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Luftfuktende luftrenser
Gulvmontert type+

DRIFTSHÅNDBOK
Luftfuktende luftrenser

Modell

•  Takk for at du valgte denne luftfuktende luftrenseren.
•  Les driftshåndboken nøye og følg den for korrekt bruk.
•  Les avsnittet «Sikkerhetstiltak» før bruk. ►Side 2-4

•  Driftshåndboken skal oppbevares på et trygt sted for 
fremtidig referanse.
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Les først

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 overoppheting eller elektrisk 

støt.)
• 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. overoppheting hvis grenseeffekten til adaptere med flere 
stikkontakter, osv., overstiges.)

• Ikke dra i selve strømledningen når du trekker ut støpselet. (Det kan føre til 
overoppheting eller brann pga. ledningsbrudd.)

• Ikke gjør noe som kan føre til brudd i støpselet og strømledningen.
 –Dette omfatter å skade, endre, kraftig bøye, dra i, vri, presse sammen og plassere tunge 
gjenstander 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, kortslutning eller brann.)

• 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 fuktige støvansamlinger osv. kan føre til brann.)

• Det er viktig å slå av enheten og trekke ut støpselet før du utfører vedlikehold, 
inspiserer, flytter enheten eller fyller opp vanntanken. (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 gasser 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.)

• Steder hvor gulvet er ujevnt.  
(Husholdningsartikler osv. kan bli våte, eller det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis 
enheten velter.)
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Sikkerhetstiltak
  ADVARSEL  Må overholdes for å forhindre brann, elektrisk støt eller alvorlig 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, personskade eller materiell skade.)

• 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, 
brann eller sprekker.)

 �Slå av enheten og trekk ut støpselet umiddelbart hvis det er tegn til unormale hendelser 
eller funksjonsfeil

Eksempler på unormale hendelser og funksjonsfeil
• Enheten virker ikke selv om bryteren slås på.
• Det går strøm gjennom ledningen, men ikke hvis ledningen flyttes.
• 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.

  FORSIKTIG  Må overholdes for å forhindre elektrisk lekkasje, 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 og Tyrkia:

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.

For andre områder:
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.)
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  FORSIKTIG  Må overholdes for å forhindre elektrisk lekkasje, personskade eller materiell skade.
• Ikke drikk vannet fra vanntanken. Ikke gi vannet til dyr eller planter. (Det kan være 

skadelig for dyr eller planter.)
• Ikke bruk forbrenningsbaserte varmeapparater på steder der de utsettes direkte for 

luftstrømmen fra luftutløpet. 
(Det kan føre til karbonmonoksidforgiftning pga. ufullstendig forbrenning fra det 
forbrenningsbaserte varmeapparatet.)

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

• 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 fra enheten 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 
brann, elektrisk støt eller personskade.)

• Ved bruk av luftfukter er det viktig at vanntanken og luftfukterens brett og filterenhet 
til enhver tid holdes rene.
 –Bytt ut vannet i vanntanken med friskt vann fra springen hver dag.
 –Hell ut vannet som ligger igjen på luftfukterbrettet, hver dag.
 –Utfør jevnlig vedlikehold på innvendige deler (luftfukterens brett og filterenhet).  
(Det kan være helseskadelig hvis det oppstår mugg- eller bakteriedannelse i belegg fra 
smuss og vann.) 
Kontakt lege hvis du får helseplager.

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

(Det kan føre til overoppheting eller brann pga. dårlig sirkulasjon.)
• Ikke bruk luktfjernerspray eller annen spray mot eller nær enheten. (Det kan føre til 

funksjonsfeil.)
• Ikke klatre på, sitt på eller len deg mot enheten. (Det kan føre til personskade hvis du 

faller eller mister balansen.)
• Enheten må ikke plasseres liggende. (Det kan føre til elektrisk støt eller funksjonsfeil 

pga. vannlekkasje eller vannsøl.)

 �Når du skal flytte enheten 
• Før du flytter enheten må du slå av strømmen og helle ut 

vann fra vanntanken og på luftfukterbrettet.  
(Husholdningsartikler osv. kan bli våte, eller det kan føre til elek-
trisk støt eller elektrisk lekkasje pga. vannlekkasje eller vannsøl.)

• 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 vanntanken eller luftfukterbrettet når du 
skal løfte enheten. (Det kan føre til personskade hvis enheten 
velter.)

Bruk disse 
håndtakene (2 steder)

Ikke bruk 
disse 
håndtakene

 CKO001EU
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Forholdsregler ved bruk

Om streamer-utladning og aktive plasmaioner
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 alle giftige stoffer 
i tobakkrøyk (karbonmonoksid osv.)

• Lukter kan ikke fjernes helt hvis det stadig dannes nye 
(lukt fra bygningsmaterialer, kjæledyr osv.)

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.)

� Ikke tilfør for mye fuktighet til luften.
(Det kan føre til kondens og muggdannelse.)

� Ikke bruk noen av følgende væsketyper.
Varmt vann (40ºC eller høyere), aromaolje, kjemiske 
midler som hypoklorsyre, urent vann, vann med 
aromastoffer eller vaskemiddel, osv.
(Det kan føre til deformering av enheten eller funksjonsfeil.)
Vann fra vannrenser, ionisert alkalisk vann, 
mineralvann, brønnvann osv. 
(Det kan føre til mugg- eller bakteriedannelse.)

� Pass på så enheten ikke fryser til.
(Det kan føre til funksjonsfeil.)
Hell ut vannet fra vanntanken og på luftfukterbrettet hvis 
det er fare for frost.

� Når du ikke bruker drift med luftfukting, må du helle 
ut vannet fra vanntanken og på luftfukterbrettet.
(Det kan føre til vond lukt fra mugg- eller 
bakteriedannelse i belegg fra smuss og vann.)

� Reduser vedlikeholdsintervallet avhengig av 
bruksomgivelsene. Reduser vedlikeholdsintervallet 
for grovfi lteret ved bruk på steder med mange 
gående, slik som på hoteller og offentlige steder.
(Hvis grovfi lteret blir tett og enheten fortsatt brukes, 
kan det føre til funksjonsfeil.)

Enheten må ikke brukes på følgende steder
� Steder der utstrømmende luft går rett mot en vegg, 

møbler, gardiner osv.
(Det kan føre til fl ekker eller deformering.)

� På et tykt teppe, sengeteppe eller madrass
Enheten kan velte slik at det renner ut vann, eller 
vannivå-sensoren virker kanskje ikke korrekt.

� Steder som er utsatt for direkte sollys
(Det kan føre til misfarging.)

� Steder som er utsatt for utendørsluft (f.eks. 
nær vinduer osv.) eller direkte luftstrøm fra luft-
kondisjoneringsanlegg osv.
Det kan føre til at rommets luftfuktighet ikke kan 
registreres og vises korrekt.

� Steder nær forbrenningsbaserte varmeapparater 
eller som er utsatt for direkte luftstrøm fra 
varmeapparater
(Det kan føre til deformering eller at rommets 
luftfuktighet ikke kan registreres og vises korrekt.)

� Steder der det brukes kjemikalier og legemidler, 
som på sykehus, fabrikker, laboratorier, 
skjønnhetssalonger og fotolaboratorier
(Fordampede kjemikalier og løsemidler kan svekke 
mekaniske deler, føre til vannlekkasjer og at 
gjenstander blir våte, som husholdningsartikler osv.)

� Steder med høye nivåer av elektromagnetiske bølger, 
som nær en induksjonskomfyr, høyttalere osv.
Det kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt.

� Steder som er utsatt for sot (ledende støv) fra 
stearinlys, duftlys osv.
Det kan svekke ytelsen til fi ltrene, slik at rommet blir 
skittent av alt støvet som ikke fanges opp.

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

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

• Isolerende materialer som silikon kan feste seg til 
nålen på streamer-enheten, slik at det ikke oppstår 
streamer-utladning.
Hvis det skjer, må du rengjøre streamer-enheten. 

►Side 32
• Støvoppsamlingsfi lteret kan bli tett, slik at 

luftrensekapasiteten reduseres.

� Ikke bruk en ultrasonisk luftfukter eller liknende 
apparater nær enheten.
Støvoppsamlingsfi lteret kan bli tett, slik at 
luftrensekapasiteten reduseres.

Holdes unna 
direkte sollys

Ikke blokker luftinntakene 
eller luftutløpet

Må ikke utsettes for 
direkte luftstrøm

Plasser TV og radio 
minst 2 m unna
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Navn på deler og bruk
Luktsensor
Innsiden av enheten.

Generator for aktive 
plasmaioner
Innsiden av luftutløpet.

Temperatursensor 
og fuktighetssensor

Modellnavn /
produksjonsnummer / 
produksjonsdato 
(MFG. DATE)

Vanntank
►Side 12, 28

Strømledning

Luftutløp

Frontpanel

Støpsel

Luftfukterbrett
Håndtaket er under.

Luftspjeld
(Betjenes for hånd)

Vann-
tank

Luftfuktende fi lterenhet
►Side 29, 30

Luftfukter-

brett
►Side 29

Luftinntak

Håndtak
(til å løfte 
enheten)

Grovfi lter
(Filterramme: Sort)
►Side 13, 14, 27

Streamer-enhet
(Indigo)
►Side 32

Støv-/PM2.5-sensor
►Side 7, 8, 23, 28

Driftspanel
►Side 9, 10Fremre 

indikatorlamper
►Side 7, 8

Foran

Innsiden av anlegg

Tilbake

Flottør
Polystyrenskummet 
er ikke emballasje.
Må ikke fjernes.

Vifte
Sikkerhetsgitter

Luktfjerningsfi lter
(Sort fi lter)
►Side 13, 14, 27

Frontpanel
►Side 13, 14, 27

Støvoppsamlingsfi lter 
(Hvitt fi lter)
►Side 13, 14, 27
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Navn på deler og bruk

 Støvsensor-lampe / PM2.5-sensor-lampe
Viser hvor mye støv det er i rommet i 3 farger: 
blå, oransje, rød.
• Blå viser at luften er ren.
• Støv-/PM2.5-sensoren kan registrere små (ca. 1,0-2,5 μm) 

og store (ca. 2,5 μm og større) støvpartikler. PM2.5-
lampen lyser når den registrerer små støvpartikler, og 
støvlampen lyser når den registrerer store støvpartikler.

Lampefarge

Støv

Blå Oransje Rød

Få Mange

� Når driften er startet, lyser lampen blått i det første 
minuttet, uavhengig av hvor uren luften er.

� Hvis støv-/PM2.5-sensoren reagerer svakt, endrer 
du sensitivitetsinnstillingen for sensoren. ►Side 23

� Når luftstrømhastigheten er stilt til "Turbo", kan støv-/
PM2.5-sensoren reagere svakt.
Den kraftige luftstrømmen gjør slik at støvet suges inn 
i luftinntakene før det blir registrert av støv-/PM2.5-
sensoren. Dette er normalt (ikke en funksjonsfeil).

Registreringsområde for støv-/PM2.5-sensoren
Stoffer som registreres

Husstøv, tobakkrøyk, pollen, ekskrementer og rester av 
midd, dyrehår, dieselpartikler

Kan registreres noen ganger
Damp, oljerøyk

Fremre indikatorlamper

Fuktighetsovervåkingslampe (omtrentlig luftfuktighet) [blå]
Viser luftfuktigheten innenfor området 20%-90%. (i trinn på 1%)
Når luftfuktighetsnivået er under 20%, vises "20". Når 
luftfuktighetsnivået er under 90%, vises "90".
• Lampen lyser også selv om bare driften med luftrensing er 

aktivert.
• [– –] vises i ca. 30 sekunder rett etter driftsstart uavhengig 

av luftfuktighet.
• I tilfelle strømbrudd gjenopprettes strømmen og driften 

gjenopptas, og da vises også [– –] i ca. 30 sekunder.

Noen ganger kan luftfuktighetsnivået som vises på 
enheten, avvike fra andre hygrometere.
• Dette skyldes at luftstrømmen får temperaturen og 

luftfuktigheten til å variere ulike steder i rommet. 
Indikasjonene er kun en omtrentlig beregning av 
luftfuktigheten.

Når fuktighetsovervåkingslampen blinker ►Side 35
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Luktsensor-lampe
Viser hvor kraftig lukten er i 3 farger: 
blå, oransje, rød.
• Blå viser at luften er ren.

Lampefarge

Lukt

Blå Oransje Rød

Lav Høy

� Hvis driften startes rett etter at støpselet er satt i, 
vil lampen lyse blått i det første minuttet.

� Hvis styrken på lukten forblir uendret, kan det hende 
sensoren ikke reagerer selv om det er en kraftig lukt 
i luften.

� Følgende typer lukter kan ikke registreres: 
Lukter uten ammoniakk fra kjæledyr, hvitløk osv.

� Oppfattelsen av lukt varierer fra person til person, så i 
noen tilfeller kan du merke en lukt selv om lampen er blå. 
Hvis lukten plager deg, bør du velge en innstilling for høy 
luftstrømhastighet. ►Side 16

Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av 
luktnivåene i omtrent det første minuttet etter at støpselet 
er satt i for hver gang. Sett i støpselet når luften er helt ren 
(luktfri).

Registreringsområde for luktsensor
Stoffer som registreres

Lukter fra tobakk, matlaging, kjæledyr, toalettbesøk, 
avfall, mugg, sprayer, alkohol

Kan registreres noen ganger
Plutselige endringer i temperatur/luftfuktighet, damp, 
oljerøyk, gass fra forbrenningsbaserte varmeapparater

Vanntilførsel-lampe [rød]
• Når vannet i vanntanken er brukt opp under drift med luftfukting, høres det en lyd (3 lange lydsignaler), lampen tennes og 

drift med luftfukting stanser. 
(Drift med luftrensing fortsetter og luftfuktingslampen lyser.)

• Vanntilførselslampen kan tennes og slukkes noen ganger etter at den har begynt å lyse, men dette er helt normalt 
(ikke en funksjonsfeil).

• Stans driften, trekk ut støpselet og fyll deretter vann i vanntanken. ►Side 12
• Endre innstillingen hvis du vil stanse lydsignalet (3 lange lydsignaler). ►Side 24

Streamer-lampe [blå]
Lyser når streamer-enheten er 
aktiv.
Viser at det er på tide å rengjøre 
streamer-enheten ved å blinke.

►Side 27, 28, 32
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Navn på deler og bruk
Driftspanel

Barnesikring

Hold nede  i ca. 2 sekunder for å stille 
den.

(Det samme gjelder hvis du vil avbryte.)

Barnesikring-lampe [oransje]
Lampen lyser når barnesikringen er aktivert. Driften 
er begrenset når denne lampen lyser. Når knappene 
trykkes, høres det bare et lydsignal (3 korte lyd-
signaler) for å forhindre utilsiktet bruk av små barn.

Merknad
Barnesikringen deaktiveres hvis støpselet trekkes ut 
mens barnesikringen er aktivert.

GOD SØVN-knapp
Driften fortsetter med redusert luftstrømhastighet og 
lysstyrke på indikatorlampene. ►Side 20

LUFTFUKTING-lampe 
[oransje]
Lampen lyser ved drift med luftfukting.

MODUS FOR GOD SØVN-lampe 
[grønn]
Lampen lyser ved drift med MODUS FOR GOD 
SØVN. ►Side 20

LYSSTYRKE-knapp
Hver gang du trykker på knappen under drift, endres samtidig lysstyrken til driftspanellampene og 
de fremre indikatorlampene.

LYST AVDIMMING

Bruk denne funksjonen hvis lampene forstyrrer deg når du sover e.l.

Driftspanellampe

Slukkes ikke selv om "AV" er valgt.

Fremre indikatorpanel
• Lyser ikke når "AV" er valgt.
• Selv om du velger "AV", vil lampene lyse eller blinke i følgende situasjoner.

Vanntilførsellampe lyser Hvis vanntanken blir tom under drift med luftfukting
Streamer-lampen blinker Det er på tide å foreta vedlikehold på streamer-enheten
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VIFTE-innstillingsknapp
Trykk her for å veksle mellom 
vifteinnstillinger. ►Side 16

MODUS-knapp
Trykk her for å veksle mellom 
moduser. ►Side 17

AUTOMATISK-knapp
Optimal drift utføres i henhold til 
rommets tilstand. ►Side 15

PÅ/AV-knapp
Trykkes for å slå PÅ eller 
AV strømmen.

AUTOMATISK drift-lampe [grønn]
Lyser ved AUTOMATISK drift. ►Side 15

LUFTFUKTING-knapp
Drift med luftfukting PÅ/AV og 
luftfuktingsmodus kan velges. ►Side 17
• Lampen slukkes når luftfukting stilles til 

"AV".

Om symboler for luftstrømhastighet og luftfuktingsmodus
Symboltabell *Størrelsen på symbolene varierer i henhold til innstillingen for luftstrømhastighet.

Vifte Luftfuktingsmodus

Symbol * * *

Innstilling Lyddempet Lav Standard Turbo Lav Standard Høy
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Forberedelser før bruk
1 Kontrollere tilbehøret

Hjul

Driftshåndbok ............................1

Hjul ............................................4
Under luftspjeldet

2 Installere

Minst 100 cm 
unna taket

Minst 30 cm 
unna veggen

Luftstrøm

Minst 10 cm 
unna veggen

Minst 30 cm 
unna veggen

Viktig
• For å unngå fl ekker 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 fl ekkete 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 fl ekkete siden luften 
suges inn gjennom luftinntakene nær sokkelen på enheten. 
Jevnlig rengjøring anbefales.

Merknad
Luftstrømmen blåses ut litt mot høyre, men dette er ingen 
funksjonsfeil.

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 støy fra strømkretsen inni enheten eller kabler 
forårsaker gir på TV-bilder eller at det sendes ut statisk støy 
fra radioer eller stereoanlegg i nærheten, fl ytter du enheten 
minst 2 m unna apparatet.
Hold også trådløse telefoner og radiostyrte klokker unna 
enheten.

3 Feste hjulene

Fest hjulene med låsene i hjørnene 
foran på enheten.

Hjul (med lås)

Ikke fjern 
ringen.

Skyv den helt inn 
slik at det ikke er 
gliper.

Frontpanel

Viktig
• Når du skal feste hjulene, må du legge ned enheten slik at 

frontpanelet vender opp. 
Frontpanelet kan få riper hvis det legges vendt ned.

• Sørg for å fl ytte enheten sakte for å unngå riper på gulvet, 
avhengig av gulvmaterialet.

• Hvis du skal feste hjulene etter at du har tatt i bruk enheten, 
må du tømme ut vannet i vanntanken og på 
luftfukterbrettet.
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4 Gjøre klar vanntanken (for drift med 
luftfukting)

1. Ta ut vanntanken, og skru av korken.

Ta av mens du 
trykker på 

Vanntank

Kork

2. Fyll vanntanken med vann fra springen, og sett 
på korken.

Viktig
Ikke tilsett noe av følgende i vanntanken.
• Varmt vann (40ºC eller høyere), aromaolje, kjemiske 

midler som hypoklorsyre, urent vann, vann med 
aromastoffer eller vaskemiddel, osv.
Disse kan føre til deformering av enheten eller 
funksjonsfeil.

• Vann fra vannrenser, ionisert alkalisk vann, 
mineralvann, brønnvann osv.
Disse kan føre til mugg- eller bakteriedannelse.

• Gjøres på et sted der vannsøl ikke utgjør et 
problem.

• Rengjør vanntanken ved å riste den med litt vann 
inni, før du fyller opp vanntanken med vann.

• Du fi nner fremgangsmåter for vedlikehold på 
►Side 28  .

Skru korken godt til på vanntanken.
Ellers kan det lekke vann.

Du kan fylle på 
vann helt opp til 
halsen

Stram godt. 
Merk at litt av 
skruegjengene fortsatt 
vises selv om du har 
strammet godt og helt. 

• Vanntanken blir tung når den er fylt med vann. Hold 
godt fast i vanntanken med begge hender når du løfter 
den.

• Ikke berør ventilen i midten av korken.
Det vil lekke vann fra vanntanken.

• Når du har skrudd på korken, snur du vanntanken 
opp ned (slik at korken vender ned) og ser om det 
lekker.

Ventil

[Sett fra undersiden]
Ikke berør ventilen 
i midten av korken

3. Sett inn vanntanken i enheten.
• Hold i håndtaket og sett vanntanken inn 

i luftfukterbrettet.

1   Sett inn

2   Trykk hardt under  til du hører 
at den festes

Vanntank

Luftfukterbrett

Viktig
Hvis det blir liggende vann på luftfukterbrettet, 
dannes det vond lukt og ansamling av smuss. 
Pass derfor på at du fjerner vannet fra luftfukter-
brettet hver gang du fyller på vanntanken.
Hvis det er vond lukt eller smuss, kan du se ►Side 29  .
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Forberedelser før bruk
5 Feste luktfjerningsfi lteret

1. Ta av frontpanelet.
• Trykk på de utstikkende delene (2 steder på venstre/

høyre side), trekk det mot deg og ta av.
Frontpanel

Utstikkende del
(2 steder venstre/høyre)

1  Skyv

2   Trekk 
mot deg

Hvis den utstikkende delen på frontpanelet 
er løsnet
• Sett den på plass ved å følge illustrasjonen.

Skal også 
settes inn 
i hullet på 
motsatt side

Utstikkende del

Baksiden av frontpanelet

1  Sett inn 2  Skyv

2. Fjern teipen (4 steder) og ta av kartongen.

KartongTeip 

Teip (4 steder)

3. Fjern grovfi lteret.
• Hold i knasten på midten mens du fjerner krokene 

(4 steder på venstre/høyre side) fra hullene i enheten 
(4 steder på venstre/høyre side).

Grovfi lter

Hull (4 steder 
venstre/høyre)

Kroker

Kroker (4 steder 
venstre/høyre)

4. Ta ut støvoppsamlingsfi lteret.
• Plasser fi ngeren i åpningen nederst på enheten, 

og løft deretter opp og ta ut støvoppsamlingsfi lteret.

Støvoppsamlingsfi lter

Spor nederst 
på enheten

5. Fjern teipen og ta av luktfjerningsfi lteret.
• Trekk øvre del av luktfjerningsfi lteret mot deg og ta det 

av.
Teip Teip

Luktfjerningsfi lter

6. Ta ut luktfjerningsfi lteret fra posen.
Luktfjerningsfi lter

Bruk hansker når du gjør dette.
(Støv fra luktfjerningsfi lteret kan skitne til hendene 
dine.)
• Følg lokale forskrifter for avfallssortering når du kaster 

teipen, fi lterposen og tørkemidlet.
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7. Fest luktfjerningsfi lteret.
• Fest luktfjerningsfi lteret ved at du først skyver inn den 

nedre delen i holderne for luktfjerningsfi lteret (2 steder 
på venstre/høyre side). 
(Luktfjerningsfi lteret har ingen spesiell retning, så det 
spiller ingen rolle om du plasserer det opp ned eller 
bak frem.) 

• Luktfjerningsfi lteret kan se skadet ut når det holdes 
på plass under de utstikkende delene på sikkerhets-
gitteret foran, men dette påvirker ikke ytelsen.

Hvis luktfjerningsfi lteret 
ikke er godt nok festet, 
høres det et lydsignal og 
luktsensorlampen blinker 
ved driftsstart. Fest det 
skikkelig.

Holder for 
luktfjerningsfi lter
Skyv luktfjerningsfi lteret 
helt inn

Luktfjerningsfi lter

Holder for 
luktfjerningsfi lter 

Holder for 
luktfjerningsfi lter 

Festes slik 
at fl iken er 
synlig

Festes helt bak holderne 
for luktfjerningsfi lteret

Skyv fi lteret inn mot de 
utstikkende delene slik 
at det blir hull

8. Fest støvoppsamlingsfi lteret.
• Kontroller at luktfjerningsfi lteret er festet.
• Fest støvoppsamlingsfi lteret ved at du først skyver inn 

den nedre delen helt bak de utstikkende delene.

Støvoppsamlingsfi lter
Støvoppsamlingsfi lteret har en spesiell 
retning.
Sjekk symbolet øverst på fi lteret før du 
fester det.

Luktfjerningsfi lter

Utstikkende del

9. Fest grovfi lteret.
• Bøy grovfi lteret mens du setter inn krokene (4 steder 

på venstre/høyre side) i hullene i enheten (4 steder 
på venstre/høyre side). (Det er ikke noe opp ned på 
grovfi lteret.)

Grovfi lter
Hull 
(4 steder 
venstre/
høyre)Kroker

Kroker 
(4 steder 
venstre/høyre)

10. Sett på frontpanelet.
• Hekt krokene øverst på panelet i sporet øverst på 

enheten (2 steder), og lukk panelet.
Spor øverst på enheten
(2 steder venstre/høyre)

Kroker (2 steder 
venstre/høyre)

2   Trykk til du hører at 
det festes (2 steder 
venstre/høyre)

1  Krok

Viktig
Husk at enheten skal kjøres med grovfi lter, 
støvoppsamlingsfi lter og luktfjerningsfi lter.
Det kan føre til funksjonsfeil hvis enheten kjøres uten disse 
fi ltrene.

6 Sette støpselet i stikkontakten
Støpsel

Stikkontakt

• Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres 
av luktnivåene i omtrent det første minuttet etter at 
støpselet er satt i for hver gang. 
Sett i støpselet når luften er helt ren (luktfri).



15

Drift

Drift
Luftspjeld

Åpne luftspjeldet for hånd før 
drift.
(Siden luftspjeldet betjenes for 
hånd, så lukkes det ikke 
automatisk når driften avsluttes.)

Hvis du vil endre 
luftstrømretningen
Luftspjeldet kan justere 
luftstrømmen i 3 retninger.

Ca. 22°

Ca. 44°
0°

Når du vil la enheten velge best driftsmodus (AUTOMATISK drift)

Fyll opp vanntanken med vann. ►Side 12

Viktig
• Pass på at den luftfuktende fi lterenheten er festet når du bruker denne driften.
• Bytt vannet på luftfukterbrettet og i vanntanken hver dag.
• Bruk kun vann fra springen i vanntanken.

1. Trykk på   .

• Optimal drift utføres i henhold til rommets tilstand.
• AUTOMATISK drift-lampen (grønn) tennes.

• Hvis du trykker på    under AUTOMATISK drift, vil lampen for den aktuelle driftsmodusen blinke i ca. 5 sekunder.

Driftsmodus MODUS-lampe LUFTFUKTING-lampe ØKONOMISK 
MODUS-lampe

Drift med luftrensing  (AUTOMATISK 
VIFTE) – –

Drift med luftfukting  (AUTOMATISK 
VIFTE) Enten "  (Lav),  (Standard),  (Høy)" –

Overvåkingsmodus – –  Blinker

Om AUTOMATISK drift
Enheten veksler automatisk mellom drift med 
luftrensing og drift med luftfukting basert 
på innendørs temperatur og luftfuktighet.
• Luftstrømhastigheten justeres automatisk.
• Hvis det er høy luftfuktighet, utføres det drift med 

luftrensing.
• Hvis luften er ren og innstilt fuktighetsnivå er nådd 

(under drift med luftfukting), endres modusen etter 
en stund automatisk til overvåkingsmodus. ►Side 18

� Romforhold og ønsket luftfuktighet
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• Hvis du trykker på    under drift, stanser driften.

Merknad
• Innendørstemperaturen kan synke ved drift med luftfukting.
• Det kan komme klukke- eller sprutelyder ved drift med luftfukting, men dette er normalt (ikke en funksjonsfeil). ►Side 36
• Hvis innstilt fuktighetsnivå er nådd eller vanntilførsellampen lyser under drift med luftfukting, stanser driften med luftfukting, 

mens drift med luftrensing fortsetter.

 ADVARSEL
Ikke slå av enheten ved å trekke ut støpselet fra stikkontakten. 
(Det kan føre til overoppheting eller elektrisk støt.)
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Bruke drift med luftrensing

1. Trykk på  .

• Trykk igjen for å slå AV.

• Hvis AUTOMATISK drift kjørte sist gang, vil AUTOMATISK drift utføres automatisk. Hvis du vil utføre kun drift med 

luftrensing, trykker du på    eller   .

• Hvis drift med luftfukting ble brukt sist gang, vil drift med luftfukting starte automatisk. Hvis du vil utføre kun drift med 

luftrensing, trykker du på    helt til LUFTFUKTING-lampen slukker.

Viktig
Når du ikke utfører drift med luftfukting, må du helle ut vannet i vanntanken og på luftfukterbrettet.

Endre luftstrømhastigheten

1. Trykk på    under drift for å endre luftstrømhastigheten.
• Hvert trykk skifter mellom VIFTE-lampene [grønn]

: Standard : Turbo: Lyddempet : Lav

Lyddempet Det sendes ut en svak bris. Anbefales når du sover.
Siden luktfjerningskapasiteten er redusert, anbefales det at vifteinnstillingen settes til Standard eller 
høyere hvis det er lukt i rommet som raskt må fjernes.

Turbo Luften i rommet renses raskt med mye luft. Anbefales når du rengjør rommet.

Merknad
• Enheten er fabrikkinnstilt til å utføre drift med luftrensing i MODUS MED AUTOMATISK VIFTE.
• Hvis støpselet blir trukket ut eller enheten blir stanset og startet igjen, vil driften som kjørte sist, starte opp igjen. (Hvis enheten 

blir stanset under MODUS FOR GOD SØVN og startet igjen, vil driften som kjørte før MODUS FOR GOD SØVN ble valgt, 
starte opp igjen.)

• Driftsinnstillinger kan ikke foretas før det er gått ca. 2 sekunder etter at støpselet er satt i.

Viktig
Ikke fl ytt enheten, eller fest eller fjern deler på/fra enheten, mens den 
er i bruk. Det kan føre til vannlekkasje, sprekker eller funksjonsfeil.
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Merknad
• Innendørstemperaturen kan synke ved drift med luftfukting.
• Det kan komme klukke- eller sprutelyder ved drift med luftfukting, men dette er normalt (ikke en funksjonsfeil). ►Side 36
• Hvis innstilt fuktighetsnivå er nådd eller vanntilførsellampen lyser under drift med luftfukting, stanser driften med luftfukting, 

mens drift med luftrensing fortsetter.
• Luftfukteren blir slått PÅ når FUKTIG MODUS velges.
• Selv om du velger en annen modus enn FUKTIG MODUS, så vil drift med luftfukting være "PÅ" hvis du blir i FUKTIG MODUS 

i ca. 3 sekunder eller mer mens du skifter mellom modusene.
• Hvis du trykker på    under AUTOMATISK drift eller FUKTIG MODUS, vil luftfukting være "PÅ" og MODUS MED AUTOMATISK 

VIFTE vil være innstilt.

Bruke drift med 
luftfukting og luftrensing

Fyll opp vanntanken med vann. ►Side 12

• Luftrensing foretas alltid med luftfukting. (Det er ikke mulig å bruke kun drift 
med luftfukting.)

Viktig
• Pass på at den luftfuktende fi lterenheten er festet når du bruker denne driften.
• Bytt vannet på luftfukterbrettet og i vanntanken hver dag.
• Bruk kun vann fra springen i vanntanken.
• Hvis det blir liggende vann på luftfukterbrettet, dannes det vond lukt og ansamling av smuss. Pass derfor på at du 

fjerner vannet fra luftfukterbrettet hver gang du fyller på vanntanken.

1. Trykk på  .

2. Trykk på  for å bytte til luftfuktingsmodus.
• Hvert trykk skifter mellom LUFTFUKTING-lampene (grønn).

(Høy) AV(Lav) (Standard)

• Hvis du trykker på    under drift, stanser driften.

Lav  Prøver å oppnå et fuktighetsnivå på ca. 40%*.

Standard  Prøver å oppnå et fuktighetsnivå på ca. 50%*.

Høy  Prøver å oppnå et fuktighetsnivå på ca. 60%*.

*  Avhengig av rommets forhold, slik som innendørs og 
utendørs temperaturer og fuktighetsnivåer, kan ønsket 
fuktighetsnivå overstiges (eller ikke oppnås). 

►Side 39

Betjene enheten i en modus

Velg en modus som passer dine behov.
Luftstrømmen reguleres automatisk når enheten kjører i en modus.

1. Trykk på    under drift.
• Hvert trykk skifter mellom MODUS-lampene [grønn].

(AUTOMATISK 
VIFTE)

(ANTIPOLLEN)(ØKONOMISK) (FUKTIG) (SIRKULASJONS-
VIFTE)
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MODUS Bruk og funksjoner

AUTOMATISK 
VIFTE

Automatisk regulering av luftstrømhastighet

Vifteinnstillingen (Lyddempet, Lav, Standard, Høy*) reguleres automatisk etter graden av uren luft 
og luftfuktighet (når drift med luftfukting er aktivert).
Rensekapasiteten øker i takt med at luftstrømhastigheten stiger.
*  Maksimal luftstrømhastighet ved MODUS MED AUTOMATISK VIFTE er "Høy", som er mindre kraftig enn 

"Turbo".

• Trykk på    for å velge fuktighetsnivå.

• Graden av uren luft tilsvarer støvmengden og intensiteten på lukten i luften.

ØKONOMISK

Spare energi

I strømsparingsmodus i ØKONOMISK MODUS veksler vifteinnstillingen automatisk mellom 
Lyddempet og Lav. Strømforbruk (*1) og driftsstøy reduseres.
Hvis luften er ren og innstilt fuktighetsnivå er nådd (når drift med luftfukting er aktivert), 
vil overvåkingsmodus etter en kort stund aktiveres automatisk.
Anbefales når du sover.
*1  Sammenlinet med MODUS MED AUTOMATISK VIFTE (ca. 12,6 Wh) er strømforbruket i ØKONOMISK 

MODUS (ca. 6,7 Wh) ca. 5,9 Wh lavere.
Testforhold: drift i 10 m² rom i 1 time. Forutsatt at det ble røkt 1 sigarett rett etter at enheten ble slått på.

Strømsparingsmodus

Vifteinnstillingen veksler 
automatisk mellom 
Lyddempet og Lav.

Hvis luften er ren og innstilt 
fuktighetsnivå er nådd, vil 
etter en kort stund...

Overvåkingsmodus
• Viften starter og stanser jevnlig. Støv, 

lukt og fuktighetsnivå overvåkes.
• Følgende funksjoner blir slått av, og det 

reduserer strømforbruket ytterligere.

Streamer AV AVLuftfukter

Aktive plasmaioner AV

Hvis fuktighetsnivået 
synker eller det registreres 
støv eller lukt...

*2 Luftfukter PÅ/AV-lampen fortsetter å lyse.

(*2)

• Siden vifteinnstillingen er begrenset til Lyddempet og Lav, vil kapasiteten på luftrensing og luftfukting 
være redusert.

• Siden luften ikke suges inn når viften er stanset, vil støv-/PM2.5-sensoren, luktsensoren og 
fuktighetssensoren ha redusert sensitivitet. Slå AV overvåkingsmodus hvis du vil unngå redusert 
sensitivitet. ►Side 25

• Vifteinnstillingen reguleres automatisk. Luftstrømmen kan ikke reguleres manuelt.

• Trykk på    for å velge fuktighetsnivå.

ANTI-
POLLEN

Redusere pollennivåer

Det dannes en svak luftstrøm ved å veksle hvert 5. minutt mellom vifteinnstillingen Standard og 
Lav, slik at pollen kan suges inn og fanges opp før det treffer gulvet.

• Trykk på    for å velge fuktighetsnivå.
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FUKTIG

Unngå tørr hals og hud

Luftfuktigheten reguleres automatisk slik at den er skånsom mot halsen og huden.
• Siden luftfuktigheten holdes forholdsvis høy, kan det 

dannes kondens hvis det er stor temperaturforskjell 
mellom innendørs og utendørs.

• Vifteinnstillingen reguleres automatisk. Luftstrømmen 
kan ikke reguleres manuelt.

• Luftfuktingsmodus stilles automatisk. Luftfuktingsmodus 
kan ikke endres.

• Hvis  trykkes når FUKTIG MODUS er aktivert, 

vil FUKTIG MODUS stanse og MODUS MED 
AUTOMATISK VIFTE aktiveres.
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SIRKULASJONS-
VIFTE

Hvis du vil la luften i rommet sirkulere

Luften i rommet holdes ren og lokale variasjoner i temperatur unngås. Dette er enda mer effektiv 
hvis enheten installeres overfor et luftkondisjoneringsanlegg.
Luftstrømhastighet er "Høy" i ca. 30 minutter etter driftsstart for å la luften i rommet sirkulere.
Deretter registreres temperaturendringer rundt enheten og luftstrømhastigheten justeres 
automatisk.
(Det fi nnes ingen egen funksjon for temperaturjustering.)
• Ved lav innendørstemperatur kan ikke luftstrømhastigheten være "Høy". 

(Dette skal forhindre kalde luftstrømmer.)
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Drift

Kjøre i MODUS FOR GOD SØVN

Fyll opp vanntanken med vann hvis du samtidig bruker drift med luftfukting. ►Side 12

Viktig
• Husk å feste den luftfuktende fi lterenheten før drift.
• Bytt vannet på luftfukterbrettet og i vanntanken hver dag.
• Bruk kun vann fra springen i vanntanken.
• Hvis det blir liggende vann på luftfukterbrettet, dannes det vond lukt og ansamling av smuss. Pass derfor på at du 

fjerner vannet fra luftfukterbrettet hver gang du fyller på vanntanken.

1. Trykk på  .

• MODUS FOR GOD SØVN-lampen (grønn) tennes.

• Luftfuktingen kan endres med   .

• Når du vil avbryte, trykker du på   ,    eller    og deretter endrer du luftstrømhastighet/modus.

Om MODUS FOR GOD SØVN
Driften utføres med redusert luftstrømhastighet og lysstyrke på indikatorlampene, og dette gjør modusen 
velegnet når du sover eller hviler, osv.
• Luftstrømhastigheten justeres automatisk mellom 3 nivåer, "  (Lyddempet)", "  (Lav)" og "  (Standard)". 
• Lysstyrken til indikatorlampene er stilt til "AV". 
• Streamer-utladningen stanses. (Lyddempet modus prioriteres. Luktfjerningen reduseres.) 
• Hvis vanntanken blir tom, lyser vanntilførsellampen, men det kommer ingen lydsignaler. 

• Hvis du trykker på    ved drift i MODUS FOR GOD SØVN, vil lysstyrken til indikatorlampene veksle mellom 

"DIMMING" og "AV".

• Etter 8 timer vil enheten gå tilbake til driftsmodusen den hadde før MODUS FOR GOD SØVN.

• Hvis du trykker på    under drift, stanser driften.

Merknad
• Innendørstemperaturen kan synke ved drift med luftfukting.
• Det kan komme klukke- eller sprutelyder ved drift med luftfukting, men dette er normalt (ikke en funksjonsfeil). ►Side 36
• Hvis innstilt fuktighetsnivå er nådd eller vanntilførsellampen lyser under drift med luftfukting, stanser driften med luftfukting, 

mens drift med luftrensing fortsetter.
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Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger

AUTOMATISK drift-lampe

LUFTFUKTING-lampe (Høy)
LUFTFUKTING-lampe (Lav)

Merknad
Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Innstillinger for effekt av aktive plasmaioner
Hvis ozonlukten plager deg

Drift med dannelse av aktive plasmaioner kan slås "AV". (Innstilt på fabrikken: PÅ)
Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.
• Hvis ozonlukten fortsatt plager seg selv om effekten er stilt til AV, stiller du streamer-effekten til Lav. ►Side 22

1. Hold nede    i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på    samtidig med  

 .

(Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset.)

2. Når du hører et kort lydsignal, slipper du    og   .
• AUTOMATISK drift-lampen (grønn) blinker i ca. 5 sekunder før den 

lyser konstant.
• Én av LUFTFUKTING-lampene "  (Lav) /  (Høy)" blinker i ca. 

5 sekunder, og deretter tennes lampen for gjeldende innstilling.

Gjeldende 
innstilling

LUFTFUKTING-
lampe (Lav)

LUFTFUKTING-
lampe (Høy)

PÅ AV Lyser

AV Lyser AV

3. Trykk på    for å endre innstillingene for effekt.
• Hvert trykk veksler mellom drift med dannelse av aktive plasmaioner "PÅ" og "AV". 

(AUTOMATISK drift-lampen (grønn) fortsetter å lyse.)
• Hvis lampen ikke endres, trekker du ut støpselet, venter i minst 5 sekunder, setter i støpselet igjen og gjentar 

fremgangsmåten over fra start.

4. Trykk på    når du har valgt ny innstilling.
• Det høres et kort lydsignal og AUTOMATISK drift-lampen (grønn) 

blinker.
• LUFTFUKTING-lampen "  (Lav) /  (Høy)" blinker avhengig av 

innstillingen.

Driftsinnstilling LUFTFUKTING-
lampe (Lav)

LUFTFUKTING-
lampe (Høy)

PÅ AV Blinker

AV Blinker AV

5. Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. 
Innstillingen er nå fullført.
• Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.

Driftspanel
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Avanserte innstillinger

VIFTE-lampe (Standard)
VIFTE-lampe (Lyddempet)

MODUS FOR ANTIPOLLEN-lampe

Merknad
Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Innstillinger for streamer-effekt
Hvis hveselyden fra streamer-utladningen eller ozonlukten forstyrrer deg

Streamer-effekten kan stilles til "Lav". (Innstilt på fabrikken: Normal)
Det anbefales at streamer-enheten stilles til "Normal" siden luktfjerningskapasiteten er redusert når den er stilt til "Lav".

1. Hold nede    i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på    samtidig med  

 .

(Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset.)

2. Når du hører et kort lydsignal, slipper du    og   .
• MODUS FOR ANTIPOLLEN-lampen blinker i ca. 5 sekunder før den 

lyser konstant.
• Én av VIFTE-lampene "  (Lyddempet) /  (Standard)" blinker i ca. 

5 sekunder, og deretter tennes lampen for gjeldende innstilling.

Gjeldende 
innstilling

VIFTE-lampe
(Lyddempet)

VIFTE-lampe
 (Standard)

Normal AV Lyser

Lav Lyser AV

3. Trykk på    for å endre innstillingene for effekt.
• Hvert trykk skifter mellom streamer-effekt "Normal" og "Lav". 

(MODUS FOR ANTIPOLLEN-lampen fortsetter å lyse.)
• Hvis lampen ikke endres, trekker du ut støpselet, venter i minst 

5 sekunder, setter i støpselet igjen og gjentar fremgangsmåten 
over fra start.

Hvis streamer-effekten er stilt til "Lav"
Innstilling Streamer

VIFTE
Lyddempet, Lav AV
Standard, Turbo PÅ

MODUS

AUTOMATISK VIFTE, 
ANTIPOLLEN, FUKTIG, 
SIRKULASJONSVIFTE

Avhenger av 
luftstrømhastighet

ØKONOMISK AV

4. Trykk på    når du har valgt ny innstilling.
• Det høres et kort lydsignal og MODUS FOR ANTIPOLLEN-lampen 

blinker.
• VIFTE-lampen "  (Lyddempet) /  (Standard)" blinker avhengig av 

innstillingen.

Innstilling for 
effekt

VIFTE-lampe
(Lyddempet)

VIFTE-lampe
 (Standard)

Normal AV Blinker

Lav Blinker AV

5. Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. 
Innstillingen er nå fullført.
• Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.

Driftspanel
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Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger

VIFTE-lamper (Lav, Standard, Turbo)

Innstilling for sensitiviteten til støv-/PM2.5-sensoren
Når sensitiviteten til støv-/PM2.5-sensoren ikke dekker behovet ditt

Innstillingen for sensitiviteten til støv-/PM2.5-sensoren kan endres. (Innstilt på fabrikken: Normal)

1. Hold nede    i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på    samtidig med  

 .

(Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset.)

2. Når du hører et kort lydsignal, slipper du    og   .

• Én av VIFTE-lampene "  (Lav) /  (Standard) /  (Turbo)" blinker i ca. 5 sekunder, og deretter tennes lampen for 
gjeldende innstilling.

3. Trykk på    for å endre innstillingen for sensitivitet.

• Hvert trykk skifter mellom VIFTE-lampene slik at du kan endre sensitiviteten.

Stille inn sensitiviteten Høy
  Velg VIFTE-lampen  (Turbo).

(Turbo)

(Standard)

(Lav)

Høy

Normal

Lav

Sensoren er 
ekstra sensitiv.

Sensoren er litt 
sensitiv.

Innstilt på 
fabrikken.

Stille inn sensitiviteten Lav
  Velg VIFTE-lampen  (Lav).

• Innstillingen viser ved hjelp av VIFTE-lampene. Hvis VIFTE-lampene ikke endres, trekker du ut støpselet, venter i minst 
5 sekunder, setter i støpselet igjen og gjentar fremgangsmåten over fra start.

4. Trykk på    når du har valgt ny innstilling.
• Det høres et kort lydsignal og den nye innstillingen blinker.

5. Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. 
Innstillingen er nå fullført.
• Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.

Merknad
Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Driftspanel
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Avanserte innstillinger

LUFTFUKTING-lampe (Standard)

Innstilling av lydsignal
Hvis lydsignalet du hører når vanntilførselslampen tennes, forstyrrer deg

Du kan dempe lydsignalet (3 lange lydsignaler), slik at lyden ikke høres. (Feilvarslingsalarmen kan ikke slås av.)

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

• Hver gang    holdes nede i ca. 3 sekunder, veksler innstillingen mellom PÅ og AV.

[Når innstillingen endres til AV]
Det høres et kort lydsignal og LUFTFUKTING-lampen    (Standard) blinker i ca. 5 sekunder. Blinker

[Når innstillingen endres til PÅ]
Det høres et kort lydsignal og LUFTFUKTING-lampen    (Standard) blinker i ca. 5 sekunder. Lyser

• Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Driftspanel
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Avanserte innstillinger

Avanserte innstillinger

LUFTFUKTING-lampe (Lav) ØKONOMISK MODUS-lampe

Merknad
Innstillingene er lagret selv om støpselet trekkes ut.

Innstillinger av modus i ØKONOMISK MODUS
Hvis du vil stille ØKONOMISK MODUS og AUTOMATISK drift med overvåkingsmodus til 
"AV"

Du kan stille ØKONOMISK MODUS og AUTOMATISK drift med overvåkingsmodus til "AV". (Innstilt på fabrikken: PÅ)
Hvis du er bekymret for sensitiviteten til støv-/PM2.5-sensoren, luktsensoren eller luftfuktighetsføleren, stilles den til "AV".

1. Hold nede    i ca. 5 sekunder, og når du hører et kort lydsignal trykker du på    samtidig med  

 .

(Innstillingen kan foretas enten under drift eller når driften er stanset.)

2. Når du hører et kort lydsignal, slipper du    og   .

• LUFTFUKTING-lampen "  (Lav)" og ØKONOMISK MODUS-lampen blinker i ca. 5 sekunder før de lyser konstant.
ØKONOMISK MODUS-lampen lyser eller blinker, avhengig av innstillingen.

3. Trykk på    for å endre innstillingen.
• Hvert trykk slår ØKONOMISK MODUS-lampen PÅ eller AV.

(LUFTFUKTING-lampen "  (Lav)" fortsetter å lyse.)

Slå overvåkingsmodus PÅ
  Slå på ØKONOMISK MODUS-lampen.

Innstilt på fabrikkenPÅ

AVSlå overvåkingsmodus AV
  Slå av ØKONOMISK MODUS-lampen.

• Innstillingen viser ved hjelp av ØKONOMISK MODUS-lampen. Hvis ØKONOMISK MODUS-lampen ikke endres, trekker du 
ut støpselet, venter i minst 5 sekunder, setter i støpselet igjen og gjentar fremgangsmåten over fra start.

4. Trykk på    når du har valgt ny innstilling.
• Det høres et kort lydsignal og LUFTFUKTING-lampen "  (Lav)" blinker. Når overvåkingsmodus slås PÅ, vil ØKONOMISK 

MODUS-lampen også blinke.

5. Trekk ut støpselet mens lampen blinker, vent i minst 5 sekunder og sett deretter i støpselet igjen. 
Innstillingen er nå fullført.
• Hvis denne fremgangsmåten ikke utføres, går ikke enheten tilbake til vanlig driftsmodus.

Driftspanel
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Avanserte innstillinger

• Denne siden er tom slik at det skal være enklere å lese neste kapittel, i tillegg til at begrensningene for satsfremstilling 
overholdes.
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Vedlikehold

Vedlikehold

1 Frontpanel/enhet 2 Grovfilter 3 Støvoppsamlingsfilter

Når det er mye smuss
Tørk av

Ca. hver 2. uke
Støvsug

Vask/skyll

Ca. hvert 10. år  Skift
Ikke bruk vann

Ikke støvsug
• Tørk av smuss med en fuktet myk klut.
• Hvis det er mye smuss, tørket du det av 

med en klut som er fuktet med et 
nøytralt vaskemiddel til bruk på 
kjøkkenet.

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

• Når du har fjernet støv med støvsugeren, tar 
du ut og vasker filteret med vann og deretter 
lar du det ligge i skyggen til det er helt tørt.

• Hvis det er veldig skittent, rengjør du med myk 
børste eller nøytralt vaskemiddel til bruk på 
kjøkkenet, og skyller godt av vaskemidlet. Deretter 
lar du det ligge i skyggen til det er helt tørt.

• Ikke bruk støvsuger eller vann til 
rengjøring. 
(Hvis filteret blir skadet eller hullene 
blir større osv., vil støvet passere 
gjennom filteret og kapasiteten for 
støvoppsamling blir redusert.)  
  ►Side 33

4 Luktfjerningsfilter 5 Streamer-enhet

Bruk hansker når du gjør dette.
(Støv fra luktfjerningsfilteret kan skitne 
til hendene dine.)

Når det er mye lukt eller smuss
Støvsug

Ikke bruk vann

Hvis streamer-lampen blinker
Bløtlegg  Tørk av

• Ta av, og fjern støvet med støvsugeren.  
(Installasjon  ►Side 13, 14 )

• 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 34

 ►Side 32

Oppslagsoversikt for vedlikehold
Informasjon om hvordan du tar av / fester frontpanelet, grovfilteret, støvoppsamlingsfilteret, 
luktfjerningsfilteret og vanntanken finner du i "Forberedelser før bruk".  ►Side 12-14  
Du finner informasjon om andre deler på siden som er knyttet til delen.

1 2 3 4

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

6 Luftinntak for sensor, linse for støv-/PM2.5-sensor 7 Luftfukterbrett
Luftinntak 
for sensor

Linse for støv-/PM2.5-sensor

1   Ta av frontpanelet 
og dekselet til luft-
inntaket for støv-/
PM2.5-sensoren.

Linse (innvendig del) Trykk på kroken og 
trekk den mot deg.

Krok

2   Det er vanskelig å se linsen 
selv når den lyses på. Men 
selv om du ikke kan se den, 
kan du likevel rengjøre den 
ved å gni lett med en tørr 
bomullspinne langs 
venstre side innvendig.

Bruk spesialverktøy 
til støvsugeren til å 
fjerne støv som har 
samlet seg rundt 
linsen.

3   Sett dekselet godt på plass. (Det kan føre til 
funksjonsfeil hvis dekselet er av.)

Når det er mye støv
Støvsug

Ca. hver 3. dag eller når det er 
mye lukt eller smuss

Vask/skyll• Bruk spesialtilbehør til støvsugeren 
til å fjerne støv som har festet seg til 
luftinntaket for støv-/PM2.5-sensoren.

►Side 29

Ca. hver 
3. måned
Tørk av

8 Luftfuktende fi lterenhet 9 Vanntank

Ca. 1 gang i uken eller 
når det er mye lukt eller 
smuss

Bløtlegg

[ Innsiden av vanntanken ]
Hver gang vanntanken fylles opp

Vask/skyll

[ Utsiden av vanntanken ]
Når det er mye smuss på utsiden 
av vanntanken

Tørk av
Hver sesong eller når det er vanskelig 
å fjerne vannbelegg (hvitt og brunt)

Bløtlegges i sitronsyre 
eller sitronjus

Ca. hvert 10. år
Skift

• Tørk av smuss med en fuktet myk 
klut.

• Hvis det er mye smuss, tørket du 
det av med en klut som er fuktet 
med et nøytralt vaskemiddel til bruk 
på kjøkkenet.

• Rengjør vanntanken ved å fylle den 
med litt vann, sette på korken og 
riste godt.

• Når det er vanskelig å fjerne smusset, 
rengjør du med myk børste eller fortynnet 
nøytralt vaskemiddel til bruk på 
kjøkkenet, og skyller godt av vaskemidlet.►Side 29-31

5 6 8

7

9

 ADVARSEL
• Ikke bruk bensin, rensebensin, tynner, 

poleringsmiddel, parafi n, 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.)

Viktig
• Må overholdes 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 på 40ºC 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 komme borti deler. (Det kan føre til skade.)
• Ikke bruk luktfjernerspray eller annen spray mot eller nær enheten. (Det kan føre til funksjonsfeil.)
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Vedlikehold

Vedlikehold
 ADVARSEL

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

Luftfukterbrett Vask/skyll

Ca. hver 3. dag eller når det er mye lukt eller smuss
Rengjør med vann.

• Bruk en myk klut eller børste til å rengjøre steder det 
er vanskelig å komme til.

• I områder med vannbelegg fjernes vannbelegget med 
en myk klut eller børste fuktet med lunkent eller 
romtemperert vann tilsatt sitronsyre.
Ved fjerning av vannbelegg er det viktig at 
sølvionpatronen ikke blir fuktig.
Skyll til slutt med vann.

• Sitronsyre fås kjøpt på apotek eller dagligvarebutikk.

Merknad
Avhengig av vannkvalitet og omgivelsene kan vannet på 
luftfukterbrettet bli misfarget pga. vannbelegg osv. I slike 
tilfeller skal også brettet rengjøres.

Viktig

Sølvionpatron
• Må ikke fjernes.
• Må ikke rengjøres med sitronsyre eller bakepulver.

Det vil redusere den slimbestandige kapasiteten.

Flottør
• Må ikke fjernes. 

Drift med luftfukting vil bli umulig.

Hvis fl ottøren løsner fra brettet
1   Plasser fl ottørens 

utstikkende del på brettets 
utstikkende del

2   Før akselen på siden med 
fl ottørens utstikkende del inn 
i hullet på brettet

3   Før akselen inn i hullet på 
brettet

2

1

3

Utstikkende del på brett

Utsnitt

Flottør

• Fyll brettet med vann, og 
kontroller at fl ottøren stiger opp til 
vannoverfl aten. 

• Når du har sjekket dette, heller du 
ut vannet og deretter fester du 
luftfukterbrettet til enheten.

Ta ut luftfukterbrettet og den 
luftfuktende fi lterenheten

1. Ta ut vanntanken fra hovedenheten. ►Side 12

2. Ta ut luftfukterbrettet, og fjern deretter den 
luftfuktende fi lterenheten fra brettet.

Luftfukterbrett

Luftfuktende fi lterenhet
Løftes litt opp og trekkes ut

Hold i ytter-
kanten av 
rammen

• Hold fast nederst på luftfukterbrettet, løft litt opp og 
trekk ut.

• Trekk brettet forsiktig ut, fordi det kan bli vannsøl hvis 
det ligger vann på brettet.

• Hold nederst på luftfukterbrettet når du løfter det.

Feste luftfukterbrettet og den 
luftfuktende fi lterenheten

1. Fest luftfukterbrettet og den luftfuktende 
fi lterenheten.

1   Fest den luftfuktende fi lterenheten til brettet.

Sett akselen i sporet 
på luftfukterbrettet

Aksel

Luftfuktingsfi lter

• Fest den luftfuktende fi lterenhet samme vei som vist 
på tegningen. 
Hvis den festes motsatt vei, kan det bli umulig å ta ut 
luftfukterbrettet, luftfuktingseffekten kan synke eller det kan 
oppstå unormal støy.

2   Skyv luftfukterbrettet helt inn i hovedenheten.

Viktig
Når du har satt inn luftfukterbrettet i hovedenheten, må du ikke rotere 
den luftfuktende fi lterenheten med makt. Det kan føre til funksjonsfeil.

2. Sett inn vanntanken. ►Side 12
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Vedlikehold

Det kan lukte vondt når luftfukterbrettet og luftfuktingsfi lteret 
er skitne. Sørg for å rengjøre dem jevnlig.

Luftfuktende fi lterenhet Bløtlegg

Ca. 1 gang i uken eller når det er mye 
lukt eller smuss
Rengjøres ved å bløtlegges 
i lunkent (ca. 40ºC eller mindre) 
eller romtemperert vann.

Når det er vanskelig å fjerne lukt eller 
smuss

Hver sesong eller når det er vanskelig 
å fjerne vannbelegg (hvitt og brunt)

Bløtlegges i lunkent (ca. 40ºC eller mindre) eller 
romtemperert vann tilsatt nøytralt vaskemiddel til bruk 
på kjøkkenet eller bakepulver i ca. 30 til 60 minutter. 
Skylles godt av.

Mengde: 
Mengden som er angitt på vaskemidlet

Mengde: 
2 ss bakepulver i 1L vann

• Bakepulver fås kjøpt på apotek eller 
dagligvarebutikk.

Bløtlegges i lunkent (ca. 40ºC eller mindre) eller 
romtemperert vann tilsatt sitronsyre eller sitronjus 
i ca. 2 timer. Skylles godt av.

Mengde:
2 ss bakepulver i 3L vann

Forleng bløtleggingstiden hvis det er 
mye smuss.

• Sitronsyre fås kjøpt på apotek eller 
dagligvarebutikk.

Mengde:
1/4 kopp sitronjus per 3 kopper vann
• 100% sitronjus på fl aske kan brukes. Bruk kun 100% 

sitronjus uten fruktkjøtt (sil jusen hvis det er nødvendig).
• Hvis du presser en sitron, må du passe på at det ikke er 

rester av skall eller steiner.

Hvis vannbelegget ikke fjernes og enheten fortsetter å 
brukes, kan det føre til redusert luftfuktende kapasitet 
og vannlekkasje.
Skal rengjøres med sitronsyre eller sitronjus hver 
sesong.

Forholdsregler ved rengjøring av den luftfuktende fi lterenheten
• Ikke bruk makt når du rengjør luftfuktingsfi lteret. (Det kan 

føre til deformering.)
• Rengjør ved å gni forsiktig med en myk svamp.
• Ikke bruk børste eller gni veldig hardt.

• For å unngå vond lukt og misfarging er det viktig å skylle 
godt av delene med rent vann.
(Det påvirker ikke bruken hvis det oppstår misfarginger.)

Viktig
• Delene kan brukes selv om de fortsatt er våte etter rengjøring.
• Hvis enheten ikke skal brukes på en lang stund, lar du delene tørke helt i skyggen før du setter dem på plass.
• Smussansamling varierer etter omgivelsene til luftfuktingsfi lteret.

Det anbefales at du rengjør delene hvis du merker lukt fra luftutløpet eller redusert luftfuktende kapasitet (mengden vannforbruk).

Må ikke løsnes 
fra rammen.
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* Tiden før den luftfuktende kapasiteten synker til 50% av normert luftfuktende kapasitet

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

Luftfuktingsfi ltre Skift

Skiftes ca. hvert 10. år*

Om utskiftingstidspunkt for deler
• Utskiftingstidspunktet avhenger av bruksmønster og hvor enheten er plassert.

Standard utskiftingstidspunkt er ca. hvert 10. år, forutsatt at fi ltrene brukes i 8 timer per dag, 6 måneder i året, 
og rengjøres jevnlig. Skift luftfuktingsfi ltrene hvis smuss/fl ekker ikke lar seg fjerne eller det er redusert luftfuktende 
kapasitet (mengden vannforbruk).

1. Ta av luftfuktingsfi lteret.

Ikke kast 
 rammen

Aksel

Ramme (øvre halvdel)

Luftfuktingsfi lter
Ramme (nedre halvdel)

1   Vri mot venstre til du kjenner et 
klikk, og trekk den deretter ut.

2   Løsne krokene (6 steder) 
på rammen, og ta deretter 
av rammen (øvre halvdel) 
og luftfuktingsfi lteret. Skyv rammekrokene i pilens retning.

Ikke kast rammen

Ikke kast akselen

Om vannkaret
• Hvis rammen (øvre halvdel) blir klemt, kan vannkaret 

på baksiden løsne. 
Luftfuktingseffekten vil synke hvis enheten brukes 
med løsnet vannkar.

• Festes som vist på tegningen.

Vannkar

Utstikkende del

Forsenket del

Skyv den under den 
utstikkende delen

Justeres etter den forsenkede 
delen, og skyv deretter inn til 
du hører at det festes

2. Fest det nye luftfuktingsfi lteret på rammen (nedre halvdel).
(Begge luftfuktingsfi ltrene har en forside og bakside.)
• Tilpass de utstikkende delene (12 steder) på rammen etter hullene i fi lteret. (Det kan føre til vannlekkasje hvis de ikke 

festes riktig.)

Utstikkende del (12 steder)

Juster formen med det stripete 
vevemønsteret vendt mot deg

FeilRiktig

Pass på at det stripete vevemønsteret 
vender opp.

Festes under 
krokene (6 steder)

3. Fest rammen (øvre halvdel) og akselen.
1    Hekt krokene (6 steder) på rammen.
2   Før inn akselen og vri den mot høyre mens du skyver helt til du hører at den festes.

Om kjøp og kast
• Se "Deler som selges separat". ►Side 41
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Streamer-enhet Bløtlegg  Tørk av

Hvis streamer-lampen blinker (hvis det er problemer med flekker, kan disse fjernes selv om streamer-
lampen ikke blinker.)

Merknad
Hvis enheten brukes uten at streamer-enheten er festet, 
utgjør ikke dette et sikkerhetsmessig problem, men 
effekten vil synke.  
Fest streamer-enheten før bruk.

 FORSIKTIG
Ikke tørk hardt av nålene. (Det kan føre til 
deformering/skade på nålene og redusere 
ytelsen.)

• Hvis det er smuss på nålen, fukter du en myk 
gjenstand, f.eks. en bomullspinne, i vann eller 
nøytralt vaskemiddel til bruk på kjøkkenet og tørker 
av smusset forsiktig.

Bomullspinne
Tørk av smuss

Tørk av nålene 
forsiktig fra nederst 
og ut i spissene

Smuss
Bomullspinne

Bruk 
gummihansker

6. Skyll med vann, og la den tørke på et 
skyggefullt og godt ventilert sted. (Ca. 1 dag)
• Hvis det er rester av vaskemiddel, kan streamer-

lampen blinke selv etter rengjøring, så skyll godt 
med vann.

• Plastdelene kan bli misfarget eller deformert hvis de 
utsettes for direkte sollys.

• Hvis det ligger igjen litt vann, kan streamer-lampen 
blinke selv etter rengjøring, så la den tørke godt 
i skyggen.

7. Fest streamer-enheten.

Håndtak

Streamer-enhet

Hold fast i midten 
av håndtaket, og før 
den sakte helt inn

8. Fest frontpanelet.  ►Side 14

1. Trekk ut støpselet.

2. Ta av frontpanelet.  ►Side 13

3. Ta ut streamer-enheten.

Streamer-enhet

Håndtak

Hold fast i midten av 
håndtaket, og trekk ut

4. Bløtlegges i lunkent eller romtemperert vann. 
(Ca. 1 time)
• Dette gjøres på et sted der vannsprut ikke er 

et problem, slik som i servanten på badet eller 
i kjøkkenvasken.

• Hvis det er mye smuss, legger du delen til bløt 
i lunkent eller romtemperert vann blandet med 
et nøytral vaskemiddel til bruk på kjøkkenet.

• Følg angitt mengde i bruksanvisningen/advarslene 
på det nøytrale vaskemidlet til bruk på kjøkkenet.

5. Fjern smuss med en klut, myk børste eller 
bomullspinne.

 FORSIKTIG
Bruk gummihansker når du tørker av eller gnir.
(Du kan kutte deg på metalldeler eller på nålen på 
streamer-enheten.)

• Gjør dette etter bløtlegging og før tørking.
• Pass på at det ikke ligger igjen lo eller fibre fra kluten.  

(Det kan føre til funksjonsfeil.)
• Bruk ikke vaskepulver eller alkalisk eller syreholdig 

vaskemiddel. Ikke skrubb med en hard skurebørste.  
(Det kan føre til deformering, skade og rust på metalldeler.)

• Ikke fjern skruene. (Det kan føre til funksjonsfeil.)
• Bruk en bomullspinne eller myk klut til å rengjøre 

innvendige plast- og metalldeler.

Bomullspinne

Tørk avKlut

Bruk 
gummihansker
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 ADVARSEL

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

Når enheten ikke skal brukes på en lang stund
1. Trekk ut støpselet.

2. Hell ut vannet fra vanntanken og på luftfukterbrettet, og rengjør deretter delene.  ►Side 28, 29

3. Legg de innvendige delene til tørk i skyggen.
• Det er spesielt viktig at deler vasket med vann er helt tørre. (Det kan føre til muggdannelse hvis det ligger igjen 

fuktighet.)

4. 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 liggende.)

Når du ikke bruker drift med luftfukting (utenom sesongen osv.)

1. Trekk ut støpselet.

2. Hell ut vannet fra vanntanken og på luftfukterbrettet, og rengjør deretter delene.  ►Side 28, 29

3. Legg de innvendige delene til tørk i skyggen.
• Det er spesielt viktig at deler vasket med vann er helt tørre. (Det kan føre til muggdannelse hvis det ligger igjen 

fuktighet.)

Hvis du bare vil foreta drift med luftrensing, setter du i støpselet og starter.

Støvoppsamlingsfilter Skift

Skiftes ca. hvert 10. år

Om utskiftingstidspunkt for deler
• Utskiftingstidspunktet avhenger av bruksmønster og hvor 

enheten er plassert. 
Standard utskiftingstidspunkt er ca. hvert 10. år, 
forutsatt at enheten brukes daglig i en bolig der det 
røykes 5 sigaretter per dag. (Beregninger utført i henhold 
til testmetoden til Japan Electrical Manufacturers' 
Association med standarden JEM1467.) 
Filteret må skiftes hyppigere hvis luften i rommet er 
svært uren. 
Skift støvoppsamlingsfilteret hvis filteret ikke er effektivt.

1. Trekk ut støpselet.

2. Ta av frontpanelet og grovfilteret.  ►Side 13

3. Ta av støvoppsamlingsfilteret.
• Plasser fingeren i åpningen nederst på enheten, 

og løft deretter opp og ta ut støvoppsamlingsfilteret.

Støvoppsamlingsfilter

Spor nederst på enheten

4. Sett i et nytt støvoppsamlingsfilter.
• Kontroller at luktfjerningsfilteret er festet.
• Fest støvoppsamlingsfilteret ved at du først skyver 

inn den nedre delen helt bak de utstikkende delene.

Luktfjerningsfilter

Utstikkende 
del Støvoppsamlingsfilter

Støvoppsamlingsfilteret har 
en spesiell retning.
Sjekk symbolet øverst på 
filteret før du fester det.

5. Fest grovfilteret og frontpanelet.  ►Side 14

Om kjøp og kast
• Se "Deler som selges separat".  ►Side 41
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Vanlige spørsmål
Spørsmål: Det virker som støv-/PM2.5-sensoren har svak sensitivitet...

Svar: Rengjør støv-/PM2.5-sensoren jevnlig ettersom smuss på linsen kan føre til svak 
sensitivitet.  ►Side 28
Støv-/PM2.5-sensoren kan også reagere tregt, avhengig av rommets størrelse.
Foreta justeringer i henhold til fremgangsmåten for å stille inn sensitiviteten for støv-/
PM2.5-sensoren.  ►Side 23
Hvis VIFTE-innstillingen er stilt til "  (Turbo)", kan støv-/PM2.5-sensoren reagere 
svakt.
Den kraftige luftstrømmen gjør slik at støvet suges inn i luftinntaket før det blir 
registrert av støv-/PM2.5-sensoren. Dette er normalt (ikke en funksjonsfeil).

Støv-/
PM2.5-
sensor

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.)
Kontakt forhandleren hvis du ved et uhell har vasket det med vann.
Ta det ut av enheten, og fjern støvet med støvsugeren. Det er heller ikke nødvendig å 
skifte det.
Hvis det er mye lukt, setter du det til lufting i skyggen et sted med trekk. (ca. 1 dag)  
  ►Side 27 Luktfjerningsfilter

Spørsmål: Kan støvoppsamlingsfilteret rengjøres?

Svar: Nei. Du må ikke forsøke å rengjøre det med støvsuger eller vann.
(Det kan føre til redusert effekt for støvoppsamlingsfilteret.)
Skift det hvis det er veldig skittent.

Spørsmål: Støvoppsamlingsfilteret blir raskt sort...

Svar: Sortfargen påvirker ikke støvoppsamlingen. Filteret kan imidlertid byttes ved behov. Støvoppsamlingsfilter

Spørsmål: Det kommer ingen synlig damp ved drift med luftfukting...

Svar:  Ingen damp er synlig fordi luftfuktingen utføres ved å la luften passere gjennom luftfuktingsfilteret og fordampe, 
fremfor med kokende vann.

Spørsmål: Luften som kommer ut ved drift med luftfukting, føles kjølig...

Svar:  Luften som slippes ut har litt lavere temperatur enn luften som suges inn fordi varmen i luften forbrukes når vannet 
i luftfuktingsfilteret fordamper.

Spørsmål: Luftfukting pågår, men fuktigheten i rommet stiger ikke...

Svar:  Det kan være vanskelig å øke luftfuktigheten, avhengig av romstørrelse og romforhold.
Still luftfuktingsmodus til "  (Høy)" og øk VIFTE-innstillingen før bruk.
Smussansamling på luftfuktingsfilteret kan føre til redusert effekt. Foreta jevnlig rengjøring/vedlikehold.  
  ►Side 30, 31

Spørsmål: Kan jeg bruke enheten selv om streamer-lampen blinker?

Svar:  Av sikkerhetsmessige grunner stanses strømtilførselen til streamer-enheten, og dette 
fører til redusert ytelse.
Rengjør streamer-enheten, og start driften når streamer-lampen ikke lenger blinker.  
  ►Side 32

Fremre 
indikatorlampe

Spørsmål: Er det ikke nødvendig å skifte sølvionpatronen som er festet til luftfukterbrettet?

Svar:  Sølvionpatronen har en levetid på 10 år.

Sølvionpatron
Sikrer slimbestandig 
kapasitet.

Undersøk følgende før du tar kontakt med forhandleren.
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3 lange 
lydsignaler

Tilstander for fuktighetsovervåkingslampen og deres betydning
Hvis fuktighetsovervåkingslampen blinker og det vises en feilkode, må du trekke ut støpselet, vente i minst 
5 sekunder og deretter sette i støpselet igjen og starte driften. Gjør som vist nedenfor hvis det fortsatt vises 
en feilkode.

Feilkode Årsak/løsning

En elektrisk komponent er defekt.
¼ Ta kontakt med forhandleren.

Funksjonsfeil i temperaturføleren.
¼ Ta kontakt med forhandleren.

Funksjonsfeil i luftfuktighetsføleren.
¼ Ta kontakt med forhandleren.

En elektrisk komponent er defekt.
¼ Ta kontakt med forhandleren.

Ligger luktfjerningsfi lteret fortsatt 
i posen?

� Hvis det ikke ligger i posen
En elektrisk komponent er defekt.
¼ Ta kontakt med forhandleren.

� Hvis det ligger i posen
¼ Trekk ut støpselet fra strømuttaket, og ta deretter 

ut fi lteret av posen. Til slutt fester du fi lteret igjen 
og starter driften.

Er frontpanelet, grovfi lteret, støv-
oppsamlingsfi lteret, den luftfuktende 
fi lterenheten, luftfukterbrettet og 
vanntanken skikkelig 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 fl ere deler ikke er festet
Trekk ut støpselet, sett på plass delene og slå på 
enheten igjen.

Er det mye støv på grovfi lteret?

� 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 grovfi lteret og slå på 
enheten igjen. ►Side 27

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.
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� 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.

� Det høres lyder
Situasjon Sjekkpunkter

Låselyder ved drift med luftfukting • Det kan høres låselyder når drift med luftfukting starter/stanser.

Klukkelyder ved drift med luftfukting • Det kan høres klukkelyder når vannet føres fra vanntanken til 
luftfukterbrettet.

Suselyder eller buldrelyder ved drift 
med luftfukting

• Disse lydene oppstår når den luftfuktende fi lterenheten roterer under drift 
med luftfukting.
Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg.

Knirkelyder ved drift med luftfukting • Er luftfukterbrettet eller den luftfuktende fi lterenheten skitten?
¼ Det kan høres lyder når det blir mye vannbelegg på luftfukterbrettet eller 

den luftfuktende fi lterenheten. Rengjør disse delene. ►Side 29, 30

Sprutelyder ved drift med luftfukting • Dette er lyden av vann som spruter mot luftfuktingsfi lteret.

Hveselyder ved drift • Det kan høres hveselyder når det er streamer-utladning under drift med 
streamer. Lyden kan bli svakere eller endres avhengig av driftsforholdene, 
men dette indikerer ingen funksjonsfeil.
Flytt enheten til et annet sted hvis lydene forstyrrer deg.

Smelle-/summelyder ved drift • Er streamer-enheten skikkelig installert?
¼ Før streamer-enheten helt inn. ►Side 32

• Er det støv osv. på streamer-enheten?
¼ Rengjør den. ►Side 32

Pipelyder og blafrelyder ved drift • Er det mye støv på grovfi lteret?
¼ Rengjør denne delen. ►Side 27

• Er støvoppsamlingsfi lteret tett?
¼ Avhengig av forholdene kan støvoppsamlingsfi lteret bli tett, noe som 

reduserer fi lterets levetid. ►Side 5
Skift støvoppsamlingsfi lteret. ►Side 33

• Er luktfjerningsfi lteret blitt tatt ut av posen? 
¼ Ta det ut av posen og fest det godt. ►Side 13, 14

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

Situasjon Sjekkpunkter
Vanntilførselslampen slås på og 
av gjentatte ganger

• Avhengig av vifteinnstillingen og selv etter at vanntilførselslampen er slått 
på, kan vannet på luftfukterbrettet bevege på seg og fl ytte fl ottøren slik at 
vanntilførselslampen slås på og av gjentatte ganger.
(Dette skyldes at på/av-statusen til vanntilførselslampen avhenger av 
fl ottørens posisjon.)
¼ Stans driften av enheten og trekk ut støpselet. Deretter fyller du vann 

i vanntanken. ►Side 12

Fremre indikatorlamper lyser ikke • Er lysstyrken til indikatorlampene stilt til AV?
¼ Hvis lysstyrken til indikatorlampene er stilt til "AV", lyser ikke lampene 

på frontpanelet. ►Side 9
• Kjøres enheten i MODUS FOR GOD SØVN? 
¼ I drift med MODUS FOR GOD SØVN er lysstyrken til indikatorlampene 

stilt til "AV" eller "DIMMING".

Luktsensorlampen blinker • Er luktfjerningsfi lteret festet?
¼ Fest luktfjerningsfi lteret. ►Side 14

Streamer-lampen blinker selv om 
streamer-enheten ble rengjort

• Rengjorde du den etter at du trakk ut støpselet?
¼ Trekk ut støpselet, vent i minst 5 sekunder, og sett deretter i støpselet 

igjen.
• Er streamer-enheten godt nok festet?
¼ Før streamer-enheten helt inn. ►Side 32

• Er det rester av vann, vaskemiddel eller fi bre fra kluten på streamer-
enheten etter at du rengjorde den?
¼ Etter rengjøring må du skylle godt med vann slik at det ikke ligger igjen 

rester av vaskemiddel eller fi bre fra kluten, og deretter må den tørke 
helt.

Støv-/PM2.5-sensor-lampen forblir 
oransje eller rød

• Er det mye støv i eller rundt luftinntaket for støv-/PM2.5-sensoren?
¼ Fjern støvet med støvsugeren fra luftinntaket. ►Side 28

• Er dekselet løsnet fra luftinntaket for støv-/PM2.5-sensoren?
¼ Sett dekselet godt på plass. ►Side 28

• Er det smuss på linsen for støv-/PM2.5-sensoren?
¼ Tørk av smuss fra linsen med en tørr bomullspinne eller liknende. 

►Side 28

Vanntilførselslampen fortsetter å lyse 
selv om det ble fylt på vann

• Er luftfukterbrettet godt nok festet? 
¼ Skyv det inn i enheten. ►Side 29

• Sitter fl ottøren fast på luftfukterbrettet? 
Er fl ottøren på luftfukterbrettet festet godt nok? 
¼ Fest fl ottøren skikkelig og kontroller at den kan bevege seg fritt. 

►Side 29
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 � Indikatorlamper
Situasjon Sjekkpunkter

Det er vond lukt, men 
luktsensorlampen lyser fortsatt blått

• Var det allerede vond lukt i rommet da du satte i støpselet?
 ¼ Grunnleggende sensitivitet for luktsensoren avgjøres av luktnivåene 
i omtrent det første minuttet etter at støpselet er satt i for hver gang.  
  ►Side 8  
Hvis du vil justere den grunnleggende sensitiviteten til luktsensoren, 
skal du trekke ut støpselet når luften er ren (uten vond lukt), vente 
iminst 5 sekunder, sette i støpselet og slå på enheten igjen.

Noen ganger lyser ikke streamer-
lampen

• Er streamer-effekten stilt til Lav?
 ¼ Hvis den er stilt til Lav, vil streamer-enheten kjøre i kortere tid enn når 
streamer-effekten er stilt til "Normal".  ►Side 22

• Brukes enheten i ØKONOMISK MODUS?
 ¼ Streamer-lampen lyser ikke når enheten brukes i overvåkingsmodus.  
  ►Side 18

 � Luftrensefunksjon
Situasjon Sjekkpunkter

Luftrensekapasiteten er redusert • Er det hindringer rundt enheten eller er den plassert slik at 
luftstrømmen ikke kommer frem?

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

• Er luftspjeldet stengt?
 ¼ Åpne luftspjeldet.  ►Side 15

• Er grovfilteret eller støvoppsamlingsfilteret skittent?
 ¼ Rengjør grovfilteret (det kan også være behov for å skifte 
støvoppsamlingsfilteret).  ►Side 27

Det kommer vond lukt fra luftuttaket • Er luktfjerningsfilteret, luftfuktingsfilteret eller luftfukterbrettet 
skittent?

 ¼ Rengjør disse delene.  ►Side 27-30
• Hell ut vannet på luftfukterbrettet hver gang du fyller opp vanntanken.
• Når du bruker kun drift med luftrensing, må du helle ut vannet fra 

vanntanken og på luftfukterbrettet.
• 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. 
Ikke bruk luktfjernerspray eller annen spray mot eller nær enheten.
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Feilsøking
� Luftfuktingsfunksjon

Situasjon Sjekkpunkter

Luftfukting utføres ikke selv om det 
er vann i vanntanken 
(luftfuktingsfi lteret roterer ikke)

Vannet i vanntanken brukes ikke opp

• Siden enheten utfører luftfukting ved fordamping, blir vannet sakte brukt 
opp når det er høy luftfuktighet eller lav temperatur i rommet.

• Drift med luftfukting stanser når luftfuktigheten i rommet oppnår 
luftfuktigheten som er innstilt for drift med luftfukting. ►Side 17

• Lyser LUFTFUKTING-lampen?
¼ Hvis lampen ikke lyser, trykker du på   .

• Er den luftfuktende fi lterenheten godt nok festet? ►Side 29
• Er det vannbelegg eller smuss på luftfuktingsfi lteret?
¼ Vannbelegg eller smuss på luftfuktingsfi lteret kan føre til redusert effekt.

Smussansamling på luftfuktingsfi lteret varierer etter vannkvaliteten, 
og kan føre til redusert effekt.
Rengjør den luftfuktende fi lterenheten. ►Side 29, 30

• Lyser vanntilførselslampen?
¼ Luftfukterbrettet er ikke skikkelig festet hvis den lyser.

Sett på plass luftfukterbrettet. ►Side 29
• Blinker luktsensorlampen?
¼ Luktfjerningsfi lteret er ikke skikkelig festet hvis den blinker. 

Hvis luktfjerningsfi lteret ikke er godt nok festet, vil luftstrømhastigheten 
avta og luftfuktingseffekten vil synke. Fest luktfjerningsfi lteret igjen. 

►Side 14

Luftfuktigheten stiger ikke • Hvis det er lav luftfuktighet innendørs eller utendørs, hvis veggene og 
gulvet i rommet er tørre eller hvis rommet er dårlig isolert mot trekk, kan det 
ta litt tid før ønsket luftfuktighet oppnås.

• Brukes enheten i et rom som er større enn gjeldende areal? ►Side 42
• Er ønsket luftfuktighet stilt til  (Lav) eller  (Standard)?

Er vifteinnstillingen stilt til  (Lyddempet) eller  (Lav)?
¼ Still luftfuktingsmodus til "  (Høy)" og øk innstilling for 

luftstrømhastighet før bruk. ►Side 16, 17

Luftfuktighetsnivået som vises på 
enheten, avviker fra andre 
hygrometere

• Dette skyldes at luftstrømmen får temperaturen og luftfuktigheten til å 
variere ulike steder i rommet.
Indikasjonene er kun en omtrentlig beregning av luftfuktigheten.

Fuktighetsovervåkingslampen viser 
alltid et høyt fuktighetsnivå

• Står enheten ved et vindu eller et sted det trekker kaldt luft?
¼ Det kan hende at det bare er luften rundt enheten som har høy 

luftfuktighet. Prøv å fl ytte enheten til et annet sted.

• Nordvendte rom eller rom nær fuktige områder, som baderom, blir lett 
fuktige, så disse rommene har ofte høyere luftfuktighet.

• Rett etter drift kan fuktighetsovervåkingslampen angi et høyere nivå av 
luftfuktighet enn den faktiske luftfuktigheten, avhengig av tilstanden til 
luften i enheten.
Fortsett driften i ca. 1 time, og kontroller på nytt.

Det er høy luftfuktighet i rommet, 
men drift med luftfukting stanser ikke

• Hvis det er høy luftfuktighet innendørs eller utendørs, hvis veggene og 
gulvet i rommet er fuktige eller hvis rommet er godt isolert mot trekk, kan 
ønsket luftfuktighet overstiges.

• Luftrensing foretas alltid ved drift med luftfukting. Når innstilt luftfuktighet 
for drift med luftfukting er oppnådd, vil driften med luftfukting stanse, mens 
driften med luftrensing vil fortsette.

• Utsettes enheten for direkte sollys eller varm luft fra et varmeapparat?
¼ Flytt enheten til et sted der den ikke kan eksponeres direkte.
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� Luftfuktingsfunksjon
Situasjon Sjekkpunkter

Vannet i vanntanken forsvinner selv 
om drift med luftfukting ikke brukes

• Selv om det bare er drift med luftrensing som brukes, vil vannet i vann-
tanken minke ved naturlig fordamping som skyldes luftstrømmer og gi en 
svak luftfukting.
Når du bruker kun drift med luftrensing, må du helle ut vannet fra 
vanntanken og på luftfukterbrettet.

Det spruter vann fra luftutløpet • Er grovfi lteret, støvoppsamlingsfi lteret og luftfuktingsfi lteret skikkelig 
festet?
¼ Fest dem godt. ►Side 14, 29, 31

• Da du tok ut luftfuktingsfi lteret fra rammen og byttet det, formet du da 
det nye fi lteret skikkelig før du festet det?
Er luftfuktingsfi lteret festet feil vei med det stripete vevemønsteret 
vendt ned når du ser det ovenfra? (Det stripete vevemønsteret skal 
vende opp når du ser det ovenfra.)
¼ Fest dem godt. ►Side 31

� Annet
Situasjon Sjekkpunkter

Viften stanser halvveis under drift • Når overvåkingsmodus startes i drift med ØKONOMISK MODUS eller 
AUTOMATISK drift, slås viften på og av gjentatte ganger. ►Side 18

• Bruker du enheten uten frontpanelet, grovfi lteret, 
støvoppsamlingsfi lteret, den luftfuktende fi lterenheten, 
luftfukterbrettet eller vanntanken?
Viften er konfi gurert 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.

Det er et svimerke på metalldelen til 
streamer-enheten

• Dette merket skyldes utladningen fra streamer-enheten, og indikerer ingen 
funksjonsfeil.

Lyden av streamer-utladning høres 
ikke lenger

• Er nålespissen til streamer-enheten skitten?
¼ Rengjør den. ►Side 32

• Er streamer-effekten stilt til Lav? ►Side 22

Det er vannsøl på gulvet • Har du veltet på enheten?
¼ Det kan bli vannsøl hvis du velter på enheten.

Før du fl ytter enheten må du slå av strømmen og helle ut vann fra 
vanntanken og på luftfukterbrettet.

• Er korken på vanntanken skrudd skikkelig til?
¼ Det kan lekke vann hvis korken er løs eller er blitt skrudd skjevt på. 

Skru den til før bruk.
• Er det mye vannbelegg på luftfuktingsfi lteret?
¼ Vannbelegg kan føre til vannlekkasje. Rengjør eller bytt det.

►Side 29-31

Det er forstyrrelser på TV-skjermen • Står det en TV eller radio innenfor 2 m fra enheten, eller fi nnes 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.

Luftstrømmen blåses ut litt mot høyre • Enheten er konstruert slik at luftstrømmen blåses ut litt mot høyre.

Driften starter automatisk når 
støpselet settes i

• Trakk du ut støpselet under et strømbrudd eller en plutselig 
spenningsvariasjon? Eller stanset du enheten ved å trekke ut 
støpselet under forrige drift?
¼ Funksjonen for automatisk omstart gjenopptar driften automatisk.
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Deler som selges separat Ta kontakt med forhandleren.

Utskiftingsdel
Støvoppsamlingsfilter (1 del)
Modell: KAFP085A4E

Utskiftingsdel
Luftfuktende filtre (uten ramme)
Modell: KNME043B4E

• Skiftes ca. hvert 10. år.
• Fanger opp støv og pollen.

• Skiftes ca. hvert 10. år.
• Fukter luften ved å fordampe vann under drift med 

luftfukting.

• Manglende vedlikehold 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) og de 
luftfuktende filtrene (laget av polyester).

 � Krav ved kasting
• Anlegg er merket med følgende symbol:

Det betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å 
demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemiddelet, av oljen og eventuelle 
andre deler må tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Enhetene må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet 
avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt 
montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.
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Spesifikasjoner
Modellnavn MCK70YVM

Strømtilførsel Enfase 50Hz 220-240V / 60Hz 220-230V

Driftsmodus
Luftrensing

Luftfukting og luftrensing
(ved innendørstemp.: 20ºC, innendørs 

luftfuktighet: 30%)
Turbo Standard Lav Lyddempet Turbo Standard Lav Lyddempet

Strømforbruk (W) 66 16 10 8 68 18 12 11
Driftsstøy (dB) 54 37 27 18 54 37 27 23

Luftstrømhastighet (m³/t) 420 210 132 60 420 210 132 102
Luftfuktingshastighet 

(ml/t) – *1 650 *2

Dekket område (m²) 48 *3 –
Utvendige mål (mm) 600(H)× 395(B)× 287(D)

Vekt (kg) 12,5 (når vanntanken er tom)
Volum i vanntank (l) Ca. 3,6

Lengde på strømledning 
(m) 2

Produsert i Kina
• Disse spesifikasjonsverdiene gjelder både 50Hz 220–240V og 60Hz 

220–230V.
• Selv når strømmen er slått av vil det forbrukes ca. 1W strøm til å drive 

mikroprosessoren.
• Dette utstyret er konstruert for bruk i boliger eller kommersiell bruk.
• Nivået på lydtrykket er i klasse A og under 70 dB(A).
*1.  Når det er vann i vanntanken, kan vannivået synke og luftfuktigheten 

i rommet kan stige litt.
*2.  Luftfuktingshastighet ble beregnet i henhold til JEM1426. 

(når vifteinnstilllingen er stilt til "Turbo").
*3.  Dekningsområde ble beregnet i henhold til JEM1467. 

(når vifteinnstilllingen er stilt til "Turbo").
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The bar code is a manufacturing code.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT

Den todimensjonale strekkoden 
er en produksjonskode.

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Strekkoden er en produksjonskode.


