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Möjligheter och fördelar
Om luftrening

Det kraftfulla luftinsuget fångar damm, pollen o.s.v.
Reningskapaciteten förbättras med ökat luftfl öde.• 

Luften sprids i rummet med 
en hög luftfl ödeshastighet.

Kraftfullt insug 
från 3 håll

Pollen

Lukt

Damm

Effektiv mot pollen
Med den höga luftfl ödeshastigheten kan även pollen som snabbt lägger sig på grund av dess stora partikelstorhet 
samlas in snabbt.

Luktreducering och nedbrytning av lukt i luften

Den joniserande luftreningen bryter ned absorberad lukt.
Nedbrytningscykeln som bibehåller den luktreducerande effekten.• 

Absorbering
Den luktreducerande 

katalysatorn absorberar lukt.

Återställning
Kapaciteten för 

luktabsorbering återställs.

Upprepningen 
av den här cykeln 

bibehåller den 
luktreducerande 

effekten.

Nedbrytning
Den joniserande luftreningen 

bryter ned lukt.

Utbyte av den luktreducerande 
katalysatorn behövs ej.

Luktreducerande katalysator
Lukt
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Vad är "joniseringsfunktionen"?

Den här funktionen använder en "joniserande 
luftrening", en typ av plasmaurladdning, för att 
generera höghastighetselektroner med en stark 
oxideringskraft i luftrenaren, vilket snabbt minskar 
eller tar bort lukt. (Höghastighetselektronerna 
genereras och absorberas i enheten för att 
säkerställa säkerheten.)

Det väsande ljudet från den joniserande luftreningen 
kan höras under drift. Det är inte en indikation på 
ett driftproblem. Dessutom kan ljudet bli lägre eller 
också kan ljudkvaliteten ändras beroende på drift
miljön. Detta är h eller inga driftfel. Du kan känna 
en viss lukt när ozonpartiklar genereras. Mängden 
är försumbar och inte skadlig för hälsan.
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Försiktighetsåtgärder
Före användning ska du läsa igenom dessa försiktighetsåtgärder för att säkerställa korrekt hantering  �
av utrustningen.
Säkerhetsföreskrifterna i den här handboken är klassifi cerade i följande två typer. Båda innehåller  �
viktig säkerhetsinformation och ska därför följas vid varje tillfälle.

VARNING

Felaktig hantering kan leda till allvarlig skada eller 
till och med dödsfall. 

FÖRSIKTIGT

Felaktig hantering kan leda till kroppsskador eller 
skador på utrustningen. 
I vissa situationer kan konsekvenserna vara 
allvarliga.

De ikoner som används i den här handboken har följande betydelser. �

Gör aldrig detta. Följ instruktionerna. Dra ut strömkontakten. Håll borta från öppen 
låga.

Plocka ej isär. Vidrör ej med blöta 
händer. Blöt ej ned.

Efter läsning av den här handboken ska du ha den tillhands som framtida referens av användare. �

VARNING

Strömsladd 
och kontakt

Använd endast 220–240V strömförsörjning. • 
Annan strömförsörjning kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. 

Den medföljande strömsladden ska aktas för skador, inte modifi eras, • 
böjas kraftigt, dras, vridas eller användas ihopknölad. 
Placera heller inga tunga föremål på sladden och kläm den inte. 
Skador på strömsladden kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.

Använd inte enheten med en skadad strömsladd eller kontakt samt • 
tillse att kontakten sitter säkert i uttaget. 
En skadad eller lös sladd eller kontakt kan leda till eldsvåda på grund av kortslutning eller elektrisk stöt.

Använd inte enheten utöver märkdata på eluttaget eller grenuttaget. • 
Om du överstiger märkdata på fl era uttag kan det leda till eldsvåda på grund av överhettning. 

Stäng inte av enheten och sätt inte på den genom att dra ut eller sätta • 
i strömsladden. 
Missbruk kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.

Tryck in strömsladdens kontakt hela vägen i uttaget. • 
Ofullständigt isatt kontakt kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.

Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa. • 
Isoleringsfel som uppstår på grund av fukt eller andra faktorer kan leda till eldsvåda.

Stoppa driften och dra ut strömkontakten om du upptäcker något • 
underligt, t.ex. att det luktar bränt. 
Fortsatt användning av enheten utan att åtgärda abnormaliteter, som t.ex. att det luktar bränt, kan 
leda till eldsvåda eller elektriska stötar på grund av överhettning.
Kontakta leverantören.

Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, • 
leverantören eller en annan behörig person för att undvika faror.
En skadad sladd kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.

För att minska risken för elektriska stötar har den här utrustningen • 
en polariserad kontakt (ett blad är bredare än det andra). Den här 
kontakten passar endast i ett polariserat uttag på ett håll. Vänd 
på kontakten om den inte passar i uttaget. Om den fortfarande inte 
passar kontaktar du behörig personal som installerar ett korrekt uttag. 
Modifi era inte kontakten på något sätt.

Inför rengöring eller fl yttning av enheten ska du stoppa driften och dra • 
ut kontakten från vägguttaget. 
Hantering av enheten med kontakten i uttaget kan leda till elektriska stötar eller skador.

Huvudenhet
Använd inte enheten i miljöer där det fi nns luftburen olja, • 
t.ex. maskinolja. 
Luftburen olja kan leda till sprickor, elstötar eller eldsvåda. 

Använd inte enheten i miljöer där det fi nns stora mängder oljedimma, • 
t.ex. kök, eller antändliga eller frätande gaser eller metalldamm. 
Dessa miljöer kan leda till eldsvåda eller skador. 

Håll fi ngrar och andra föremål borta från luftintag, luftutsläpp och • 
andra öppningar. 
Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar, kroppsskador eller skador på utrustningen. 

Blöt inte ned luftutsläppet eller enhetens hölje. • 
Kontakt med vatten kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
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VARNING

Huvudenhet

Använd inte brännbara ämnen, t.ex. hårspray eller insektsmedel, • 
i närheten av enheten. 
Tvätta inte enheten med bensen eller förtunningsmedel. 
Dessa ämnen kan leda till sprickor, elstötar eller eldsvåda. 

Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra enheten. • 
Användning av klor eller sura rengöringsmedel för att rengöra enheten kan generera skadlig gas 
och vara hälsovådligt.

Dessa serviceinstruktioner är endast avsedda för kvalifi cerad • 
personal. För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra 
någon annan service än den som beskrivs i bruksanvisningen om du 
inte är yrkesman och kvalifi cerad för det.

Håll cigaretter, rökelser och andra öppna lågor borta från enheten. • 
Öppna lågor kan leda till eldsvåda.

Ta inte isär enheten, modifi era den inte och underhåll den inte själv. • 
Felaktig hantering kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador. 
Kontakta leverantören.

Vidrör inte enheten med blöta händer. • 
Kontakt med vatten kan leda till elektriska stötar.

Använd inte enheten i kraftigt fuktiga miljöer, t.ex. badrum, eller • 
i miljöer med plötsliga temperaturförändringar som t.ex. kylrum. 
Felaktiga miljöer kan leda till elektriska stötar eller skador.

FÖRSIKTIGT

Strömsladd 
och kontakt Håll i kontakten – inte strömsladden – när du ska ta ut kontakten ur • 

vägguttaget. 
Om du drar i strömsladden kan det leda till kortslutning och eldsvåda eller elektriska stötar.

Om enheten inte ska användas på ett tag ska du dra ut kontakten från • 
vägguttaget. 
Försämrad isolering kan leda till elektriska stötar, krypström eller eldsvåda.

Huvudenhet

Använd inte enheten någonstans där den utsätts för direkt solljus, • 
regn eller vind.
Överhettning eller kontakt med vatten kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. 

Använd inte enheten i heta miljöer, t.ex. nära element. • 
Hög temperatur kan missfärga eller deformera enheten. 

Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v. • 
Damm som fastnat kan förhindra luftgenomströmningen och möjligen leda till överhettning och 
eldsvåda. 

Använd inte enheten på ett ojämnt golv.• 
Om enheten faller omkull kan vatten läcka ut och blöta ned möbler. Det kan också orsaka 
eldsvåda eller elektriska stötar. 
Om enheten faller omkull ska den omedelbart ställas upp igen.

Använd inte enheten där kemikalier hanteras. • 
Flyktiga kemikalier eller lösningsmedel (t.ex. på sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger, 
fotoframkallningslabb o.s.v.) kan bryta ned mekaniska delar, och möjligen orsaka vattenläckor 
som blöter ned möbler.

Använd inga pulver, t.ex. kosmetika, i närheten av enheten. • 
Kontakt med pulver kan leda till elektriska stötar eller skador. 

Använd inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. garderober. • 
Dålig ventilation kan leda till överhettning och eldsvåda.
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Försiktighetsåtgärder
FÖRSIKTIGT

Huvudenhet

Utsätt inte djur och växter för direkta luftströmmar från enheten. • 
Överexponering för luftströmmar kan ha negativa effekter. 

Ha inga akvarier, vaser och andra vattenbehållare i närheten av enheten.• 
Vatten som kommer in i enheten kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller skador. 

Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den. • 
Fall kan resultera i kroppsskada. 

Ta inte ut fi ltret när enheten ligger ned. • 
Denna typ av hantering leder till att damm kommer in i enheten vilket kan leda till eldsvåda eller 
elektriska stötar. 

Använd inte enheten i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter). • 
Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämras och färgen på enheten kan förändras.

Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med • 
förbränningsutrustning. 
Otillräcklig ventilation kan leda till koloxidförgiftning. 
Den här produkten tar inte bort koloxid. 

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt • 
fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på driftskunskaper, 
om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning 
av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
Se till att enheten är utom räckhåll för barn så att de inte kan leka 
med den.
Dra ut strömkontakten ur väggutaget vid rengöring.• 
Hantering av enheten med kontakten i uttaget kan leda till elektriska stötar eller skador.

Den här utrustningen bör inspekteras och rengöras regelbundet • 
för att förhindra överdriven smutsansamling vilket kan resultera 
i ett överslag eller risk för eldsvåda.

Övrigt

Om du använder enheten där det fi nns husdjur ska du vara försiktig • 
så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden. 
Det här kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. I händelse av husdjursproblem ska du stoppa 
driften, dra ut strömkontakten och kontakta leverantören.

Använd ingen förbränningsutrustning som är direkt exponerad för • 
luftströmmar från luftutloppet.
Ofullständig förbränning i förbränningsutrustningen kan leda till bl.a. koloxidförgiftning. 

Vid användning av insektsrökning ska driften stoppas för att förhindra • 
att kemikalier sugs in i enheten.
Eftersom kemikalier samlas i enheten kan vissa personer, beroende på deras fysiska skick, 
vara överkänsliga och få sin hälsa skadad som ett resultat av detta. 

Försiktighetsåtgärd vid användning
Håll TV-apparater, radioapparater, musikspelare, klockradioapparater och antennkablar minst 2 meter från • 
enheten. 
Effekterna av strömkretsen i enheten och kablarna kan orsaka störningar i TVbilden eller buller.
(Ljudstörningar kan dock uppstå även längre än 2 meter bort beroende på de elektromagnetiska vågornas styrka. Mottagningen störs särskilt mycket vid 
användning av inomhusantenner. Placera därför antenner så långt bort som möjligt för att förhindra bullerstörningar.) 

Använd inte enheten i stället för köksfl äktar eller spiskåpor. • 
Den här typen av användning kan förkorta livslängden på förfi ltret och det veckade fi ltret, vilket kan leda till skador. 

Använd inte enheten för att skydda konstverk, akademiska material eller dylikt, eller för kommersiella eller andra  • 
specialtillämpningar. 
Den här typen av användning kan försämra kvaliteten på de objekt som behöver skyddas. 

Sätt tillbaka komponenter korrekt efter rengöring av enheten. • 
Användning av enheten med komponenter som t.ex. fi lter, borttagna kan leda till skador.

Joniserande luftrening och elektrisk dammsamling
En viss lukt kan komma ur luftutloppet på grund av den lilla mängd ozon som genereras, men mängden är försumbar och påverkar inte • 
människors hälsa.

Den här produkten tar inte bort skadliga ämnen (t.ex. koloxid) i cigarettrök.
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Komponenters namn och funktion
Framsidan

Luftintag för luftkvalitets-
sensor (dammsensor)

Luftintag för 
luktsensor

Mottagare

Frontpanel

Modellnamn/serienummer

Luftintag

Luftutlopp
Baksida

Aggregatets insida

Handtag

Krok för strömsladd
Kan användas för upprullning av den 
överfl ödiga delen av strömsladden. 

Sidan 12. ►

Strömkontakt

Strömsladd

Har plats för 4 veckade 
utbytesfi lter. Sidan 9. ►

Filterbehållare

Frontpanel

Ventilationsfl äkt

Joniserad tråd 
(baksida)

Joniseringsram

Motsatt polplåtar

Säkerhetsskydd

Enhetens 
display

Sidan 7. ►

Sidan 16. ►Sidan 16. ►

Sidan 15. ►

(Joniseringsenhet)

ENHET2

Sidan 20. ►

(grå)

Luktreducerande katalysatorenhet

Sidan 16. ►
(framsida: vit, baksida: blå)

Veckat fi lter

Sidan 21. ►
(Plasmajonisering)

ENHET1

Sidan 19. ►
(grön)

Förfi lter

Sidan 15. ►

Ta inte bort säkerhetsskyddet. 
(Elektriska stötar eller skador kan 
uppstå.)

FÖRSIKTIGT

Förvaringsfack för fjärrkontrollen

Fjärrkontroll

För förvaring av fjärrkontrollen 
när den inte används.
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Komponenters namn och funktion
Fjärrkontroll Sidan 13, 14. ►

Barnsäkerhetslåsknapp
Förhindrar att små barn använder enheten.

Knapp för inställning av ljusstyrka
Ljusstyrkan för inomhusenhetens displaylampa kan 
anpassas. Luftfl ödeslampa (grön)

En luftfl ödeslampa indikerar luftfl ödet 
under "  (Autofl äkt)" och "manuellt 
luftfl öde"drift.

Luftkvalitetssensorlampa (dammsensor)

De tre färgindikatorerna (grön, gul, röd) indikerar hur oren luften är.
När luften är ren tänds den gröna lampan.• 

I följande fall tänds den gröna lampan bara under de första  �
7 sekunderna oavsett hur oren luften är.
1)  Drift direkt efter anslutning av frontpanelen och ENHET1
2)  Drift direkt efter återanslutning av strömkontakten
Ändra inställningen när känsligheten för luftkvalitetssensorn är dålig. �

Sidan 22. ►

Luftkvalitetssensorns känslighet kan försämras beroende  �
på installations platsen eller storleken på partiklarna.
Om det här stör dig fl yttar du enheten Sidan 11. ►  eller justerar 
luftkvalitetssensorns känslighet. Sidan 22. ►

Damm

Låg

Hög

Grön

Gul Grön

Röd Gul Grön

Tänds

Kan identifi eras Cigarettrök, pollen, fästingar, damm, djurhår, dieselsot

Kan identifi eras ibland Ånga, oljedimmor

Enhetens display

Automatisk 
fl äktknapp

Turboknapp

TIMER 
AV-knapp

Automatisk fl äktlampa 
(gul)

Barnsäkerhetslåslampa 
(orange)

PÅ/AV-knapp

Fläktinställnings-
knapp

Antipollenknapp

Knapp för 
viloläge
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Driftlampa
Turbolampa (orange)• 
Antipollenlampa (grön)• 
Vilolägeslampa (grön)• 

Filterlampa (orange)
Filterlampan tänds när det veckade fi ltret behöver 
bytas ut och börjar blinka när en viss tid förfl utit 
efter att lampan tänts.

Sidan 21. ►

Enhetslampa (orange)
"ENHET1"→  Den här lampan tänds när det är dags att rengöra • 

plasmajoniseringen.
"ENHET2"→  Den här lampan tänds när det är dags att rengöra • 

joniseringsenheten.
Sidan 19, 20. ►

Även när lampan inte tänds bör du rengöra joniseringsenheten var • 
3:e månad.

Luktsensorlampa

De tre färgindikatorerna (grön, gul, röd) indikerar luktnivån.
När luften är ren tänds den gröna lampan.• 

I följande fall tänds den gröna lampan bara under den första  �
minuten. Den inledande luktnivån är registrerad som standardnivå.
1)  Drift direkt efter anslutning av frontpanelen och ENHET1
2)  Drift direkt efter återanslutning av strömkontakten
Om luktnivån förblir konstant utan att förstärkas eller försvagas  �
kan luktsensorn inte identifi era ens starka lukter.
Luktsensorn kanske inte kan identifi era vissa typer av lukter,  �
som husdjurslukter utom ammoniak, vitlök o.s.v.
Även om bara den gröna lampan tänds kan du upptäcka viss lukt  �
eftersom olika människor har olika känsligt luktsinne.
Om du störs av lukter kan du ställa in luftfl ödet på manuell drift och 
köra enheten med ett högre luftfl öde.

Lukt

Svag

Stark

Grön

Grön Gul

Grön Gul Röd

Tänds

Kan identifi eras Cigarettlukter, matlagningslukter, husdjurs och toalettlukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol

Kan identifi eras ibland Plötsliga förändringar i temperatur och luftfuktighet, luktlösa gaser som koloxid, ånga, oljedimmor, 
gas från förbränningsutrustning

PÅ-/AV-/lägesväljarknapp

Driftläget ändras varje gång knappen 
trycks ned.

Sidan 14. ►

Knapp för återställning av fi lter
Filterlampan stängs av när knappen trycks 
ned i 5 sekunder efter att det veckade 
fi ltret bytts ut mot ett nytt.

Sidan 21. ►

TIMER AV-lampa (gul)
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Förberedelser före användning
Tillbehörskontroll �
Kontrollera att alla tillbehör medföljer enheten.

A
B

C

D

A:  Veckat fi lter … 1 ark
< För första installation >

I dämpningsmaterial

B:  Bruksanvisning … 1 bok
(Den här boken)

I förpackningen

C:  Fjärrkontroll … 1 enhet

I förvaringsfack för 
fjärrkontrollen

D:  Veckade fi lter … 4 ark
< Utbytesfi lter >
I fi lterbehållare

Så här monterar du det  �
veckade fi ltret

Kontrollera att det veckade fi ltret är installerat innan driften 
startas.

Ta bort frontpanelen.1 
Tryck in de 2 klämmorna (höger och vänster), och dra • 
frontpanelen uppåt och ta loss den.

Tryck

Klämma
(1 till höger och 1 till vänster)

Frontpanel

Ta bort ENHET1.2 
Håll ENHET1 i handtagen, dra ENHET1 uppåt och ta bort • 
den. 

Handtag

ENHET1

1) 
Dra

2) 
Upp

Ta bort den luktreducerande 3 
katalysatorenheten.

Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, • 
dra ut den luktreducerande katalysatorenheten uppåt och 
ta bort den. 

Handtag

Luktreducerande katalysatorenhet

1) 
Dra

2) 
Upp
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Sätt tillbaka det veckade fi ltret. 4 
Kontrollera att du installerat förfi ltret (grönt) och det 
veckade fi ltret (framsida: vitt, baksida: blått). 
Om du kör enheten utan dem kan den bli skadad. 

Placera hålen (5 var till höger och vänster) på det 1) 
veckade fi ltret vid fästöglorna (5 var till höger och 
vänster) på den luktreducerande katalysatorenheten. 

Hål 
(5 till höger och vänster)

Veckat fi lter

Luktreducerande katalysatorenhet

Den vita sidan 
mot framsidan.

Utsprång 
(5 till höger och vänster)

Sätt i det veckade fi ltret under fl ikarna (4 platser) 2) 
på den luktreducerande katalysatorenhetens överkant 
och underkant. 

Övre och nedre 
fl ikar (4 platser)

Enhetens prestanda försämras om det veckade fi ltret • 
monteras bakvänt. 

Montera den luktreducerande 5 
katalysatorenheten. 

Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, • 
placera de utstående delarna i spåren (4 platser) i under
kant av huvudenheten och tryck in den luktreducerande 
katalysatorenheten i huvudenheten. 

 2)  Tryck på den 
luktreducerande 
katalysatorenheten tills 
du hör ett klickande ljud.

Luktreducerande 
katalysatorenhet

Handtag

1) 
Passa in här.

Montera ENHET1.6 
Håll den ENHET1 i handtagen, placera de utstående • 
delarna i spåren (2 platser) i underkant av huvudenheten 
och tryck in ENHET1 i huvudenheten.

Handtag

ENHET1

1) 
Passa in här.

2)  Tryck på ENHET1 tills 
du hör ett klickande ljud.

Sätt tillbaka frontpanelen.7 
Fäst de övre krokarna (2 platser) på frontpanelen i de • 
två övre spåren (2 platser) på huvudenheten och stäng 
sedan frontpanelen.

Frontpanel

Övre krokar 
(2 platser)

2)  Tryck på frontpanelen 
tills du hör ett 
klickande ljud.

1)  Fäst krokarna.

Övre spår (2 
platser)

[Vy ovanifrån]

Om frontpanelen är felaktigt monterad kan säkerhets-
brytaren lösa ut. Driften startar kanske inte. 

Sidan 16. ►
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Förberedelser före användning
Installation av enheten �

Installerad på ett bord eller på golvet

100 cm från taket

50 cm från väggen

50 cm från väggen

Luftfl öde

10 cm från väggen

Väggen där luftrenaren monteras kan bli smutsig beroende • 
på typ av vägg och miljön, även om du följer de angivna 
dimensionerna till vänster. I sådana fall ska enheten fl yttas 
ut till säkert avstånd från väggen.
Om luftrenaren används länge på samma plats kan enhetens • 
undersida och golvet bli smutsigt på grund av luftintaget vid 
enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.

FÖRSIKTIGT

OBS!

Luften blåses ut lite åt höger, men det är inget fel på enheten.• 
Välj en plats som gör att luften kan nå hela rummet.• 
Placera luftrenaren på ett platt och stabilt område. Om golvet • 
är ojämnt kan det uppstå vibrationer i enheten.

Tips för smart installation

För borttagning av vanligt damm är det effektivt att installera enheten på en lägre position • 
i rummet. För borttagning av cigarettrök är det effektivt att installera enheten på en högre 
position i rummet.
Om du installerar luftrenaren mitt för luftkonditioneringsenheten förstärks • 
cirkulationseffekten. 
Enheten kontrollerar ojämnhet i rumstemperaturen samtidigt som luften rengörs vid 
uppvärmnings eller kylningsdrift.
Håll TVapparater, radioapparater och stereoapparater minst 2 meter från enheten.• 
(Effekterna av strömkretsen i enheten och kablarna kan orsaka störningar i TVbilden 
eller buller.) 
Håll även trådlösa telefoner och atomstyrda klockradioapparater borta från enheten.

Luftfl öde

Använd inte enheten på följande platser.
Använd inte enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus.• 
(Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämras och färgen på enheten kan förändras.)
Använd inte enheten på platser där temperaturen är hög.• 
(Hög temperatur kan missfärga eller deformera enheten.)
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Förberedelse av fjärrkontroll �
Fjärrkontrollen har redan ett batteri.

Fjärrkontrollen kan användas när du dragit ut den • 
genomskinliga plasten.

Genomskinlig plast

Batteriutbyte

För fl iken på locket på fjärrkontrollens 1 
baksida i pilens riktning.

Dra ut locket.2 
Byt batteriet.3 
Sätt tillbaka locket.4 

2 4

3
1

Anpassa +sidan på 
batteriet till + sidan på 
höljet och sätt i höljet.

Batteri

Flik

Sätt i strömkontakten i ett  �
eluttag. 

Strömkontakt

Eluttag

Du kan justera längden på 
strömsladden genom att rulla 
upp den överfl ödiga delen.

Användning
Peka fjärrkontrollens sändare mot enhetens mottagare.• 
Om signalen hindras av något, t.ex. en gardin, kanske 
enheten inte kan ta emot signalen.
Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 6 meter.• 

30° 30°

[Vy ovanifrån]

5 m

Detektionsområde

6 m

5 m

Mottagare

Sändare

OBS!

Batteri 
Förvara batterierna utom räckhåll för barn. • 
Sök omedelbart vård om ett batteri råkar sväljas.
När batterierna slängs ska polerna täckas över med tejp.• 
Blandning med andra metaller eller batterier kan orsaka värmeutveckling, explosion eller eldsvåda.
Batterier ska typiskt bytas årligen, men om mottagningen försämras kan batteriet bytas ut mot ett nytt litiumbatteri av typen CR2025.• 
Det kan bli nödvändigt att byta ut ett batteri som närmar sig sitt bäst föredatum innan det rekommenderade datumet.• 
För att förhindra problem eller skador på grund av läckage eller explosion bör batterier tas ut om enheten inte ska användas under en längre • 
tidsperiod.
Batteriet som medföljer fjärrkontrollen är avsett för inledande drift. Livslängden på detta batteri kan vara kortare än 1 år.• 

Fjärrkontroll 
Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen eller blöter ned den. (Kan göra att den slutar fungera.)• 
Signalerna kan störas av elektroniskt startade lysrör i rummet.• 
Använd inte fjärrkontrollen i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter). • 
(Huvudenhetens respons på signaler från fjärrkontrollen kan försämras och färgen på enheten kan förändras.)



Kontrollera att front-
panelen är stängd.
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Användning

Så här startar du driften

Tryck på  .
Driften startar och luftfl ödeslampan tänds.• 

När du trycker på •  under drift stoppas driften.

När du trycker på •  igen startar driften med samma 
inställningar som vid föregående drifttillfälle.

(Exempel på inledande 
display)

Skydd mot felaktig användning av enheten av små barn 

Barnsäkert lås

Tryck på •  i cirka 2 sekunder för att aktivera det barnsäkra 
låset.
Du kan inaktivera det barnsäkra låset genom att trycka • 

på  igen i cirka 2 sekunder. 
Det barnsäkra låset inaktiveras också när du drar ut ström
kontakten och sätter i den igen efter minst 3 sekunder.

Användning av enheten efter luftens renhetsgrad

Automatisk fl äktdrift

Tryck på  .
Den automatiska fl äktlampan och en av luftfl ödeslamporna • 
"  (Tyst)", "  (Låg)", "  (Standard)" eller "  (Hög)" 
tänds. 

Snabb rengöring av luften i rummet

Turbodrift

Tryck på  .

Ställa in timern

Timerdrift

Tryck på  .
Varje gång du trycker på knappen ställs TIMER AV in enligt nedan.• 

" " (1 timme) " " (2 timmar) " " (4 timmar) (Avbryt)
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Ändra luftfl ödeshastigheten manuellt

Manuell luftfl ödesdrift

Tryck på  .
Varje gång du trycker på knappen ställs luftfl ödet in • 
enligt nedan.
"  (Tyst)" "  (Låg)" "  (Standard)" "  (Hög)"

Rengöra pollen

Antipollendrift

Tryck på  .

Tyst drift på natten

Vilolägesdrift

Tryck på  .
Vilolägeslampan och en av luftfl ödeslamporna • 
"  (Tyst)" eller "  (Låg)" tänds.

Ändra ljusstyrkan för enhetens displaylampa

Tryck på  .
Ljusstyrkan på enhetens displaylampa • 
ändras varje gång knappen trycks ned.
Bara luftkvalitetslampan och • 
luktsensorlampan släcks helt.

< Luftkvalitetssensorlampa / 
luktsensorlampa >

Ljusstyrka Nedtonad AV

< Annan displaylampa >

Ljusstyrka Nedtonad Nedtonad

OBS!
Starta/stoppa inte driften genom att dra ut och sätta in strömkontakten utom vid ett fel.• 
Flytta inte enheten under drift. • 
Det kan leda till driftproblem eller fel.

OBS!
Driften stoppas av säkerhetsskäl när frontpanelen • 
öppnas vid drift.

När fel uppstår vid driften �
Om enhetens display är onormalt tänd eller om • 
signalen från fjärrkontrollen inte kan tas emot vid drift 
på grund av elektrisk belysning eller radiostörningar 
kan du dra ut strömkontakten. Sätt tillbaka 
strömkontakten efter minst 3 sekunder och starta 
driften.

Start/stopp �
Standardinställningen för luftfl ödet är " •  (Auto
fl äkt)". När du drar ut strömkontakten eller tar bort 
frontpanelen återställs inställningen för luftfl ödet till 
"Autofl äkt".
Före rengöring ska driften stoppas och • 
strömkontakten dras ur.

Automatisk fl äktdrift �
Luftfl ödet väljs automatiskt från " •  (Tyst)", "  
(Låg)", "  (Standard)" eller "  (Hög)" efter luftens 
renhetsgrad.
Reningskapaciteten förbättras med ökat luftfl öde. • 

Turbodrift �
Ett högt luftfl öde tar snabbt bort alla luftföroreningar. • 
Detta är smidigt att använda vid rengöring av 
rummet.

Tyst drift �
Ett stilla luftfl öde släpps ut. Den här driften är bra • 
på natten.
Vid tyst drift minskar den luktreducerande effekten. 
Om lukten i rummet inte reduceras ordentligt väljer 
du i stället driftläget "Standard" eller starkare.

Antipollendrift �
Luftfl ödet växlas mellan " •  (Standard)" och "  
(Låg)" var 5 minut och ger en medelhög luftström 
som fångar in pollen innan det faller till golvet.

Vilolägesdrift �
Luftfl ödet väljs automatiskt från " •  (Tyst)" eller 
"  (Låg)" efter luftens renhetsgrad. 
Detta är smidigt att använda på natten.• 

Timerdrift �
Återstående tid indikeras med TIMER AVlampan.• 
Den inställda tiden kan också ändras när knappen • 
är nedtryckt och timern räknar ned.

Barnsäkert lås �
När låset är aktiverat är driften av enheten och fjärr• 
kontrollen begränsat för att inte användas av barn.

Drift med knappen på enheten

Tryck på  .

Driftläget ändras varje gång knappen trycks ned.• 

"  (Autofl äkt)" "  (Tyst)" "  (Låg)" "  (Standard)"

"Stopp" "  (Viloläge)" "  (Antipollen)" "  (Turbo)" "  (Hög)"
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Snabbreferenstabell för underhåll

Före underhåll ska enheten stoppas och strömknappen dras ut. (Det kan leda till elektriska stötar eller skador.)

VARNING

Ta bort komponenterna för underhåll i nummerordning.
För information om att ta bort och sätta tillbaka komponenter, se Sidan 17. ►  .

1 Frontpanel 2 Förfi lter 3 ENHET1
(Plasmajonisering) 4 ENHET2

(Joniseringsenhet)

I bilden ovan visas 
ENHET1 med motsatt 
polplåtarna borttagna.

Om den blir smutsig
Torka av

En gång varannan vecka
Dammsugare

Skölj med vatten

Om "ENHET1"-
lampan tänds.

Blötlägg, skölj och torka av

Torka av

Var 3 månad eller om 
"ENHET2"-lampan tänds

Blötlägg, skölj och torka av

Torka av

Torka av smuts med en trasa • 
som är lätt fuktad med vatten.
I händelse av kraftig • 
nedsmutsning, torka av med 
en trasa som är fuktad med 
ett neutralt rengöringsmedel.
Använd inga hårda borstar eller • 
dylikt.

Använd dammsugare för att • 
ta bort damm från förfi ltret, 
och tvätta det med vatten.
I händelse av kraftig ned• 
smutsning tvättar du förfi ltret 
med en mjuk borste eller ett 
neutralt rengöringsmedel och 
torkar det ordentligt i skugga.

Torka förfi ltret helt innan det 
används eftersom lampan 
"ENHET1" kan tändas om det fi nns 
vatten kvar på förfi ltret.

Ta bort damm med en dammsugare.• 
Blötlägg i ljummet vatten eller vatten. (Cirka 1 timme)• 
Torka ordentligt efter blötläggning.• 

Skötsel och rengöring Sidan 19, 20. ►

Joniserad tråd

Joniseringsram

Motsatt pol-plåtar

OBS!
När rengöringsmedel används ska detta torkas bort från ytan • 
så att inget fi nns kvar.
Torka inte förfi ltret på en plats där den är utsatt för direkt solljus.• 
Använd inte varmvatten med högre temperatur än 50°C för • 
rengöring av komponenterna.
Torka inte komponenterna över en eld.• 
Detta kan orsaka missfärgning eller deformation av 
komponenterna som då kan bli oanvändbara.

Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, • 
fotogen, alkolo eller dylikt.
(Detta kan leda till sprickor, elektriska stötar eller eldsvåda.)
Tvätta inte huvudenheten med vatten.• 
(Detta kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller fel.)

VARNING
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5 Veckat fi lter 6 Luktreducerande 
katalysatorenhet 7 Huvudenhet eller 

luftinlopp för sensor

Veckat fi lter
Luktreducerande 
katalysatorenhet

Den vita sidan 
mot framsidan.

Skölj inte 
med vatten.

Gnid inte på den 
främre ytan.

Luftintag för luktsensor

Luftintag för 
luftkvalitetssensor

Om fi lterlampan tänds eller blinkar
Byt

Om den blir smutsig
Dammsugare

Kan ej sköljas med vatten

Om det blir igensatt
Dammsugare

Torka av

Utbyte Sidan 21. ►

Ta bort damm med en dammsugare.• 
Om den luktreducerande • 
katalysatorenhetens ram blir smutsig torkar 
du av den med en trasa som är lätt fuktad 
med vatten. I händelse av kraftig 
nedsmutsning, torka av med en trasa som 
är fuktad med ett neutralt rengöringsmedel.
Skölj inte med vatten. (Om enheten tvättas • 
med vatten deformeras den och kan inte 
längre användas.)

Om huvudenheten eller luftinloppet för • 
luftkvaliteten / luktsensorn är igensatt 
med damm tar du bort dammet med 
en dammsugare.
Torka av smuts på huvudenheten med • 
en trasa som är lätt fuktad med vatten.

OBS!
Var försiktig så att du inte repar ytan på frontpanelen eller skadar de utstående delarna på dess baksida när den är borttagen. • 
De utskjutande delarna på baksidan fungerar som en säkerhetsbrytare och stänger av enheten när frontpanelen öppnas.
Om de skadas kan driften inte starta.

Baksida på frontpanelen

Nedre hål

Var noga med att inte 
skada dessa utsprång.

Utsprång

Vidrör inte insidan på hålet på enhetens undersida. • 
(Kan ge elstötar.)
Kontakta leverantören om enheten är skadad och inte • 
fungerar.

VARNING
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Ta bort och sätta tillbaka komponenter
Ta bort

Ta bort frontpanelen.1 
Tryck in de 2 klämmorna (höger och vänster), och dra • 
frontpanelen uppåt och ta loss den.

Tryck

Klämma
(1 till höger och 1 till vänster)

Frontpanel

Ta bort förfi ltret.2 
Håll ned tandningen och dra ut förfi ltret. Lossa sedan • 
förfi ltrets fl ikar (4 platser) från hålen (2 var till höger och 
vänster) på ENHET1.

Dra ut förfi ltret och ta bort det.

Flikar (2 till 
höger och 

vänster)

Förfi lter

Obs!
Ta bort damm med en 
dammsugare innan du tar 
bort förfi ltret.

Ta bort ENHET1.3 
Håll ENHET1 i handtagen, dra ENHET1 uppåt och ta bort • 
den.

Handtag

ENHET1

1) 
Dra

2) 
Upp

Ta bort den luktreducerande 4 
katalysatorenheten.

Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, • 
dra ut den luktreducerande katalysatorenheten uppåt och 
ta bort den.

Handtag

Luktreducerande katalysatorenhet

1) 
Dra

2) 
Upp

Sätt tillbaka

Montera den luktreducerande katalysatorenheten.1  
Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, • 
placera de utstående delarna i spåren (4 platser) i under
kant av huvudenheten och tryck in den luktreducerande 
katalysatorenheten i huvudenheten. 

Handtag

Luktreducerande 
katalysatorenhet

1) 
Passa in här.

2)  Tryck på den luktreducerande katalysator-
enheten tills du hör ett klickande ljud.

Montera ENHET1.2 
Håll den ENHET1 i handtagen, placera de utstående • 
delarna i spåren (2 platser) i underkant av huvudenheten 
och tryck in ENHET1 i huvudenheten.

Handtag

ENHET1

1) 
Passa in här.

2)  Tryck på ENHET1 tills 
du hör ett klickande ljud.

Montera förfi ltret.3 
Sätt förfi ltrets fl ikar (4 platser) i hålen (2 var till höger och • 
vänster) på ENHET1.

Förfi lter

Övriga fl ikar 
(3 platser)

Övre vänstra fl iken (1 plats) 
(Den övre vänstra fl iken har 
en annan form.)

ENHET1

Sätt tillbaka frontpanelen. 4 
Fäst de övre krokarna (2 platser) på frontpanelen i de två • 
övre spåren (2 platser) på huvudenheten och stäng sedan 
frontpanelen.

Frontpanel

Övre krokar (2 platser)

2)  Tryck på frontpanelen tills 
du hör ett klickande ljud.

1)  Fäst 
krokarna.

Övre spår 
(2 platser)

[Vy ovanifrån]

Om frontpanelen är felaktigt monterad kan säkerhets-
brytaren lösa ut. Driften startar kanske inte. Sidan 16. ►
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Bär gummihandskar när du tar bort och sätter tillbaka motsatt pol-plåtarna. Man kan skära sig på motsatt polplåtarna och joniserade trådar.

FÖRSIKTIGT

Ta bort och sätta tillbaka motsatt pol-plåtar �

ENHET1

Motsatt polplåtar

Joniserad tråd

Joniseringsram

Frontpanel

Ta bort

Ta bort frontpanelen och ENHET1. 1 
Sidan 17. ►

Ta bort motsatt pol-plåtarna från 2 
baksidan på ENHET1.

Kläm åt om de vita och gröna knopparna (2 uppsättningar • 
till höger och vänster), lyft upp motsatt polplåten och 
ta bort den.

Joniserad tråd

Joniseringsram

Genom att klämma åt 
knopparna till höger och 
vänster samtidigt blir det 
enklare att ta bort motsatt 
pol-plåten.

Var försiktig så att du inte 
har sönder de interna 
joniserade trådarna.

Motsatt 
polplåtar

Knopp 
(grön)

Knopp 
(vit)

Använd 
gummi-

handskar.

Sätt tillbaka

Montera motsatt pol-plåtar.1 
Montera motsatt polplåten över knopparna (2 uppsätt1) 
ningar till höger och vänster) på joniseringsramen.

Motsatt polplåtarna skiljer inte mellan övre och nedre eller 
mellan höger och vänster. Montera dem så att pilen syns.

Joniseringsram

Motsatt 
polplåtar

Pil

Knopp 
(vit)

Använd 
gummi-

handskar.

Sätt in den helt tills den klickar på plats.2) 

Montera den andra motsatt polplåten.3) 

Montera ENHET1 och frontpanelen.2 
Sidan 17. ►



ENHET1
(Plasmajonisering)

ENHET2
(Joniseringsenhet)

*  Ta bort smuts från 
fördjupningar med en 
bomullspinne eller liknande.

Använd 
gummi-

handskar.
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Rengöring av ENHET1 och ENHET2

Tid för 
rengöring

ENHET1: 
Om "ENHET1"-lampan 
tänds.

ENHET2: 
Var 3 månad eller om 
"ENHET2"-lampan tänds

Rengörings-
metod Blötlägg, skölj och torka av Torka av

Om markering är viktig ska du rengöra enheten även om "ENHET1" 
och "ENHET2"lamporna inte tänds.

För information om att ta bort och sätta tillbaka 
komponenter, se Sidan 17. ►  .

1)  Joniseringsram 4)  Joniseringsenhet

2)  Joniserad tråd 
(baksida)

3)  Motsatt 
pol-plåtar

Procedur ENHET1 ENHET2 Anteckningar
1) Joniseringsram 2) Joniserad tråd 3) Motsatt polplåtar 4) Joniseringsenhet

Ta bort komponenterna. Sidan 17, 18. ► Sidan 18. ► Öppna frontpanelen och dra ut 
joniseringsenheten.

Ta bort damm med en dammsugare. Lossa inte skruvarna från joniseringsramen eller ENHET2.• 
Detta kan orsaka skador.

Blötlägg i ljummet vatten eller vatten. 
(Cirka 1 timme)

Rengör ENHET1 och ENHET2 i ett våtutrymme, t.ex. ett duschrum eller vid diskbänken.• 
För envis smuts, blötlägg ENHET1 och ENHET2 i ljummet vatten eller vatten där ett • 
neutralt rengöringsmedel (t.ex. köksrengöringsmedel) har lösts upp.
Använd den mängd neutralt rengöringsmedel som anges i instruktionerna för • 
rengöringsmedlet.
Använd inte pulvermedel, alkaliska eller sura rengöringsmedel, och gnid inte med t.ex. • 
hårda borstar. 
Det kan leda till deformation och skador.
Om nålarna i ENHET2 deformeras minskar den luktreducerande kapaciteten.• 

Ta bort smuts med en trasa, mjuk 
borste eller dylikt.

Använd 
gummi-

handskar.
Använd 
gummi-

handskar.

Torka av

För mer information, 
se 1) och 2) nedan.

Använd 
gummi-

handskar. Gnid

Skölj av med rinnande vatten.
Om rengöringsmedel fi nns kvar på ENHET1 eller ENHET2 släcks inte lamporna • 
"ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring så skölj därför av rengöringsmedlet ordentligt.
Låt inget ludd från rengöringstrasor sitta kvar. Ludd kan orsaka fel.• 

Torka i ett väl ventilerat och skuggigt 
utrymme. (Cirka 1 dag)

Plastkomponenter kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus.• 
Om vatten fi nns kvar på ENHET1 eller ENHET2, även små mängder, släcks inte lamporna • 
"ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring, torka dem därför ordentligt i skuggan.

Sätt tillbaka komponenterna. Sidan 17, 18. ► Sidan 18. ► Sätt tillbaka joniseringsenheten.

1) Joniseringsram  (Ta bort smuts efter blötläggning men före torkning.)

Ta bort smuts från plastdelar med en mjuk trasa.• 
Använd en bomullspinne eller liknande för att torka bort smuts från fördjupningar och platser • 
där fi ngrar inte når.
Lämna inget ludd från rengöringstrasor. Ludd kan orsaka fel.• 
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Använd gummihandskar när du torkar av eller gnider enheterna. �
Man kan skära sig på motsatt polplåtarna och joniserade trådar.• 

Det fi nns joniserade trådar på baksidan på motsatt polplåtarna. Var försiktig så att du inte har sönder trådarna när du tar bort och sätter tillbaka enheterna. �
Om enheten används med trasiga joniserade trådar tänds "ENHET1"lampan tänds. När lampan är tänd är kapaciteten för damminsamling låg.• 
Om någon joniserad tråd går av måste den bytas ut mot en ny. Kontakta leverantören.• 
(Byt inte ut den joniserade tråden på egen hand.)

FÖRSIKTIGT

Procedur ENHET1 ENHET2 Anteckningar
1) Joniseringsram 2) Joniserad tråd 3) Motsatt polplåtar 4) Joniseringsenhet

Ta bort komponenterna. Öppna frontpanelen och dra ut 
joniseringsenheten.

Ta bort damm med en dammsugare. Lossa inte skruvarna från joniseringsramen eller ENHET2.• 
Detta kan orsaka skador.

Blötlägg i ljummet vatten eller vatten. 
(Cirka 1 timme)

Rengör ENHET1 och ENHET2 i ett våtutrymme, t.ex. ett duschrum eller vid diskbänken.• 
För envis smuts, blötlägg ENHET1 och ENHET2 i ljummet vatten eller vatten där ett • 
neutralt rengöringsmedel (t.ex. köksrengöringsmedel) har lösts upp.
Använd den mängd neutralt rengöringsmedel som anges i instruktionerna för • 
rengöringsmedlet.
Använd inte pulvermedel, alkaliska eller sura rengöringsmedel, och gnid inte med t.ex. • 
hårda borstar. 
Det kan leda till deformation och skador.
Om nålarna i ENHET2 deformeras minskar den luktreducerande kapaciteten.• 

Ta bort smuts med en trasa, mjuk 
borste eller dylikt.

Använd 
gummi-

handskar.

Torka av

För mer information, 
se 4) nedan.

Skölj av med rinnande vatten.
Om rengöringsmedel fi nns kvar på ENHET1 eller ENHET2 släcks inte lamporna • 
"ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring så skölj därför av rengöringsmedlet ordentligt.
Låt inget ludd från rengöringstrasor sitta kvar. Ludd kan orsaka fel.• 

Torka i ett väl ventilerat och skuggigt 
utrymme. (Cirka 1 dag)

Plastkomponenter kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus.• 
Om vatten fi nns kvar på ENHET1 eller ENHET2, även små mängder, släcks inte lamporna • 
"ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring, torka dem därför ordentligt i skuggan.

Sätt tillbaka komponenterna. Sätt tillbaka joniseringsenheten.

2) Joniserad tråd (8 platser)
Ta bort smuts från joniserade trådar och omgivande plastdelar • 
med en mjuk trasa.

Använd 
gummi-

handskar.

Rengör de joniserade 
trådarna utan att lossa 
dem från Vspåret.

*  Torka de joniserade trådarna försiktigt. 
De kan gå av om du drar för kraftigt i dem.

4) Joniseringsenhet
Torka nålarna med en bomullspinne eller en mjuk trasa om • 
de är smutsiga.
Ta bort smuts från plastdelar ( •  ) i interna områden med 
en bomullspinne eller en mjuk trasa.
Lossa inte skruvarna. • 

Använd 
gummi-

handskar.

 :  Plastkomponenter

Torka försiktigt av 
nålarna från basen 
till spetsen.

Bomullspinne

Vidrör inte nålarna.

*  Om nålarna deformeras minskar den luktreducerande 
kapaciteten.

OBS!

Drift kan ske säkert utan joniseringsenheten installerad i huvudenheten, men detta försämrar den luktreducerande effekten. • 
Använd huvudenheten när joniseringsenheten har installerats.
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Tid för 
rengöring

När fi lterlampan 
i displayen tänds eller 
blinkar

Det är inte nödvändigt att byta det veckade fi ltret 
förrän fi lterlampan tänds eller blinkar.

Rengörings-
metod Byt

Luktreducerande 
katalysatorenhet

Frontpanel ENHET1

Veckat fi lter

Ta bort frontpanelen och ENHET1. 1 
Sidan 17. ►

Byt det veckade fi ltret mot ett nytt fi lter.2 
Ta bort det använda veckade fi ltret.1) 

Lossa det veckade fi ltret från de utskjutande delarna • 
(5 var till höger och vänster) på den luktreducerande 
katalysatorenheten (framsida).

Ta ut ett nytt veckat fi lter från fi lterbehållaren 2) 
och anslut den sedan till den luktreducerande 
katalysatorenheten.

Placera hålen (5 var till höger och vänster) på det • 
veckade fi ltret på fl ikarna till höger och vänster på den 
luktreducerande katalysatorenheten.
Sätt i det veckade fi ltret under fl ikarna (4 platser uppe • 
och nere) på den luktreducerande katalysatorenheten. 

Utsprång (5 till höger och vänster)

Veckat fi lter

Luktreducerande 
katalysatorenhet

Övre och nedre 
fl ikar (4 platser)

Den vita sidan 
mot framsidan.

Sätt tillbaka ENHET1 och frontpanelen. 3 
Sidan 17. ►

Sätt i strömkontakten.4 

Tryck på fi lteråterställningsknappen på den 5 
övre delen av frontpanelen i 5 sekunder.
(Filterlampan släcks med ett kort pipljud.) 

Knapp för 
återställning av fi lter

Även när det veckade fi ltret bytts ut släcks inte fi lterlampan • 
förrän du trycker på fi lteråterställningsknappen i 5 sekunder.

OBS!
Beställ det veckade fi ltret för utbyte från leverantören.• 
Byt det veckade fi ltret när fi lterlampan tänds eller blinkar även om • 
fi ltret ser ut att vara rent. Mängden synlig smuts representerar inte 
fi ltrets kapacitet.
Utbytesintervallet för det veckade fi ltret varierar efter hur enheten • 
används och var den är placerad.
Filterlampan tänds efter cirka 2 år om enheten används varje dag 
i ett hus där 10 cigaretter röks per dag.
(Utbytesintervallet blir kortare när enheten används där luften 
är särskilt smutsig.)
När du har bytt ut det veckade fi ltret innan fi lterlampan tänds • 
på grund av synlig smuts eller lukt, trycker du på fi lter
återställnings knappen i 5 sekunder.

Alternativ

OBS!
Kontakta en serviceleverantör för utbytesfi lter.• 

Artikel Modell

Veckade fi lter, 5 st. KAC017A4E

Om enheten används med smutsiga delar• 
Luften renas inte.• 
Lukter tas inte bort.• 
Onödig lukt kan genereras.• 

Kasta veckade fi lter som ej brännbart avfall.• 

Avfallshanteringskrav �
Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten 
är markerade med denna symbol. Den här symbolen 
betyder att elektriska och elektroniska produkter samt 
batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.
För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under 
symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet 
innehåller en tungmetall över en viss koncentration. 
Möjliga kemiska symboler är:

Pb: bly (>0,004 %) �
Hg: kvicksilver (>0,0005 %) �

Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och 
nationella bestämmelser.
Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en 
specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.
Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att för hindra 
eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Utbyte av det veckade fi ltret
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Inställning av känsligheten för 
luftkvalitetssensorn (dammsensorn)
Luftkvalitetssensorns känslighet kan justeras.

Tryck på 1  på enheten i 10 sekunder.

Med 2  nedtryckt pekar du fjärrkontrollen mot enheten och 

trycker på  .
Mottagningsljudet hörs, en av luftfl ödeslamporna " •  (Låg)", "  (Standard)" eller "  (Hög)" blinkar 
i 5 sekunder och sedan tänds lampan som motsvarar den inställda känsligheten.

Ändra känsligheten med 3  på enheten.

Varje gång du trycker på knappen tänds luftfl ödeslampan och känsligheten ändras enligt nedan.• 
Känslighetsinställningen indikeras med luftfl ödeslampan.• 
Om luftfl ödeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 3 sekunder, sätter i kontakten igen och startar om driften 
från början. 

Luftfl ödeslampa Känslighet

För att öka känsligheten: 
 Välj luftfl ödeslampan "  (Låg)". "Låg" Hög Sensorn är mer känslig för damm.

För att sänka känsligheten: 
 Välj luftfl ödeslampan "  (Hög)". "Standard" Normal Standardinställning

"Hög" Låg Sensorn är mindre känslig för damm.

När du bestämt dig för inställningen pekar du fjärrkontrollen mot enheten och trycker 4 
på  .

Mottagarljudet hörs och lampan som motsvarar inställd känslighet blinkar.• 

Ta ut strömkontakten när den inställda lampan blinkar, vänta i minst 3 sekunder och sätt 5 
sedan i strömkontakten igen.

OBS!
Luftkvalitetssensorns känslighet kan justeras även om enheten är stoppad.• 
Om steg • 5 inte genomförs återgår enheten inte i normalt driftläge.
Om steg 5 utförs mitt i inställningen kan inställningen inte utföras korrekt.

TIMER AV-knapp
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23

Vanliga frågor och svar
Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören.

Luftkvalitetssensorlampan 
förblir röd eller gul.

Detta beror på damm som lagrats upp 
i luftkvalitetssensorn.
Använd dammsugare för att ta bort damm från 
luftinloppet för luftkvalitetssensorn. Sidan 16. ►

Filterlampan tänds eller blinkar.
Byt det veckade fi ltret mot ett nytt och tryck på fi lter
återställningsknappen i 5 sekunder. Sidan 21. ►

Luftfl ödeslampan blinkar samtidigt.
Dra ut strömkontakten och ta bort hindret. Sätt tillbaka ström
kontakten och sätt på strömmen. Sidan 25. ►

ENHETSlampan tänds.

ENHET1: Plasmajoniseraren är smutsig.
ENHET2: Joniseringsenheten är smutsig.
Skölj och tvätta. Sidan 19, 20. ►
De elektriska dammsamlings och luktreduceringsfunktionerna 
försämras betydande eftersom strömförsörjningen till de joniserade 
trådarna och joniseringsenheten stoppas av säkerhetsskäl.
Använd enheten efter rengöring av insidan och lamporna "ENHET1" 
"ENHET2" släcks. (Inga säkerhetsproblem fi nns även om lamporna 
är tända.)

Fråga : Kan den luktreducerande katalysatorenheten tvättas med vatten?
Behöver enheten bytas ut?

Svar : Nej, den luktreducerande katalysatorenheten kan inte tvättas med vatten. (Om enheten tvättas med vatten deformeras 
den och kan inte längre användas.) 
Kontakta leverantören när du tvättat den luktreducerande katalysatorenheten av misstag. 
Ta bort enheten från huvudenheten och rengör den från damm med en dammsugare. Du behöver inte byta den 
luktreducerande katalysatorenheten mot en ny.
Om lukt blir ett problem kan du fukta ytan på den luktreducerande katalysatorenheten med en sprej och torka den sedan 
på en skuggig och väl ventilerad plats (ungefär 1 dag). 

Fråga : Luftkvalitetssensorns känslighet verkar låg.

Svar : Detta beror på att reaktionstiden för luftkvalitetssensorn 
är beroende av rummets storlek. 
Om enheten är installerad på en lägre position i rummet 
kan reaktionen på cigarettrök eller annat vara dålig. 
Flytta enheten eller justera luftkvalitetssensorns känslighet. 

Sidan 22. ►

Fråga : Vad ska du göra om de joniserade trådarna 
går av?

Svar : Om de joniserade trådarna går av måste de bytas ut.
Kontakta leverantören. Byt inte ut de joniserade trådarna 
på egen hand.

"Om dessa lampor tänds  �
eller blinkar"
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Felsökning
Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.  
Kontakta leverantören om du inte kan lösa dina problem.

Enheten startar inte.

Enheten startar inte även när 
PÅ / AV-knappen trycks ned.

Ä frontpanelen korrekt monterad?  ● Sidan 10. ►

Är de utskjutande delarna på baksidan av frontpanelen trasiga? ●
Kontrollera de utskjutande delarna.  Î Sidan 16. ►  
Kontakta leverantören om de utskjutande delarna är trasiga.

Är batteriet slut i fjärrkontrollen?  ● Sidan 12. ►

Önskade resultat uppnås inte.

Luften renas inte.

Är enheten placerad där luften inte når hela rummet eller  ●
hindras luftflödet av något? 

Välj en plats utan hinder varifrån luften kan nå hela rummet. Î
Är förfiltret, det veckade filtret eller ENHET1 smutsigt? ●

Rengör de smutsiga delarna.  Î Sidan 15–21. ►  
Om lukt i den luktreducerande katalysatorenheten är ett problem 
fuktar du ytan på den med en sprej och torkar den sedan på 
en skuggig och väl ventilerad plats.

Trots att det finns en lukt 
förblir den gröna lampan tänd.

Genereras en betydande lukt när enhetens drift startas? ●
Luktnivån för den första minuten används som standard för  Î
luktsensorns känslighet. Använd enheten med ett ökat luftflöde. 

Sidan 8. ►  
Modifiera standardkänsligheten för luktsensorn med följande 
procedur.  
När luften är ren (ingen lukt), dra ut strömkontakten och vänta 
i minst 3 sekunder. Anslut strömkontakten igen och starta driften.

Lukt kommer från luftutloppet.

Genereras en betydande lukt tillfälligt? (t.ex. många som röker,  ●
grillning o.s.v.)

Kör enheten så bör lukten försvinna gradvis. Î
Har du flyttat enheten från ett annat rum? ●

Det kan finnas en lukt i det ursprungliga rummet.  Î
Kör enheten ett tag.

Genereras lukter hela tiden i rummet? (t.ex. färg, nya möbler,  ●
tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier o.s.v.)

Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas  Î
kan du använda ventilationssystemet i rummet eller köra enheten 
i ett väl ventilerat rum ett tag.

Du kan känna en lukt när ozonpartiklar genereras.   ●
Mängden är försumbar och inte skadlig för hälsan.
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Felsökning
Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.  
Kontakta leverantören om du inte kan lösa dina problem.

Lampan tänds eller blinkar.

Luftflödeslampan blinkar  �
samtidigt.
Ingen luft blåses ur enheten. �

Finns det något som blockerar luftutloppet? ●
Dra ut strömkontakten och ta bort hindret. Sätt tillbaka  Î
strömkontakten och sätt på strömmen.  
Kontakta leverantören om det aktuella tillståndet inte ändras eller 
om du inte kan ta bort hindret.

Lampan "ENHET1" eller 
"ENHET2" släcks inte eller 
tänds igen även efter 
rengöring av ENHET1 
eller ENHET2.

Är ENHET1 och ENHET2 korrekt monterade? ●
Sätt i ENHET1 tills den klickar på plats.  Î
Sätt i ENHET2 helt. Sidan 1720. ►

Finns det kvar vattendroppar, rengöringsmedel eller fiberrester  ●
i ENHET1 och ENHET2 efter rengöring?

Efter rengöring ska ENHET1 och ENHET2 vara helt fria från  Î
rengöringsmedel eller fiberrester och vara helt torra.

Är de joniserade trådarna av? ●
Kontrollera de joniserade trådarna. Kontakta leverantören för att  Î
byta ut dem.

Filterlampan släcks inte även 
efter byte av det veckade 
filtret.

Höll du in filteråterställningsknappen i 5 sekunder? ●
Även när det veckade filtret bytts ut släcks filterlampan inte  Î
om du inte trycker på filteråterställningsknappen i 5 sekunder. 

Sidan 21. ►

Övrigt

Det finns ett brännmärke 
på metalldelen av ENHET2.

Det här är ett märke som gjorts av joniseringen och är inget  ●
onormalt.

TV-bilden har störningar.

Är en TV eller radio installerad inom 2 meter från enheten  ●
eller används en inomhusantenn nära enheten?
Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion nära  ●
enheten?

Flytta enheten så långt bort som möjligt från TVapparater,  Î
radioapparater och antenner.

Ett ljud hörs.

Ett knastrande eller surrande 
ljud hörs under driften.

Är ENHET1 och ENHET2 korrekt monterade?  ●
Sätt i ENHET1 tills den klickar på plats.  Î
Sätt i ENHET2 helt. Sidan 1720. ►

Är ENHET1 och ENHET2 dammiga?  ● Sidan 19, 20. ►

Ett väsande ljud hörs 
under drift.

ENHET2 ger ifrån sig ett väsande ljud som orsakas av joniserings ●
enheten under drift. 
Beroende på användningsvillkoren blir ljudet lägre och ljudkvaliteten 
kan ändras, men detta indikerar inga problem med driften. 
Om ljudet kvarstår ändrar du enhetens installationsplats.



26

ANTECKNINGAR



3P2764131B M10B193B (1105) HT

Den tvådimensionella streckkoden 
är en tillverkningskod.


