
ikke er festet.
[Hvis én eller flere deler ikke er festet]

 ¼ Trekk ut støpselet, sett på plass delene og slå på enheten 
igjen.

[Hvis alle delene er festet] 
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.
• Er det mye støv på grovfiltrene?

[Hvis det er mye støv]  ►Side 13
 ¼ Trekk ut støpselet, rengjør grovfiltrene og slå på enheten 
igjen.

[Hvis det ikke er mye støv]
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.
• Er luftutløpet blokkert?

[Hvis luftutløpet er blokkert]
 ¼ Fjern hindringene som blokkerer luftutløpet, og slå på 
enheten igjen.

[Hvis luftutløpet ikke er blokkert]
En elektrisk komponent er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

Lampene kan blinke hvis det oppstår plutselige 
spenningsvariasjoner.

Lampene går tilbake til siste tilstand når spenningen 
normaliseres.
Vern for spenningsområde: 198V – 264V.

• Hvis ingen av disse tilstandene skjer 
 ¼ Ta kontakt med forhandleren. Det anbefales å la støpselet 
være trukket ut frem til servicerepresentanten kommer.

Noen ganger lyser ikke 
Streamer-lampen • Streamer-enheten kan stanse avhengig av tidsstyringen.

Streamer-lampen slukkes når Streamer-enheten stanser.

Streamer-lampen blinker • Det anbefales å bytte ut Streamer-enheten.
 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

MODUS-lampen blinker • Er den luktfjernende filterenheten godt nok festet?
 ¼ Fest den luktfjernende filterenheten skikkelig.  ►Side 14

Feilsøking
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 � Luftrensefunksjon
Situasjon Sjekkpunkter

Luftrensekapasiteten er 
redusert

• Står enheten på et sted der luftstrømmen ikke kommer til 
eller er den omgitt av hindringer?

 ¼  Velg et sted uten hindringer og der luftstrømmen kan nå ut 
i hele rommet.

• Er grovfiltrene eller støvoppsamlingsfilteret skitne?
 ¼ Rengjør disse delene.  ►Side 13, 14

Det kommer vond lukt fra 
luftuttaket

• Er luktfjerningsfilteret skittent?
 ¼ Rengjør disse delene.  ►Side 14

• Noen ganger kan det komme litt lukt fra luftutløpet når det 
dannes spormengder av ozon. Mengden er imidlertid 
ubetydelig og ikke helsefarlig.

• Er det mye lukt i rommet fra matlaging eller flere personer 
som røyker samtidig, osv.?

 ¼ Lukten vil gradvis forsvinne når enheten kjører.
• Har du flyttet enheten fra et annet rom?

 ¼  Enheten kan avgi lukten fra rommet der den tidligere var 
plassert. La enheten kjøre en stund til.

• Er det noe i rommet som avgir lukt kontinuerlig?  
(Maling, nye møbler, tapet, sprayer, kosmetikk, kjemikalier.)

 ¼  Det er ikke mulig helt å fjerne lukt som avgis kontinuerlig, 
så du bør lufte ut rommet samtidig eller kjøre enheten en 
kort stund i et godt utluftet rom.

Det kommer ikke ut luft • Er luftutløpet eller et luftinntak blokkert? 
Hvis de ikke er blokkert, er det viftemotoren som er defekt.

 ¼ Ta kontakt med forhandleren.

 � Annet
Situasjon Sjekkpunkter

Viften stanser halvveis under 
drift

• Er grovfiltrene og støvoppsamlingsfilteret festet før 
enheten brukes?
Viften er konfigurert til å stanse for å beskytte elektriske 
komponenter hvis en del ikke er godt nok festet.

 ¼  Hvis en del ikke er festet, trekker du ut støpselet, fester alle 
delene og slår på enheten igjen.

Lyden av Streamer-utladning 
høres ikke lenger • Streamer-driften er tidsstyrt.  ►Side 12

Det er forstyrrelser på 
TV-skjermen

• Står det en TV eller radio innenfor 2 m fra enheten, eller 
finnes det en innendørs antenne nær enheten?

• Går strømledningen eller antennekabelen til TV eller radio 
nær enheten?

 ¼  Plasser enheten lengst mulig unna TV, radio eller antenne.

Driften starter automatisk når 
støpselet settes i

• Trakk du ut støpselet under et strømbrudd, en plutselig 
spenningsvariasjon, for å flytte enheten eller mens enheten 
kjørte sist?

 ¼  Funksjonen for automatisk omstart gjenopptar driften 
automatisk.

Feilsøking
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Spesifikasjoner
Feilsøking

Modellnavn MC30YVM
Strømtilførsel 1Ph, 220-240/220-230V, 50/60 Hz

Driftsmodus
Luftrensing

Turbo Standard Lyddempet
Strømforbruk (W) 25 15 8
Driftsstøy (dB) 37 27 19
Luftstrømhastighet (m³/t) 180 120 60

Dekket område (m²) 23
46

*1
*2

CADR (m³/h) 180 *3
Mål på anlegg (mm) 450 (H) x 270 (B) x 270 (D)
Vekt (kg) 5,8
Lengde på strømledning (m) 1,8

Produsert i Malaysia
• Disse spesifikasjonsverdiene gjelder både 50Hz 220–240V og 60Hz 220–230V.
• Dette utstyret er konstruert for bruk i boliger eller kommersiell bruk.
• Nivået på lydtrykket er i klasse A og under 70 dB (A).
*1. Dekningsområde ble beregnet i henhold til JEM1467. (når vifteinnstilllingen er stilt til "Turbo")
*2.  Dekningsområdet ble beregnet i henhold til standard NRCC-54013 ved bruk av sigarettrøyk 

CADR som ble testet i henhold til JEM1467. (når vifteinnstilllingen er stilt til "Turbo")
*3. CADR-verdien ble testet i henhold til JEM 1467 Tillegg C.
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