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Speciella egenskaper

Luktrening Streamerns mycket goda nedbrytningsförmåga tar bort komponenter som ger obehagliga dofter i t.ex 
cigarrettrök. 

Dammuppsamling Ett högt luftflöte fångar snabbt upp pollen, damm, etc. 

Luftfuktning Rummet fuktas snabbt med hjälp av luftfuktningen med "Förångningssystem med högt luftflöde".

Om streamerns 
nedbrytning...

Streamerns nedbrytning bryter snabbt ner lukter och farliga gaser genom generering av snabba elektroner med hög 
oxideringsförmåga inne i luftrenaren. (Eftersom de snabba elektronerna både genereras och förintas inne i enheten är den 
absolut säker.) 
Under drift kan man höra ett väsande ljud från streamerns nedbrytning, men det innebär inte att något är fel på enheten. 
Beroende på omständigheterna vid användningen kan ljudet bli tystare eller ändras i tonläget, men det innebär inte att något 
är fel på enheten. 

Om luftrening

Pollen

Damm
Lukt

Det kraftfulla insuget med högt 
luftflöde fångar upp pollen, damm, etc. 
Streamerns nedbrytning bryter ner 
formaldehyd och lukter. 

• Reningseffekten ökar med 
luftflödet. 

Effektiv mot pollen 
Tack vare ett högt luftflöde fångas till och med 
pollen som redan har hunnit lägga sig på en 
yta snabbt upp. 

Luft sugs in 
på bägge sidor. 

Luft levereras till
alla delar av rummet

med ett högt 
luftflöde. 

Så här fuktas luften
Användning av förångningssystem
Med detta system förångas vattnet av luftflödet. 

• Vattenånga är osynligt för ögat. 
• Luftfuktningseffekten ökar med luftflödet. 

• Medan vatten rinner från vattenbehållaren till 
fuktningsfacket kan det höras ett ljud, men inget 
är fel på enheten.

Vattenförsörjning med vattenhjul 
Vattenhjulet skopar bara upp vatten när det 
behövs, och det fuktande filtret är inte indränkt i 
vatten. Detta specifika system håller det 
fuktande filtret rent och förhindrar mögelbildning.

Vattentank

Fuktig luft

Torr luft

Roterande

(1) Vattenhjul

(2) Fuktande 
 filter

Vatten skopas från 
fuktningsfacket.

Fukt fastnar på
det fuktande filtret. 

Fuktningsfack
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LÄS FÖRST

Före användning, läs dessa säkerhetsföreskrifter för att garantera korrekt användning. �
Föreskrifterna i den här handboken delas upp i de två följande typerna. Bägge innehåller viktig  �
säkerhetsinformation, därför ska du alltid läsa dem. 

VARNING
Felaktig hantering kan leda till livshotande skador. 

FÖRSIKTIGHET

Felaktig hantering kan leda till egendoms- eller 
personskador. 
I vissa situationer kan konsekvenserna vara 
allvarliga. 

Ikonerna som används i den här manualen betyder följande.  �

Gör aldrig. Var noga med att 
följa instruktionerna. Koppla ur nätsladden. Håll borta från eld.

Ta ej isär. Hantera aldrig enheten 
med våta händer. Utsätt inte för väta. 

När du har läst handboken, förvara den på en lämplig plats för framtida behov. �

VARNING

Nätsladd och 
nätkontakt

Använd bara 220 - 240 V strömförsörjning. • 
Annan strömförsörjning kan leda till eldsvåda och elektriska stötar. 
Du får inte förstöra, modif era, böja orimligt mycket, dra, vrida eller använda nätsladden när 
den inte är utvecklad. Du ska inte heller placera några tunga föremål på nätsladden eller 
klämma ihop den. Skador på nätsladden kan leda till eldsvåda och elektriska stötar.

Använd aldrig enheten om nätsladden eller nätkontakten är • 
skadade eller om den är löst ansluten till ett elektriskt uttag. 
En skadad eller lös sladd eller kontakt kan leda till eldsvåda på grund av kortslutning eller 
elektriska stötar.

Använd inte enheten om den överbelastar eluttaget eller • 
grenuttaget. 
Om ett grenuttag överbelastas kan det leda till eldsvåda på grund av överhettning. 

Stoppa inte in eller ta ur nätkontakten för att sätta på eller stänga • 
av enheten. 
Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda pga. överhettning. 

För in nätkontakten hela vägen in i vägguttaget. • 
Ofullständig anslutning kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda pga. överhettning.

Torka regelbundet av damm och andra partiklar från nätkontakten • 
med en torr trasa. 
Felaktig isolering på grund av fukt eller annat kan leda till eldsvåda.

Stoppa driften och dra ut nätsladden om du upptäcker att något är • 
konstigt, som exempelvis när det luktar bränt. 
Om du fortsätter att använda enheten när den inte uppträder normalt kan det uppstå 
elektriska stötar eller eldsvåda pga. överhettning.
Kontakta servicekontakten.

Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, • 
servicekontakten eller motsvarande kvalif cerad person för att 
undvika fara.
En skadad sladd kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda pga. överhettning.

Före rengöring och omplacering av enheten, stoppa driften och dra • 
ut nätkontakten från det elektriska uttaget.
Hantering av enheten när den är ansluten till nätet och i drift kan leda till elektriska stötar och 
skada.

Säkerhetsföreskrifter
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VARNING

Huvudenhet

Använd aldrig enheten där det f nns luftburen olja, t.ex. maskinolja.•  
Luftburna oljor kan leda till sprickbildning, elektriska stötar och gnistbildning. 

Använd inte enheten där det f nns mycket oljeångor, t.ex. i kök • 
eller på platser där det f nns brännbara gaser, korrosiva gaser eller 
metalldamm. 
Den här typen av miljöer kan leda till eldsvåda eller skador. 

Håll f ngrarna borta från luftinsläpp, luftutsläpp och andra öppningar. • 
Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar och skador. 

Utsätt inte luftutsläppet eller enheten för väta. • 
Kontakt med vatten kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. 

Använd inte brännbara ämnen, dvs. hårspray, insektsmedel etc. nära • 
enheten. Torka aldrig av enheten med bensen eller thinner. 
dessa ämnen kan leda till sprickbildning, elektriska stötar och gnistbildning. 

Använd ett neutralt f ytande rengöringsmedel för att rengöra • 
enheten. 
Om du använder klorin eller sura rengöringsmedel kan det bildas farliga gaser som skadar 
hälsan. 

Håll cigaretter, rökelse och andra öppna lågor borta från enheten. • 
Öppen låga kan leda till eldsvåda. 

Ta ej isär, modif era eller utför service på utrustningen på egen • 
hand. 
Felaktig hantering kan leda till eldsvåda, elektriska stötar och skador. 
Kontakta servicekontakten. 

Hantera aldrig enheten med våta händer. • 
Kontakt med vatten kan leda till elektriska stötar. 

Använd aldrig enheten där det är mycket fuktigt som i badrum • 
eller där temperaturen plötsligt ändras som exempelvis i kalla 
lagerutrymmen. 
Felaktig omgivning kan leda till elektriska stötar och skador. 

FÖRSIKTIGHET

Nätsladd och 
nätkontakt Håll i nätkontakten – inte nätsladden – och dra, för att koppla ur • 

enheten. 
Om du drar i nätsladden kan det leda till eldsvåda eller elektriska stötar pga. kortslutningar. 

Om enheten inte ska användas under en längre period, dra ut • 
nätkontakten från det elektriska uttaget. 
Försämrad isolering kan leda till elektriska stötar, strömförlust eller eldsvåda. 
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FÖRSIKTIGHET

Huvudenhet

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

Använd inte enheten där det är varmt, t.ex. nära värmeapparater. • 
Höga temperaturer kan missfärga eller deformera enheten. 

Blockera inte luftinsläppet med tvätt, tyger, gardiner, etc.  • 
Vidhäftande ludd kan hindra luften att passera och eventuellt leda till överhettning och 
eldsvåda. 

Använd inte enheten där golvet inte är jämnt. • 
Om enheten tippar över, kommer vatten att rinna ut för att eventuellt förstöra möbler eller leda 
till eldsvåda eller elektriska stötar. 
Om enheten skulle tippa, ställ den genast rätt igen.

Använd aldrig enheten i rum där kemikalier hanteras. • 
Flyktiga mediciner och lösningsmedel (f nns på sjukhus, fabriker, laboratorier, 
skönhetssalonger, fotolabb, etc.) kan fördärva mekaniska delar och eventuellt orsaka 
vattenläckor som i sin tur leder till vattenskadade inredningar.

Använd aldrig pulver, t.ex. kosmetika nära enheten. • 
Kontakt med pulver kan orsaka elektriska stötar och skador. 

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

Utsätt aldrig växter eller djur för direkta luftströmmar från enheten. • 
Överexponering av luftströmmar kan ha motsatt effekt. 

Ställ inte akvarier, vaser och andra vattenbehållare nära enheten.• 
Vatten som tränger in i enheten kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller skador. 

Du får aldrig klättra på, sitta på eller luta dig mot enheten. • 
Om den faller eller tippar över kan det leda till skador. 

Ta aldrig ur f ltret när enheten ligger på sidan. • 
I så fall kan damm lättare tränga in, vilket kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar. 
Vatten kan också rinna ut ur enheten och leda till skador. 

Avlägsna aldrig f ottören eller styrenplasten från f ottören. • 
Det omöjliggör luftfuktning. 

Ta inte bort silverjonskassetten. • 
Det tar bort de antibakteriella effekterna samt antimögel- och slamskyddet. 

Ventilera rummet regelbundet om enheten används i kombination • 
med förbränningsanordningar. 
Otillräcklig ventilation kan leda till koloxidförgiftning. 
Denna produkt avlägsnar inte koloxid. 

Byt vatten i behållaren varje dag när luftfuktningen används, och • 
rengör inuti enheten regelbundet så att den hålls ren. 
Om enheten inte rengörs kan det uppstå mögel- och bakterietillväxt på grund av smuts och 
f agor, och detta kan leda till dålig lukt. Beroende på fysiskt tillstånd kan vissa personer bli 
överkänslig, och hälsan äventyras som resultat. 
• I dessa fall bör en läkare kontaktas. 

Innan enheten f yttas, stoppa driften och häll ut vattnet i • 
vattenbehållaren och fuktningsfacket. 
Läckage eller översvämning från vattenbehållaren och fuktningsfacket kan leda till 
vattenskadad inredning, elektriska stötar och strömförluster. 

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med • 
reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer 
som saknar kunskap om hur den fungerar såvida inte det sker under 
uppsikt eller efter instruktioner om hur apparaten används av en 
person som ansvarar för säkerheten. Håll apparaten borta från barn 
så att de inte leker med den.

Dra alltid ut nätkontakten vid påfyllning av vatten och vid rengöring.• 
Hantering av enheten när den är ansluten till nätet kan leda till elektriska stötar och skador.

Säkerhetsföreskrifter
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FÖRSIKTIGHET

Övrigt

Om den används där husdjur vistas, se till att de inte kissar på • 
enheten eller biter i nätsladden. 
Detta kan leda till elektriska stötar och eldsvåda. Om den skulle få skador på grund av husdjur, 
dra ut nätkontakten och kontakta servicekontakten. 

Använd inte förbränningsanordningar om de utsätts för direkta • 
luftströmmar från luftutsläppet.
Ofullständig förbränning i förbränningsanordningar kan leda till koloxidförgiftning, etc. 

Innan du använder rökbehandling av insekter, stoppa driften för att • 
förhindra att kemikalier dras in i enheten.
Eftersom kemikalier ansamlas inuti enheten kan vissa personer, beroende på fysiskt tillstånd, 
vara överkänsliga, och deras hälsa äventyras. 

 

Säkerhetsföreskrifter
Ha alltid tv-apparater, stereor, klockradioapparater och antenntrådar minst 2 m från enheten. • 
Interferens kan påverka bild och ljud. Samma gäller för bärbara telefoner, trådlösa mikrofoner och annan utrustning som sänder ut svaga elektromagnetiska 
vågor. 
(Men ljudstörningar kan uppstå på längre avstånd än 2 m beroende på hur starka de elektromagnetiska vågorna är. Mottagningen hindras speciellt vid 
användning av inomhusantenner. Placera därför antenner tillräckligt långt bort så att de inte fångar upp ljudvågor från enheten. 

Använd inte enheten i stället för köksf äktar eller spiskåpor. • 
Denna typ av användning förkortar serviceintervallet för grundf ltret och det veckade f ltret, och eventuellt leder det till skador. 

Använd inte enheten för att bevara konst, akademiskt material, etc., eller för kommersiell användning eller andra • 
specialtillämpningar. 
Denna typ av användning kan försämra kvaliteten på bevarade objekt. 

Fäst delarna korrekt när enheten har rengjorts. • 
Om enheten används när delar som t.ex. f lter har tagits av, kan det leda till skador. 

Använd bara kranvatten. • 
I allmänhet är kranvatten klorerat vilket förhindrar bakterier från att tillväxa. 

Använd aldrig nedanstående vätskor i vattentanken. • 
Varmt vatten som är mer än 40 ˚C, aromatiska oljor, kemikalier, smutsigt vatten, vatten som innehåller dofter eller lösningsmedel, etc. 
Dessa vätskor kan deformera och skada enheten. 

Renat vatten, alkaliskt jonvatten, mineralvatten, källvatten, etc. Dessa typer av vatten kan leda till bakterietillväxt.• 
Överfukta inte rummet. 
Överfuktning kan leda till kondensering och mögel i rummet. 

Rengör enheten regelbundet. • 
Rengör enheten enligt beskrivningen i "SKÖTSEL och RENGÖRING". Sida 27-38.
Överdrivet mycket smuts kan leda till mögel, dålig lukt och försämrad luftfuktningskapacitet.

Var försiktig vid minusgrader. • 
Häll ut vattnet från vattentanken och fuktningsfacket om du misstänker frost. 
Om enheten används när vattnet har frusit kan den skadas. 

Häll ut vattnet från enheten när den inte används. • 
Om enheten inte används, häll ut vattnet från vattenbehållaren och fuktningsfacket.
Smuts och f agor kan orsaka mögel- och bakterietillväxt, vilken kan ge upphov till dålig lukt.

Denna produkt tar inte bort skadliga ämnen (CO, etc.) i cigarettrök. 
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Namn och funktion på delarna 

Luktreducerande katalysator
Absorberar luftburna luktpartiklar och
farliga gaser med luktreducerande
katalysator (svart) och bryter ner
dem med streamern.

Grundfilter (grön)
Tar bort stora dammpartiklar.

Veckat filter
(framsida: vit, baksida: blå)
Absorberar dammpartiklar med
statisk elektricitet.

Små dammpartiklar som inte fångas upp av grundfiltret laddas positivt,
så att de kan absorberas av det negativt laddade veckade filtret.

Joniserande ram

Joniserad tråd (bakre)Vattentank

Frontpanel

Filterbehållare
Har 6 veckade utbytesfilter. 

Skyddsanordning

Luktsensor

Dammsensor

Luftfuktighetssensor · Temperatursensor

(Första filtret installerat) 

(Utbytesfilter) (Utbytesfilter) 

 Veckade filter  7 st.
• 1 st. (Innerbox)
• 6 st. (Filterbehållare)

 Fjärrkontroll

Innerstoppning

Filterbehållare / Innerbox
 Bruksanvisning

 Återvinningsbar 
 luktreducerande kassett
 1 st.

Innerstoppning

Innerbox

Kontroll av tillbehör

Plattor med motsatta poler

Huvudenhet

(Plasmajonisator)

(Streamer-enhet)
ENHET2

ENHET1

Sida 30, 32.

Sida 23, 24.

Sida 16.
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För att låsa, vrid tills      möts. 

Baksida

Sidopanel

Krok för
elkabeln.
Rullar ihop kabeln för 
förvaring av enheten.

Återvinningsbar luktreducerande kassett 

Använd för att regenerera den återvinnings-
bara luktreducerande kassetten. 
Om den förs in i streamer-behållaren bryts 
absorberade luktmolekyler ner, och den 
kan återanvändas. 

Streamer-behållare

Streamer-behållare

Låsa upp Låsa

Så här används låset till behållaren 

Förhindrar att streamer-behållaren öppnas oavsiktligt. 
Använd ett mynt för att öppna. 

Behållarens lås

Luftutsläpp

Elkabel

Fuktande filter

Manöverpanel

Frontindikator- 
lampor 

Handtag

Luftintag

Fuktningsfack

Vattenhjul

Behållarens lås

Mynt

Låsa upp

Låsa

Sida 23, 24.
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Namn och funktion på delarna 
Manöverpanel

Lampa för vattenförsörjningen
Om vattentanken töms under drift, kommer ett långt pipande • 
ljud att upprepas 3 gånger och den här lampan tänds.
Luftfuktningen  stoppas.(Luftreningen fortsätter medan 
lampan för vattenförsörjningen är tänd.)
För att fortsätta luftfuktningen, tillsätt vatten till • 
vattenbehållaren, ställ tillbaka vattenbehållaren och tryck på 

 .

Lampa till det fuktande f ltret (  )
Denna lampa tänds när det är dags att byta det fuktande filtret. Den blinkar • 
om du fortsätter utan att byta filter. Sida 37.

När filtret är bytt, håll  intryckt i ca 2 sekunder.
(Ett kort pip hörs och lampan släcks.)

Lampan till luftreningsf ltret (  )
Denna lampa tänds när det är dags att byta det veckade filtret. Den blinkar • 
om du fortsätter utan att byta filter. Sida 30.

När filtret är bytt, håll  intryckt i ca 2 sekunder.
(Ett kort pip hörs och lampan släcks.)

UNIT-lampa
UNIT1→Denna lampa tänds när det är dags att rengöra plasmajonisatorn. • 
UNIT2→Denna lampa tänds när det är dags att rengöra streamer-enheten. • 
 Sida 33, 34.  

Justering av ljusstyrkan
Används för att ställa in lampans ljusstyrka i sovläge 
eller annat läge. 
Varje gång denna knapp trycks in kommer ljusstyrkan på 
manöverpanelens lampor och frontindikatorlamporna att ändras 
enligt följande. 

<Manöverpanelens lampor>

Klar Matt Matt

<Frontindikatorlamporna> 

Klar Matt AV

Endast frontindikatorlamporna kan släckas helt.• 

Barnspärr
    Håll  intryckt i ca 2 sekunder för att koppla in 
barnspärren. 
(Gör likadant för att avbryta inställningen.) 
När barnspärren är inkopplad, begränsar den 
driften av enheten så att den inte av misstag kan 
manövreras av barn. 

OBS

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten  ●
kan regenereras trots att barnspärren är inkopplad. 
Om frontpanelen tas bort medan barnspärren är  ●
inkopplad, stannar enheten av säkerhetsskäl och 
barnspärren upphör.



10

Sv
en

sk
a

OFF TIMER-knapp
Varje gång den här knappen trycks in, 
ändrar sig avstängningstimern enligt 
följande. 

<Frontindikatorlamporna>

AV

Indikatorlamporna för tidsinställningen är • 
beroende av återstående tid.
Den inställda tiden kan ändras medan timern • 
är på. 

Knapp för luftfuktighetsinställningen
Varje gång den här knappen trycks in, 
ändrar sig luftfuktighetsinställningen enligt 
följande. Sida 20.   

Luftfuktighetsinställningen kan inte ändras medan • 
luftfuktningen är avstängd. 

Knapp för f äktinställning
Varje gång den här knappen trycks in, ändrar sig luftflödet enligt 
följande. Sida 19.

<Frontindikatorlamporna>

(Automatisk) (Tyst) (Låg) (Standard)

(Hög)(Turbo)(Pollen)

" •  " och "  ", "  ", "  " or "  " kommer att tändas samtidigt i automatiskt 
läge.
Fläkten kommer att ställas in på automatiskt läge om • 
luftfuktighetsinställningen HIGH, STD eller LOW väljs vid luftfuktning.

Manöverpanelen är täckt av ett skyddande lager för att skydda den mot rispor. Dra av  ●
lagret före användning. 
Om frontpanelen öppnas under drift, stannar enheten av säkerhetsskäl. ●

Om enheten krånglar under drift �  
Om indikatorlamporna tänds felaktigt eller om enheten inte kan manövreras på grund 
av åska eller andra skäl medan den är i drift, dra ur nätkontakten, vänta minst 3 
sekunder, koppla in kontakten igen och starta enheten. 

Knappen för luftfuktning ON/OFF
Varje gång den här knappen trycks • 
in, slås luftfuktningen på och av.
Lampan är tänd medan • 
luftfuktningen är på. 
Luftreningen är aktiv medan • 
luftfuktningen körs. (Luftfuktningen 
kan inte köras ensamt.) 

ON/OFF-knapp
När denna knapp trycks in, 
 startar enheten. När  den 
trycks in igen, stannar den. 
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Namn och funktion på delarna 
Frontindikatorlampor

Lampa för barnspärr
Denna lampa är tänd när barnspärren är inkopplad. Om andra • 
knappar trycks in medan lampan är tänd, hörs ett kort pipande 3 
gånger och styrningsknapparna ignoreras. 

Dammsensorlampa
Dammsensorn detekterar hur smutsig luften är. Graden av 
luftförorening visas med dammsensorlampan i 3 färger: grön, orange 
och röd.

När lampan är grön är luften ren. • 

Grön Orange Röd

Låg HögDamm

I följande fall är lampan grön under de första 2 sekunderna oavsett hur  �
ren luften är. 

Drift omedelbart efter inställning av frontpanelen. (1) 
Vid drift omedelbart efter isättning av nätkontakten. (2) 

Om dammsensorns reaktion är trög, justera känslighetsinställningen.  �
Sida 13.

Sensortyper och prestanda 

Dammsensor
Detekterbart Cigarettrök, pollen, kvalster, damm, 

djurhår, dieselsot 

Detekterbart 
ibland Ånga, oljeångor 

Kontrollampa 
Denna lampa tänds för att 
uppmärksamma användaren på att det 
är dags för byte eller skötsel. Kontrollera 
manöverpanelen för att se vilket område 
som behöver ombesörjas. 
(Någon av lamporna till det fuktande 
filtret, luftreningsfiltret, UNIT1/2 eller 
vattenförsörjningen kommer att lysa eller 
blinka tillsammans med kontrollampan.) 

Sida 25.

Avläsningarna av rummets fuktighetsmätare och enhetens luftfuktighetslampa kan skilja sig åt. 
Detta beror på att luftströmmar orsakar temperatur- och fuktighetsvariationer till och med i ett och samma rum. Betrakta luftfuktighetslampan som bara en • 
referensavläsning.

Regenereringslampa
Denna lampa tänds medan den återvinningsbara • 
luktreducerande kassetten regenereras i streamer-behållaren. 
Regenereringen tar 8 timmar. • 
Regenerationen av den återvinningsbara luktreducerande • 
kassetten startas och stoppas genom att man öppnar och 
stänger streamer-behållaren. 
 Sida 24.  
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Lampa till luktsensor
Luktsensor detekterar förändringar i luftburna lukter. Graden av lukter visas med luktsensorlampan i 3 färger: grön, 
orange och röd.

När lampan är grön är luften ren. • 

Grön Orange Röd

Svag StarkLukt

I följande fall är lampan grön under den första minuten. Detta läge ses som referensvärdet för luktsensorn. �
Drift omedelbart efter inställning av frontpanelen. (1) 
Vid drift omedelbart efter isättning av nätkontakten. (2) 
Om driften startas igen. (3) 

Om luktnivån förblir konstant utan att bli värre eller minska, kan det hända att sensorn inte kan detektera en stark lukt som  �
håller sig på samma nivå. 
Luktsensorn kanske inte kan detektera andra typer av lukter än ammoniak, t.ex. husdjur, vitlök, etc.  �
Människor har olika tolerans för lukter, varför lampan kan lysa grönt även om du känner en obehaglig lukt. Om du  �
besväras av lukter, ställ in den manuella luftf ödeskontrollen och kör enheten vid ett högre luftf öde.
Sensortyper och prestanda 

Luktsensor
Detekterbart Lukter från cigarrettrökning, matlagning, husdjur, toaletter, råavfall, mögel, 

sprayer, alkohol 

Detekterbart ibland Plötsliga förändringar i temperatur och luftfuktighet, luktlösa gaser som CO, 
ånga, oljeångor, gas från förbränningsanordningar 

Luftfuktighetslampa
(Endast för referens)

Denna lampa visar rummets luftfuktighet enligt 
luftfuktighetssensorn. 

 :Luftfuktighet: 40 % eller lägre
 :Luftfuktighet: Ca 50 %
 :Luftfuktighet: 60 % eller mer

Om enheten körs med bara luftrening, visar lampan också 
luftfuktighetsnivån.
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Om dammsensorkänsligheten inte är som du vill ha den, ändra inställningen. 

Manöverpanel

1,21,3

 1 Tryck på  i 10 sekunder.Medan  hålls intryckt, tryck på  .
Efter ett kort pipande ljud och lampan till luftflödet (“• ” L (Låg), “ ” M (Standard), “ ” H (Hög)) blinkar i ca 5 sekunder, tänds 
lampan som motsvarar aktuell känslighetsinställning.

 2 Ändra känslighetsinställningen från  .
Varje gång knappen trycks in, ändras indikeringslamporna för luftflödet och känsligheten enligt nedan. • 
Känslighetsinställningen visas med indikeringslamporna för luftflödet. Om indikeringslamporna för luftflödet inte ändras, dra ut • 
nätkontakten, vänta minst 3 sekunder, sätt in kontakten igen och gör ett nytt försök. 

Känslighet
HögH (Hög)

M (Standard)

L (Låg)

Normal

Låg

Sensorn reagerar snabbt
på damm.

Grundinställning

Sensorn reagerar mindre 
snabbt på damm. 

 3 När inställningen har ändrats, tryck på  .
Ett kort pipande ljud hörs och lampan för den inställda känsligheten blinkar. • 

 4 Dra ut nätkontakten, vänta minst 3 sekunder och sätt in kontakten igen. 

Detta slutför inställningen. 

OBS

Dammsensorns känslighet kan ställas in medan enheten är igång eller har stoppats.  ●

Om steg  ● 4 inte utförs, går enheten inte tillbaka till normalt driftläge. 

Känslighetsinställning för dammsensorn 
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FÖRBEREDELSER FÖRE ANVÄNDNING

Så här installeras enheten

Ställ enheten där du vill ha den. 
Observera följande installationsavstånd för att garantera enhetens prestanda. 

Min. 10 cm från väggar

Min. 50cm från väggar

Min. 100 cm 
från tak 

Min. 50cm från väggar

Luftflöde

ANM.

Beroende på typen av vägg kan den bli smutsig också med ovanstående installationsavstånd. I sådant fall, f ytta enheten ett säkert avstånd  ●
från väggen. 

OBS

Smart installation 
Välj ett läge så att luften kan nå hela rummet.  ●
Luften blåser lite åt höger, men inget är fel med enheten.  ●
Placera enheten på ett jämnt golv. Om golvet inte är plant, kan enheten vibrera mycket.  ●

Installation 

Använd aldrig enheten på följande platser. 
I kontakt med väggar, möbler, gardiner, etc.  �
Föremål i kontakt med enheten kan få fläckar eller deformeras. 

På tjocka plyschmattor eller sängkläder  �
Enheten kan luta, vatten kan spillas ut och vattennivågivaren kan hindras från att fungera korrekt. 

Utsatt för direkt solljus eller nära värmeapparater  �
Enheten kan deformeras eller missfärgas och temperatur- och luftfuktighetssensorerna samt säkerhetsutrustningen kan 
krångla. 

Exponerad för utomhusluft (dvs. från fönster, etc.) eller drag från luftkonditioneringar, etc.  �
Rummets luftfuktighet kan visa felaktiga värden. 

Nära gardiner, sängkläder, etc.  �
Luftinsläppen kan blockeras vilket kan leda till skador. 

På sluttande eller ojämnt golv  �
Enheten kan falla eller tippa vid jordbävningar eller om någon kommer i kontakt med den.
Om den monteras på en sluttande yta, kan en säkerhetskomponent utlösas och stoppa enheten. 

Utsatt för elektromagnetiska vågor, t.ex. nära mikrovågsugnar, högtalare, etc.  �
Enheten kanske inte fungerar korrekt. 
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Förberedelse avseende fjärrkontrollen
Inställning av fjärrkontrollen

 1 Förberedelse avseende fjärrkontrollen
Batteri finns redan i fjärrkontrollen.För att använda fjärrkontrollen, dra ut den • 
genomskinliga skyddsfilmen ur batterihöljet.

 2 Hur du använder fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollens sändare mot mottagaren på huvudenheten. Om det finns ett • 
hinder i vägen för signalen som exempelvis en gardin, fungerar inte fjärrkontrollen.
Avståndet som fjärrkontrollen kan sända från är ca 6 m.

Mottagare

30° 30°

6m

5m5m

 3 Byte av batteri
1) Tryck på luckans flik mot pilen.
2) Dra ut luckan.
3) Byt batteriet mot ett CR2025-batteri (litium).
 (Var noga med att sätta i batteriet med plussidan enligt bilden.)
4) Stäng locket.

(2) (4)

Batteri

Justera in    sidan på 
batteriet till    sidan
på höljet.

(3)

(1)

Flik

ANM.

Förvara batterier oåtkomligt för barn.Om ett batteri skulle sväljas, kontakta en läkare med detsamma. När batteriet ska kastas, täck över  ●
polerna med tejp.Om de blandas med annan metall eller andra batterier kan det utvecklas värme eller kan en explosion eller förbränning 
uppstå.

OBS

Batteri
Medföljande knappcellsbatteri är förberett för initial användning.  ●
De ska förbrukas inom 1 år från tillverkningsdatumet på luftrenaren.
Det är alltså dags att byta batteri efter ca ett år, men om mottagningen försämras, byt batterierna mot nya av typen knappcellsbatterier  ●
CR2025 (litium).
Knappcellsbatterier som är nära "rekommenderad användningsperiod" kan behöva bytas snart. ●
För att förhindra dålig funktion eller skador på grund av läckage eller explosioner, se till att alltid ta ur knappcellsbatteriet när enheten inte  ●
kommer att användas under en längre tid.

Fjärrkontroll
Tappa inte eller lägg fjärrkontrollen i vatten.  ●
(Skador kan inträffa.)
Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med vassa föremål.  ●
(Skador kan inträffa.)
Signalmottagningen från fjärrkontrollen kan försämras om elektronisk belysning av lysrörstyp (som t.ex. inverterande lysrör) f nns i samma  ●
rum. I dessa fall, rådfråga din återförsäljare.
Om annan elektronisk utrustning reagerar på fjärrkontrollen, f ytta den, eller konsultera din återförsäljare. ●
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 FÖRSIKTIGHET
Gör följande innan nätkontakten ansluts. • 

Montera det veckade f ltret

 1 Avlägsna frontpanelen.
Tryck de två utskjutande delarna (vänster och höger) inåt, • 
och dra frontpanelen uppåt för att ta av den. 

Frontpanel Utskjutande del
(1 till vänster och 1 till höger)

Tryck

 2 Ta bort vattenbehållaren.
Medan du håller vattenbehållaren i handtaget, dra den • 
uppåt och ut ur enheten. 

(1)
Dra

Vattentank
(2)
Upp

 3 Ta av UNIT1.
Medan du håller UNIT1 i handtaget, dra den uppåt och ut • 
ur enheten. 

UNIT1

Handtag

(1)
Dra

(2)
Upp

 4 Ta av den luktrenande katalysatorn.
Medan du håller den luktrenande katalysatorn i handtaget, • 
dra den uppåt och ut ur enheten. 

Luktreducerande katalysator

(1)
Dra

(2)
Upp

Handtag

 5 Montera det veckade f ltret

Passa in de utskjutande delarna (5 lägen) på de vänstra • 
och högra ytorna av den luktreducerande katalysatorn in i 
hålen (5 lägen) på vänster och höger sida om det veckade 
filtret. 

Luktreducerande katalysator

Hål
(5 till vänster och 5 till höger)

Veckat filter

Utskjutande del
(5 till vänster och 1 till höger)

Vänd den vita
sidan mot fronten

För in det veckade filtret under flikarna (4•  lägen) överst och 
längst ner på den luktreducerande katalysatorn.

Flikar överst och nederst (4 lägen)

ANM.

Kör alltid enheten med både ett grundf lter (grönt) och ett veckat  ●
f lter (front: vit, baksida: blå). Om du kör enheten utan båda 
f lterna kan det uppstå skador. Enhetens prestanda sjunker om 
det veckade f ltret fästs bakåt. 
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Förberedelser av vattenbehållaren

Air purifying operation can be operated even 
without water in the tank.

 1 Öppna vattenbehållarens lock. 
Lock

 2 Häll vatten i behållaren, och sätt på locket. 

Use only tap water. 

Fyll på vatten där det inte gör något om du spiller. • 
Innan du fyller på vatten i behållaren, häll först bara i en • 
liten mängd, skaka för att skölja ur den invändigt och släng 
vattnet. 

Close the water tank cap tightly. 
Unless tight, water may leak. 

Håll en full vattenbehållare i handtaget när du ska bära • 
den. 
Rör inte ventilen mitt i locket. Vatten kan spillas ut från • 
behållaren. 

Rör inte ventilen 
mitt i locket. 

ANM.

Använd aldrig följande vätskor i vattentanken. 
Varmt vatten som är mer än 40 ˚C, aromatiska oljor,  ●
kemikalier, smutsigt vatten, vatten som innehåller dofter eller 
lösningsmedel, etc. Dessa vätskor kan deformera och skada 
enheten. 

Renat vatten, alkaliskt jonvatten, mineralvatten, källvatten, etc.  ●
Dessa typer av vatten kan leda till bakterietillväxt.

Förberedelser av vattenbehållaren 
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När f ltret är på plats

 1 Sätt tillbaka den luktrenande 
katalysatorn.

Medan du håller den luktrenande katalysatorn i handtaget, • 
passa in de utskjutande delarna i spåren (4 lägen) i botten 
av huvudenheten och tryck in den luktreducerande 
katalysatorn i huvudenheten. 

(1)
Passa in här.

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud. Luktreducerande katalysator

 2 Sätt tillbaka UNIT1.
Medan du håller UNIT1 i handtaget, passa in de • 
utskjutande delarna i spåren (2 lägen) i botten av 
huvudenheten, och tryck in den i huvudenheten. 

ENHET1
Grundfilter

(1)
Passa in här.

(2)Tryck inåt tills du
hör ett klickande ljud. 

 3 Sätt tillbaka vattentanken.
Medan du håller vattentanken i handtaget, passa in tanken • 
med hålet i botten av huvudenheten, och tryck in tanken i 
huvudenheten. 

Vattentank

(1)
Passa in här.

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud. 

 4 Sätt tillbaka frontpanelen.
Passa in flikarna (2•  lägen) längst ner på panelen i spåren i 
huvudenhetens botten, och stäng panelen. 

Spår i botten
(2 lägen)

[Vy uppifrån]

Frontpanel

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud. 

(1)
Passa in här.

För att montera frontpanelen på rätt sätt, tryck på 
frontpanelen tills du hör ett klickande ljud från 
vänster och höger sida.
Om den monteras felaktigt, kan en 
säkerhetskontakt utlösas och hindra enheten från 
att starta. Sida 27.

ANM.

Kör alltid enheten med både ett grundf lter (grönt) och ett  ●
veckat f lter (front: vit, baksida: blå). Om du kör enheten utan 
båda f lterna kan det uppstå skador. 
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HUR ENHETEN ANVÄNDS

 1 Tryck på  .

Om luftfuktningen kördes förra gången enheten användes, kommer luftfuktningen att köras automatiskt, tryck därför på •  för 
att stänga av lampan till luftfuktningen.

 2 Tryck på  för att ändra luftf ödet. 
Varje gång den här knappen trycks in, ändrar sig luftflödet enligt följande. • 

Luftflödet är extra lågt. 
Detta läge rekommenderas när du sover. 

Luftflöde ((Tyst) (Lågt) (Standard) (Högt)) justeras 
automatiskt efter hur förorenad luften är.

Detta är det snabba luftflödet som snabbt avlägsnar 
luftburet damm. 

Luftflödet ändras var femte minut för att skapa svaga 
luftströmmar så att pollen fångas upp innan det hinner 
falla till marken. 

Tyst läge Antipollenläge

Turbo-lägeAutomatiskt läge

(Automatisk) (Tyst) (Låg) (Standard) (Hög) (Turbo) (Pollen)

OBS

Grundinställningarna är luftrening och automatisk luftf ödeskontroll. Om nätkontakten inte är ansluten eller om frontpanelen var öppen och  ●
enheten startade om, kommer enheten nästa gång den används att köras med de senast använda inställningarna. 

Luftrening

1

Lampa till luftfuktning

2

Sätt in nätsladden i det  �
elektriska uttaget. 

ANM.

Stoppa inte in eller ta ur nätkontakten för att sätta på eller stänga av enheten.  ●
Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda pga. överhettning. 

Sockel

Elkontakt
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OBS

Medan vatten rinner från vattenbehållaren till fuktningsfacket kan det höras ett ljud, men inget är fel på enheten.  ●
Om den inställda luftfuktigheten uppnås eller om lampan för vattenförsörjningen tänds under luftfuktningen, kommer luftfuktningen att  ●
upphöra, men luftreningen fortsätter. 
Luftfuktningshastigheten varierar alltefter luftf ödets inställning.  ●

2

143

Lampa till luftfuktning

 1 Tryck på  .

 2 Tryck på  för att tända lampan till luftfuktningen. 
Om luftfuktningen kördes förra gången enheten användes, kommer lampan till luftfuktningen att tändas automatiskt.• 

 3 Tryck på  för att ändra luftfuktighetsinställningen. 
Varje gång den här knappen trycks in, ändrar sig luftfuktighetsinställningen enligt följande. • 

   

STDLÅG HÖG CONT

 4 Tryck på  för att ändra luftf ödet. 
Varje gång den här knappen trycks in, ändrar sig luftflödet enligt följande. • 
Fläkten kommer att ställas in på automatiskt läge om luftfuktighetsinställningen HIGH, STD eller LOW väljs vid luftfuktning. • 
Luftflödeshastigheten kan inte väljas.
För att ställa in luftflödet, ställ in luftfuktighetsinställningen "CONT". Luftfuktningseffekten ökar med luftflödet. • 
När den ställs in på "auto", justeras luftflödet automatiskt alltefter graden av luftförorening och fuktighet i luften. • 

Luftreningen är aktiv medan 
luftfuktningen körs.  
(Luftfuktningen kan inte köras 
ensamt.)

Flytta aldrig enheten medan den körs. Omf yttning kan leda till  ●
vattenläckor, skador och fel. 



21

Så här används enheten med fjärrkontroll

1
3
5
7
9

10
2
4
6
8

  1. ON/OFF-knapp
  2. Knapp för autof äkt
  3. Knapp för f äktinställning
  4. Turboknapp
  5. Knapp för antipollen
  6. Knapp för luftfuktning ON/OFF
  7. Knapp för inställning av luftfuktigheten
  8. OFF TIMER-knapp
  9. Knapp för justering av ljusstyrkan
10. Knapp för barnspärr

 1 För att starta driften  
Tryck på " ".

Om du åter trycker på knappen stannar enheten.• 

 2 För att automatiskt ändra luftf ödet  
Tryck på " ".

Justerar luftflödet automatiskt till "• " LL (Tyst), " " L (Lågt), " " M (Standard), " " H (Högt) alltefter föroreningen av luften.

 3 För att manuellt ändra luftf ödet  
Tryck på " ".

För varje tryck på knappen ändras luftflödeshastigheten enligt nedanstående, vilket gör det möjligt att välja det luftflöde du önskar.• 

   

L (Låg)LL (Tyst) M (Standard) H (Hög)
“       ” “   ” “   ” “    ”

Inställningen “• ” LL (Tyst) är en mycket låg luftflödeshastighet som lämpar sig vid sömn.
När "• "LL (Tyst) ställts in, minskas den luftrenande kapaciteten eftersom luftflödet är lågt.

 4 För att snabbt rena luften 
Tryck på " ".

En hög luftflödeshastighet avlägsnar snabbt eventuella föroreningar i luften.• 
Detta är praktiskt vid städning.• 

 5 För att avlägsna pollen  
Tryck på " ".

Växling av luftflödeshastigheten var 5:e minut mellan "• ” M (Standard) och " " L (Lågt) kommer att fånga upp pollen innan de når golvet.

Så här används enheten med fjärrkontroll
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 6 För att ändra luftfuktningen mellan på och av 
Tryck på " ".

Varje gång den trycks in kommer luftfuktningen av växla mellan påslagen och avstängd.• 
När luftfuktningen ändras mellan på- och avslagen kommer luftfuktighetslampan tillfälligt att visas enligt nedan.• 

Om luftfuktningen sätts på: luftfuktighetslampan kommer att ändras och visa inställningen.• 
Om luftfuktningen stängs av: luftfuktighetslampan kommer att stängas av i 2 sekunder.• 

 7 För att ändra luftfuktighetsinställningen  

Tryck på " ".

Varje gång den trycks in kommer luftfuktighetslampan tillfälligt att visas enligt nedan.• 

   

”STD”(Standard)”LOW”(Låg) ”HIGH”(Hög) ”CONT”(Kontinuerlig)

 8 För att bestämma vid vilken tidpunkt driften ska stoppas 
Tryck på " ".

För varje intryckning av knappen ändras timerns inställning enligt nedan. Återstående tid lyser i OFF timer-lampan.• 

   

”4” (4 timmar)“ 1 ” (1 timmar) ”8” (8 timmar) (Avbryt)

Vid den inställda tidpunkten avbryts driften automatiskt.• 
Den inställda tiden kan ändras om knappen trycks in under det att tiduret räknar ned.• 

 9 För att ändra ljusstyrkan på manöverpanelens lampor och frontindikatorlamporna 
Tryck på " ".

För varje tryck på knappen, ändras displayen enligt nedanstående.• 
<Manöverpanelens lampor> <Frontindikatorlamporna> 

Klar Matt Matt Klar Matt AV

Endast frontindikatorlamporna kan släckas helt.• 

  11 För att förhindra felaktig drift 
Tryck på " " i 2 sekunder.

Gör andra knappar än "• " på huvudenheten och knapparna på fjärrkontrollen obrukbara.
Detta gör det möjligt att förhindra att barn använder enheten på ett felaktigt sätt.• 

För att låsa upp barnspärren, tryck på "• " igen i 2 sekunder.
För att låsa upp barnspärren utan fjärrkontrollen, tryck på " •  " på enheten i 2 sekunder.

ANM.

Enheten fungerar inte under 3 sekunder efter att frontpanelen är på plats, eller kontakten anslutits till ström, även om knappen " ● " på 
fjärrkontrollen trycks in.
Driften avbryts av säkerhetsskäl när frontpanelen öppnas under drift. ●
Om en felaktig operation vidtas under drift.  ●
    Om huvudenhetens display är onormal eller fjärkontrollen inte kan användas p.g.a. åska eller radiosändningar under drift, dra ut 

kontakten och sätt i den igen efter tre sekunder.



23

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten kan tas ur luftrenaren och användas  �
för att ta bort lukter på andra ställen. Luktborttagningsförmågan kan regenereras med 
streamer-behållaren så att kassetten kan användas om och om igen.

Användningsområden Den luktreducerande kassetten kan användas på följande platser. 

I skoskåp I bilarFoajéer I lådor I kylskåpToaletter

• Du ska varken förvara eller använda den återvinningsbara luktreducerande kassetten nära öppen eld, vid direkt solljus eller där det är extremt varmt eller fuktigt.

Endast i kylskåp
(Den återvinningsbara luktreducerande 
kassetten kan inte användas i frysar.)

För användning i kylskåp
Använd 1 återvinningsbar luktreducerande kassett per 450 l kylskåp.• 
Av sanitära orsaker bör kassetten enbart användas för kylskåpet.• 
Placera kassetten så att den inte kommer i kontakt med föda.• 
Använd inte kassetten i frysar.• 
Det bildas kondens på kassetten om den flyttas från en kall plats till • 
en varm plats.
Om det bildas kondens på kassetten, torka bort vattnet med en mjuk • 
trasa och låt den sedan självtorka.

För användning i bilar
Placera den återvinningsbara luktreducerande kassetten så att den • 
inte stör föraren.
Placera inte kassetten under förarsätet eftersom den då kan komma • 
ivägen för pedalrörelserna.
Placera inte kassetten på varma platser, exempelvis under • 
instrumentbrädan, eftersom den då kan deformeras.

Hur den används

Ta ut den återvinningsbara (1) 
luktreducerande kassetten ur 
förpackningen. 

Även om den kan användas som den är blir den luktreducerande • 
effekten bättre om den före användning först regenereras. 

.Förpackningens innehåll:  Luktreducerande katalytiskt filter (1st.)

.Komponenter: Fotokatalysator (titanapatit), aktivt kol 

Ställ in startmånad på baksidan av den (2) 
återvinningsbara luktreducerande kassetten. 

Exempel  Luktreducerande i 2 månader från april till juni 

Låt glida till vänster och höger. 

När den vänstra öppningen är över startmånaden kommer den månad då den 
luktreducerande kassetten ska regenereras att visas i den högra öppningen. 

Placera på en illaluktande plats. (3) 

 

Exempel  I skoskåp 

Återvinningsbar 
luktreducerande kassett 

Den luktreducerande effekten fortsätter 
i ca 2 månader 
(Det faktiska effekten varierar beroende på omgivningen.) 

Lukt

LuktLukt

Effektens förväntade varaktighet Ca 2 månader

Rekommenderat täckningsområde Ca 1,7 m2

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten tar bort lukter genom att absorbera 
luktmolekylerna, därför kan tillräcklig effekt inte uppnås om den används på platser med stor rymd. 

Den återvinningsbara lukt-
reducerande kassetten kan 
läggas ner eller ställas upp
beroende på var den används. 

ANM.

 

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten är inte ätbar. • 
Oavsiktlig förtäring kan leda till allvarlig sjukdom, så var därför 
mycket noga med att placera kassetten utom räckhåll för barn.
I händelse av förtäring bör en läkare kontaktas.• 
Förvara inte kassetten tillsammans med andra luftfräschare, • 
luktborttagare, insektsmedel, etc.
Håll borta från husdjur.• 
Kläder kan fläckas om de kommer i kontakt med kassetten.• 

Använd endast kassetten för dess avsedda syfte.• 
Ta inte isär kassetten.• 
Den återvinningsbara luktreducerande kassetten är inte tänkt att • 
användas på platser med stor rymd eller med stark lukt. Där bör 
istället huvudenheten användas.
Luftrenaren kan utan problem användas tillsammans med den • 
återvinningsbara luktreducerande kassetten i streamer-behållaren.

Så här används den återvinningsbara 
luktreducerande kassetten 
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Den återvinningsbara luktreducerande kassetten kan tas ur luftrenaren och användas  �
för att ta bort lukter på andra ställen. Luktborttagningsförmågan kan regenereras med 
streamer-behållaren så att kassetten kan användas om och om igen.

Användningsområden Den luktreducerande kassetten kan användas på följande platser. 

Hur den används

Ta ut den återvinningsbara (1) 
luktreducerande kassetten ur 
förpackningen. 

Även om den kan användas som den är blir den luktreducerande • 
effekten bättre om den före användning först regenereras. 

.Förpackningens innehåll:  Luktreducerande katalytiskt filter (1st.)

.Komponenter: Fotokatalysator (titanapatit), aktivt kol 

Ställ in startmånad på baksidan av den (2) 
återvinningsbara luktreducerande kassetten. 

När den vänstra öppningen är över startmånaden kommer den månad då den 
luktreducerande kassetten ska regenereras att visas i den högra öppningen. 

Placera på en illaluktande plats. (3) 

 

Effektens förväntade varaktighet Ca 2 månader

Rekommenderat täckningsområde Ca 1,7 m2

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten tar bort lukter genom att absorbera 
luktmolekylerna, därför kan tillräcklig effekt inte uppnås om den används på platser med stor rymd. 

 

Regenerering av den återvinningsbara 
luktreducerande kassetten

Efter ca 2 månader (endast referens), regenerera den återvinningsbara luktreducerande 
kassetten i streamer-behållaren. 
Om kassetten inte regenereras regelbundet kommer den luktreducerande effekten inte att 
uppnås. 
Regenerationen av den återvinningsbara luktreducerande kassetten startas och stoppas 
genom att man öppnar och stänger streamer-behållaren. 

Procedur Anm.

 1 Öppna streamer-behållaren och placera den 
återvinningsbara luktreducerande kassetten 
inuti. 

Lägg aldrig i något annat än den återvinningsbara • 
luktreducerande kassetten i streamer-behållaren. Detta 
kan leda till skador. 

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten kan • 
inte regenereras om den är våt på grund av 
kondensering m.m. Om en våt kassett förs in i 
streamer-behållaren kan skador uppstå. 

Tryck en gång på locket för
att öppna streamer-behållaren 

För in kassetten i den 
riktning som visas här. 

Streamer-
behållare

Tryck

Återvinningsbar 
luktreducerande kassett 

 2 Stäng streamer-behållaren. Använd inte luftrenaren med streamer-behållaren öppen. • 
Detta kan leda till skador. 

Streamer-behållaren kan låsas. • 

Kontrollera att regenereringslampan tänds när • 
regenereringen startas. 

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten kan • 
regenereras utan att luftrenaren är på, genom att bara 
ansluta elkabeln. 

Regenereringen stoppas automatiskt av säkerhetsskäl om • 
frontpanelen öppnas eller om elkabeln inte är ansluten 
under regenereringen. Om detta är fallet nollställs också 
regenereringstiden. För att starta regenereringen igen, 
öppna och stäng streamer-behållaren. 

Beroende på användningsförhållandena och hur gammal • 
den återvinningsbara luktreducerande kassetten är, kan 
det hända att regenereringen inte helt och hållet återställer 
den luktreducerande effekten. 

Den återvinningsbara luktreducerande kassetten kan • 
regenereras ca 200 gånger. (Det faktiska antalet varierar 
beroende på omgivningen.) 

Viktiga driftsförhållanden  �

Regenerering 

Luftrenaren aktiv Möjlig

Luftrenare inaktiv 
Möjlig 

(Fläkten är på och luft 
blåser från utloppet.)

Barnspärr inkopplat Möjlig

Enheten inte ansluten 
Frontpanelen öppen Omöjlig

Stäng streamer-
behållaren. 

Ett kort pipande ljud 
hörs när regenereringen 

startar korrekt. 

8 timmar senare

Regenerering startar 
automatiskt. 

Regenerering slutar 
automatiskt. 

Regenerering startar 

Regenerering slutar

Regenererings-
lampan tänds. 

Regenererings-
lampan släcks. 

När regenereringen har avslutats, ta ut den 
återvinningsbara luktreducerande kassetten, och 
sätt tillbaka den på den plats där den används. 
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Om kontrollampan tänds, kontrollera manöverpanelen för att se vilket område som 
behöver ombesörjas. 

• Någon av lamporna till det fuktande filtret (            ), luftreningsfiltret (      ), UNIT1/2 eller vattenförsörjningen (                    )kommer att lysa eller 
blinka tillsammans med kontrollampan (      ).

Luftinsläpp för damm/lukt-
sensorer och temperatur/
luftfuktighetsensorer

Om de är igensatta

Återvinningsbar lukt-
reducerande kassett 

Om damm har ansamlats
Om du besväras av smuts

Dammsugare

Dammsugare

Blötlägg, låt rinna av och torka

Sida 27.(1) Frontpanel Om du besväras av smuts Torka

(3) Grundfilter Var annan vecka

(4) Om ”ENHET1”-lampan tänds Blötlägg, låt rinna av och torka

(5) Om ”ENHET2”-lampan tänds Blötlägg, låt rinna av och torka

Blötlägg, låt rinna av och torka

(6) Veckat filter Om lampan till luftrenings-
filtret tänds eller blinkar Byt

Skölj med vatten

(7) Luktreducerande katalysator Om du besväras av smuts Dammsugare

Dammsugare

Kan inte tvättas med 
rengöringsmedel

Byt

Sida 33, 34.

Sida 33, 34.

Sida 30, 31.

Sida 29.

Sida 28.

*Fuktningsfack Var tredje dag Sida 36.

*Fuktande filter
  (Vattenhjul)

*Fuktande filter

Varje vecka

Om lampan till det fuktande
filtret tänds eller blinkar

Sida 35.

Sida 37.

Sida 27.

Sida 28.

(Streamer-enhet)
ENHET2

(Plasmajonisator)
ENHET1

Skölj med vatten

(2) Vattentank Varje gång du tillsätter vatten Sida 28.Skölj med vatten

*Vid rengöring av fuktningsfacket eller det fuktande filtret, ta först bort (1) frontpanelen och ta ut vattenbehållaren (2). 

Ta ut delar för underhåll i numerisk ordning. 
Sätt tillbaka dem i omvänd ordning.

<Frontindikatorlamporna> <Manöverpanel>

Kan inte 
sköljas i vatten

Kan inte 
sköljas i vatten

Sekvens Del När underhåll ska utföras Hur underhåll ska utföras Referenssida

Snabb referenstabell  
för underhåll

 VARNING
Innan underhåll görs, stoppa enheten och koppla • 
ur elkabeln.
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(3) Grundfilter (grön)

(2) Vattentank

(6) Veckat filter
 (framsida: vit, baksida: blå)

(5)
 (Streamer-enhet)

UNIT2 

(4)
 (Plasmajonisator)

UNIT1 

(1) Frontpanel

(7) Luktreducerande katalysator

• Luftinsläpp för damm/lukt- 
 sensorer och temperatur/
 luftfuktighetsensorer

Fuktningsfack

• Återvinningsbar luktreducerande kassett 

Fuktande filter

Sida 33, 34.

Sida 33, 34.

Sida 30, 31.

Sida 27.

Sida 27.

Sida 28.

Sida 28.

Sida 28.

Sida 35.

Sida 36.

Sida 29.

Vid rengöring av fuktningsfacket eller det fuktande filtret, ta först bort (1) frontpanelen och ta ut vattenbehållaren (2). 
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Skötsel och rengöring
Rengöring av frontpanelen  Torka

Torka av smuts med en fuktad trasa.• 
För ingrodd smuts, torka av med en trasa som har fuktats med ett neutralt flytande rengöringsmedel.• 

 FÖRSIKTIGHET
Använd inte borstar med hårda borst, etc.  • 
Verktyg kan skrapa frontpanelen.

 VARNING
Använd inte bensin, bensen, thinner, skurpulver, fotogen, alkohol, etc. • 
Dessa ämnen kan leda till sprickbildning, elektriska stötar eller 
gnistbildning.
Tvätta inte enheten med vatten. Kontakt med vatten kan leda till • 
elektriska stötar, eldsvåda eller skador.

Rengöring av sensorinlopp
(Sensorer för damm, lukt, temperatur och luftfuktighet)

 
Dammsugare

Använd ett dammsugarmunstycke med en smal öppning, dammsug • 
luftinlopp och sensorhål.

Luftinlopp

Luftinlopp

 

Rengöring av stativ  Dammsugare

Om det har samlats damm, ta bort det med • 
dammsugare.

ANM.

Var försiktig så att du inte rispar frontpanelens framsida eller skadar de utstickande delarna på baksidan av den när den tas av.  ●
De utstickande delarna på baksidan fungerar som en säkerhetsomkopplare som stänger av strömmen när panelen öppnas. 
Om den skadas, kan enheten inte startas.

Topphål

Var försiktig så att dessa utskjutande delar inte skadas.

Frontpanelens baksida
Utskjutande del

 VARNING

På baksidan av hålet överst på enheten finns en • 
säkerhetsomkopplare, rör den därför inte. 
Beröring av omkopplaren kan leda till en elektrisk 
stöt.
Om omkopplarna av misstag skadas och enheten • 
därför inte kan startas, kontakta servicekontakten.
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Återvinningsbar lukt-
reducerande kassett 

Streamer-behållare

Luktreducerande katalysator

Rengöring av återvinningsbar luktreducerande kassett  Dammsugare  Blötlägg, låt rinna av och torka  Kan inte tvättas med rengöringsmedel

Om det har samlats damm, ta bort det med dammsugare. • 
Om du besväras av smuts på kassetten, blötlägg den i vatten i ca 10 minuter, låt den rinna av och torka på en skuggig välventilerad • 
plats i ca en dag.

Återvinningsbar 
luktreducerande kassett

 

Rengöring av vattentank  Skölj med vatten  

Innan du fyller på vatten i behållaren, häll först bara i en liten mängd, stäng locket och skaka för att rengöra den inuti.• 
Rengör tankens insida en gång i veckan genom att hälla neutralt flytande rengöringsmedel i vattnet, och skaka tanken.• 
Vid ingrodd smuts, tvätta med en borste med mjuka borst eller neutralt flytande rengöringsmedel.Skölj ur rengöringsmedlet noga.• 

Rengöring av luktreducerande katalysator   Dammsugare  Kan inte sköljas i vatten  Byte onödigt

Ta av den luktreducerande katalysatorn och sug upp dammet med en dammsugare.• 
Gnugga inte på den främre ytan.• 
För anvisningar om hur man tar av och sätter på den luktreducerande katalysatorn, se "Byte av veckat filter".  • 

Skölj inte i 
vatten.

Gnugga inte på 
den främre ytan.

Luktreducerande katalysator

Luktborttagande 
katalysator (svart)

 

 FÖRSIKTIGHET

Do not rinse the deodorizing • 
catalyst unit with water.  
Contact with water prevents 
further use.
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Skötsel och rengöring

 1 Avlägsna frontpanelen.
Tryck de två utskjutande delarna (vänster och höger) inåt, • 
och dra frontpanelen uppåt för att ta av den. 

Frontpanel

Utskjutande del
(1 till vänster och 1 till höger)

Tryck

 2 Ta bort vattenbehållaren. 
Medan du håller vattenbehållaren i handtaget, dra den • 
uppåt och ut ur enheten.

(1)
Dra

Vattentank
(2)
Upp

 3 Rengör grundf ltret
Sug upp damm med en dammsugare. • 

 4 För ingrodd smuts
Skölj grundf ltret i vatten.

Lägg fingrarna i fördjupningen överst på grundfiltret, dra filtret framåt • 
och lossa på flikarna (4 lägen) till vänster och höger om grundfiltret 
från hålen (4 lägen) till vänster och höger på UNIT1.

Dra framåt för
att ta av

Grundfilter

Flikar
(4 på vänster och 
på höger sida)

Vid ingrodd smuts, tvätta med en borste med mjuka borst eller • 
neutralt flytande rengöringsmedel, och torka på en skuggig 
välventilerad plats.

Om det finns kvar vattendroppar på förfiltret , kan lampan ”UNIT1” 
lysa. Låt därför förfiltret torka ordentligt innan det används igen.

 5 Sätt tillbaka grundf ltret
Rikta in flikarna (4 lägen) till vänster och höger på • 
grundfiltret med hålen (4 lägen) till vänster och höger på 
UNIT1, och för in dem i hålen.

Hål
(4 till vänster och till höger)

Övre vänstra fliken (1 läge) 
(Den övre vänstra fliken är 
annorlunda formad från
de övriga.)

Andra flikar 
(3 lägen)

UNIT1

 6 Sätt tillbaka vattentanken.
Medan du håller vattentanken i handtaget, passa in tanken • 
med hålet i botten av huvudenheten, och tryck in tanken i 
huvudenheten.

Vattentank

(1)
Passa in här.

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud.

 7 Sätt tillbaka frontpanelen.
Passa in flikarna (2•  lägen) längst ner på panelen i spåren i 
huvudenhetens botten, och stäng panelen.

Spår i botten
(2 lägen)

Frontpanel

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud.

(1)
Passa in här.

[Vy uppifrån]

Rengöring av förf lter   (Cirka var annan vecka)  Dammsugare   Skölj med vatten
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 1 Avlägsna frontpanelen. Sida 29.

 2 Ta bort vattenbehållaren. Sida 29.

 3 Ta av UNIT1.
Medan du håller UNIT1 i handtaget, dra den uppåt och ut • 
ur enheten.

UNIT1

Handtag

(1)
Dra

(2)
Upp

 4 Ta av den luktrenande katalysatorn.
Medan du håller den luktrenande katalysatorn i handtaget, • 
dra den uppåt och ut ur enheten.

Luktreducerande katalysator

(1)
Dra

(2)
Upp

Handtag

 5 Ersätt det veckade f ltret med ett nytt.
Ta av det förbrukade veckade f ltret.(1) 

Frigör det veckade filtret från de utskjutande delarna (5 • 
lägen på var och en) på vänster och höger sida om den 
luktrenande katalysatorn (framsidan).

Ta ett nytt veckat f lter ur sin förpackning och (2) 
fäst det på den luktreducerande katalysatorn.

Placera det veckade filtret med den vita 
sidan vänd mot fronten.

Passa in de utskjutande delarna (5 lägen) på de • 
vänstra och högra ytorna av den luktreducerande 
katalysatorn in i hålen (5 lägen) på vänster och höger 
sida om det veckade filtret. 

Luktreducerande katalysator

Hål
(5 till vänster och 1 till höger)

Veckat filter

Utskjutande del
(5 till vänster och 1 till höger)

Vänd den vita
sidan mot fronten

För in det veckade filtret under flikarna (4 lägen) överst • 
och längst ner på den luktreducerande katalysatorn.

Flikar överst och 
nederst (4 lägen)

ANM.

Om den luktreducerande katalysatorn är smutsig, sug upp dammet med en dammsugare. Om plåten är smutsig, torka av smutsen med  ●
en fuktad trasa. Sida 28.  
För ingrodd smuts, torka av med en trasa som har fuktats med ett neutralt f ytande rengöringsmedel. (Skölj inte i vatten.)

 VARNING
Innan underhåll görs, stoppa enheten och • 
koppla ur elkabeln.

Det veckade filtret behöver inte 
bytas ut förrän lampan till 
luftreningsfiltret tänds eller blinkar.

Byte av veckat f lter  Kan inte sköljas i vatten
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Byte av veckat f lter
Vid byte av veckat filter, kontakta servicekontakten. (Se OBS på s. 38.) ●
Det veckade filtret behöver inte bytas ut förrän lampan till luftreningsfiltret tänds eller blinkar. Byt det veckade filtret om lampan till  ●
luftreningsfiltret tänds eller blinkar, även om filtret inte är smutsigt. Synligt smuts och filtrets prestanda är inte kopplade till varandra. 
Bytesintervallet för det veckade filtret varierar efter hur enheten används och var den är placerad.
Lampan till luftreningsfiltret tänds efter ca 1 år i ett hem där man röker 10 cigaretter om dagen och enheten används.  ●
(Bytesintervallet minskar om enheten används där luften är speciellt smutsig.)
Släng använda veckade filter som icke brännbart avfall. (Material: polypropylen/polyesterfiber) ●
Om du byter det veckade filtret innan lampan till luftreningsfiltret tänds eftersom du besväras av smuts, håller du återställningsknappen för  ●
det veckade filtret intryckt i 2 sekunder.

 6 Sätt tillbaka den luktrenande 
katalysatorn.

Medan du håller den luktrenande katalysatorn i handtaget, • 
passa in de utskjutande delarna i spåren (4 lägen) i botten 
av huvudenheten och tryck in den luktreducerande 
katalysatorn i huvudenheten. 

(1)
Passa in här.

(2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud.Luktreducerande katalysator

 7 Sätt tillbaka UNIT1.
Medan du håller UNIT1 i handtaget, passa in de • 
utskjutande delarna i spåren (2 lägen) i botten av 
huvudenheten ,och tryck in den i huvudenheten.

(1)
Passa in här.

UNIT1 (2)Tryck inåt tills du 
hör ett klickande ljud.

 8 Sätt tillbaka vattentanken. Sida 29.

 9 Sätt tillbaka frontpanelen. 

  11 Anslut elkabeln.

  11 Håll återställningsknappen för 
luftreningsf ltret överst på enheten 
intryckt i 2 sekunder.
(En dubbelton sänds ut och lampan till luftreningsfiltret 
släcks.)

När det veckade filtret har bytts ut, släcks inte lampan till • 
luftreningsfiltret såvida inte återställningsknappen för filtret 
hålls intryckt i 2 sekunder.
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Ta av

 1 Avlägsna frontpanelen. Sida 29.

 2 Ta bort vattenbehållaren. Sida 29.

 3 Ta av UNIT1.
Medan du håller UNIT1 i handtaget, dra den uppåt och ut • 
ur enheten. 

UNIT1

Handtag

(1)
Dra

(2)
Upp

 4 Ta av plattorna med motsatta poler på 
baksidan av UNIT1.

Medan du klämmer ihop de vita och gröna knapparna  • 
(2 uppsättningar på vänster och höger sida), lyfter du 
plattorna med motsatta poler uppåt och utåt.

Knapp
(vit)

Knapp
(grön)

Bär gummi-
handskar. 

Det finns 
joniseringstrådar inuti, 

var därför försiktig 
så att de inte fastnar i 

något.

Plattor med
motsatta poler

Joniserande ram

Joniserad tråd

Om du klämmer ihop 
knapparna samtidigt 
så blir det lättare att 

ta av de motsatta 
polplattorna.

Sätt på

 1 Fäst plattorna med motsatt pol.
(1)  Passa in plattorna med motsatta poler över knapparna 

(2 uppsättningar på vänster och höger sida) på den 
joniserande ramen.

Plattorna med motsatta poler har ingen höger- eller 
vänstersida och kan sättas på valfri sida av den 
joniserande ramen. Sätt på dem så att pilen syns.

Knapp (vit)

Pil

Joniserande ram

Bär gummi-
handskar. 

(2) För in den ordentligt tills den klickar på plats.

(3) Fäst den andra sidan av plattan med motsatt pol.

 2 Sätt tillbaka UNIT1 Sida 31. , grundf lter, 
vattentank och frontpanel. Sida 29.

UNIT1 (plasmajonisator) ta av och fästa

Bär • gummihandskar när du tar av och fäster plattorna med motsatta poler. Du kan skära dig i händerna på plattorna med motsatta poler och joniseringstrådarna.

 FÖRSIKTIGHET
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Skötsel och rengöring
Rengöring av UNIT1 (plasmajonisator) och UNIT2 (streamer-enhet)

Joniserande ram (Ta bort smuts efter blötläggning men före torkning.)(1) 
Ta bort smuts från plastdelarna med en mjuk trasa.• 
Torka av smuts i fickor och på platser där fingrarna inte når med en bomullstopp, etc.• 
Lämna aldrig kvar ludd från rengöringstrasan. Ludd kan orsaka fel.• 

*Ta bort smuts i fickor med
en bomullstopp, etc.

Bomullstopp

Bär gummi-
handskar.

 FÖRSIKTIGHET
Innan underhåll görs, stoppa enheten och koppla ur elkabeln.• 
Bär • gummihandskar när enheterna gnuggas eller torkas av. Du kan skära dig i 
händerna på plattorna med motsatta poler och joniseringstrådarna.Om UNIT-lamporna tänds Blötlägg, låt rinna av och torka

Procedur
UNIT1 UNIT2

Anm:
(1) Joniserande ram (2) Joniserad tråd (3) Plattor med motsatta poler (4) Streamer-enhet

Ta av delar. Sida 32. Sida 32. Öppna frontpanelen och dra ut 
streamer-enheten.

Sug upp damm på den främre ytan med 
en dammsugare.

Lossa inte skruvarna på den joniserande ramen eller på streamer-enheten. Detta kan leda till • 
skador.

Blötlägg i ljummet vatten. (Ca 1 timme)

Rengör UNIT1 och UNIT2 i en vask.• 
Vid ingrodd smuts, blötlägg UNIT1 och UNIT2 i ljummet vatten med tillsats av neutralt flytande • 
rengöringsmedel (t.ex. köksrengöring).
Använd så mycket rengöringsmedel som anges i rengöringsinstruktionerna.• 
Använd aldrig pulveriserat, alkaliskt eller surt rengöringsmedel, och skrubba aldrig med hårda • 
borstar. Oriktig hantering kan leda till deformering och skador.
Rör aldrig nålarna inuti •  UNIT2  (streamer-enhet). Den luktreducerande förmågan minskar om 
nålarna deformeras.

Ta bort smuts med en trasa, mjuk 
borste, etc.

Använd gummihandskar 
vid rengöring. 

Torka

Bär gummi-
handskar.

(För detaljer, se 
(1) och (2) i 
figuren nedan.)

Gnugga

Bär gummi-
handskar.

Skölj i rinnande vatten och låt rinna av. Om rengöringsmedel stannar kvar på UNITS 1 eller 2, kommer lamporna till UNIT1 och UNIT2 • 
inte att släckas efter rengöringen, skölj därför noga.
Lämna aldrig kvar ludd från rengöringstrasan. Ludd kan orsaka fel.• 

Torka i en välventilerad skugga. (Ca 1 
dag) 

Plastdelar kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus.• 
Om vatten stannar kvar på UNITS 1 eller 2, också i små kvantiteter kommer lamporna till UNIT1 • 
och UNIT2 inte att släckas efter rengöringen, torka därför ordentligt i skugga.

Fästa delar. Sida 31. Sida 32.
Sätt på streamer-enheten som den 

satt tidigare.

Dammsugare

Blötlägg i varmt/
rent vatten

Avlägsna 
smuts.



34

Sv
en

sk
a

Procedur
UNIT1 UNIT2

Anm:
(1) Joniserande ram (2) Joniserad tråd (3) Plattor med motsatta poler (4) Streamer-enhet

Ta av delar. Öppna frontpanelen och dra ut 
streamer-enheten.

Sug upp damm på den främre ytan med 
en dammsugare.

Lossa inte skruvarna på den joniserande ramen eller på streamer-enheten. Detta kan leda till • 
skador.

Blötlägg i ljummet vatten. (Ca 1 timme)

Rengör UNIT1 och UNIT2 i en vask.• 
Vid ingrodd smuts, blötlägg UNIT1 och UNIT2 i ljummet vatten med tillsats av neutralt flytande • 
rengöringsmedel (t.ex. köksrengöring).
Använd så mycket rengöringsmedel som anges i rengöringsinstruktionerna.• 
Använd aldrig pulveriserat, alkaliskt eller surt rengöringsmedel, och skrubba aldrig med hårda • 
borstar. Oriktig hantering kan leda till deformering och skador.
Rör aldrig nålarna inuti •  UNIT2  (streamer-enhet). Den luktreducerande förmågan minskar om 
nålarna deformeras.

Ta bort smuts med en trasa, mjuk 
borste, etc.

Torka

För detaljer, se (4) 
i figuren nedan.)

Bär gummi-
handskar.

Skölj i rinnande vatten och låt rinna av. Om rengöringsmedel stannar kvar på UNITS 1 eller 2, kommer lamporna till UNIT1 och UNIT2 • 
inte att släckas efter rengöringen, skölj därför noga.
Lämna aldrig kvar ludd från rengöringstrasan. Ludd kan orsaka fel.• 

Torka i en välventilerad skugga. (Ca 1 
dag) 

Plastdelar kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus.• 
Om vatten stannar kvar på UNITS 1 eller 2, också i små kvantiteter kommer lamporna till UNIT1 • 
och UNIT2 inte att släckas efter rengöringen, torka därför ordentligt i skugga.

Fästa delar. Sätt på streamer-enheten som den 
satt tidigare.

Joniserad tråd (8 lägen)(2) 
Ta bort smuts från de joniserande trådarna och omgivande • 
plastdelar med en mjuk trasa.

Bär gummi-
handskar.

Rengör joniserings-
trådarna utan att flytta 

dem från V-skåran. 

*Torka försiktigt av 
joniseringstrådarna. 

 Om man drar i dem med våld kan 
de slitas av. 

Streamer-enhet(4) 
Ta bort smuts från plastdelarna (• ) i de inre områdena med en 
bomullstopp eller mjuk trasa.
Ta inte bort skruvarna.• 

: Plastdelar

*Rör inte nålarna (2 lägen). 
 Den luktreducerande förmågan minskar om 
 nålarna deformeras.

Vidrör inte 
nålarna. 

Bomulls-
topp

Bär gummi-
handskar.

(1) Joniserande ram

(2) Joniserad tråd (bakre) (4) Streamer-enhet
(3) Plattor med
motsatta poler

(Streamer-enhet)
UNIT2UNIT1

(Plasmajonisator)
Det finns joniseringstrådar bakom plattorna med motsatta poler.  �
Var försiktig så att du inte sliter av dessa trådar när du tar av 
respektive sätter fast enheterna.

Om enheten körs med trasiga joniseringstrådar, tänds UNIT1-• 
lampan. Medan lampan är tänd är dammuppsamlingsförmågan 
liten.
Om joniseringstrådarna brister av misstag, måste de bytas ut, • 
kontakta servicekontakten. (Byt inte trådarna själv.)

 FÖRSIKTIGHET
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Skötsel och rengöring
Rengöring av fuktande f ltret   (Cirka varje vecka)  Blötlägg, låt rinna av och torka

Hur snabbt det fuktande filtret blir smutsigt beror på omgivningen där det används. 
Om lukter kommer från luftutsläppet eller om fuktningsförmågan är liten (vattnet 
minskar sakta), rengör det fuktande filtret enligt följande inom 1 vecka. 
Rengör det fuktande filtret på samma sätt som om enheten inte hade använts under 
en lång tid. 

 1 Ta bort frontpanelen och vattentanken.
 Sida 29.

 2 Dra ut fuktningsfacket och ta bort 
vattenhjulet och det fuktande f ltret. 

Innan fuktningsfacket dras ut måste vattentanken först tas • 
ut.
Håll i fuktningsfackets fördjupningen på undersidan, och • 
dra ut. (Se figuren till höger.)
Fuktningsfacket innehåller vatten, dra därför ut det sakta. • 

Ta inte bort det fuktande filtret från vattenhjulet. Filtret kan 
förlora sin form.

 3 Lös upp det neutrala f ytande 
rengöringsmedlet i ljummet vatten.
Kvantitet:  Använd så mycket rengöringsmedel som 

anges i rengöringsinstruktionerna. 

  4 Sänk ner det fuktande f ltret i vattnet och 
låt det ligga i blöt i 30-60 minuter.

Fuktande filter

Neutralt 
flytande 

rengörings-
medel

Vattenhjul

 5 Skölj under rinnande vatten.
Använd rent vatten.• 
Upprepa 2-3 gånger med nytt vatten varje gång.• 
Använd inte våld när du rengör det fuktande filtret. Filtret • 
kan förlora sin form.

Otillräcklig sköljning kan leda till dålig lukt, 
deformering eller missfärgning.

Skölj noga.

Dra utåt

Fuktningsfack Fördjupning

Vattenhjul

Fuktande filter

 VARNING
Innan underhåll görs, stoppa • 
enheten och koppla ur elkabeln.
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Rengöring av fuktningsfack   (Cirka var tredje vecka)  Skölj med vatten

 1 Ta bort frontpanelen och vattentanken. 

 2 Dra ut fuktningsfacket och ta bort vattenhjulet och det fuktande f ltret. 

3 Skölj fuktningsfacket i vatten.

 4 Sätt tillbaka fuktningsfacket. Se ovan.

 5 Sätt tillbaka vattentanken och frontpanelen. Sida 29.

För ingrodda avlagringar

Lös upp citronsyra i handvarmt vatten och fukta en mjuk • 
trasa eller borste med vattnet. 
Ta bort avlagringen med trasan eller den mjuka borsten. 
Skölj ordentligt med rent vatten. 
* Ang. mängden citronsyra, se “För ingrodda avlagringar 
(vit eller brun)”. Sida 35.

OBS

Ta inte bort f ottören eller silverjonskassetten. ●
Utan f ottören kan luftfuktningen inte köras. Utan silverjonskassetten är  ●
det antibakteriella skyddet samt antimögel- och slamskyddseffekterna 
inaktiverade.
Beroende på vattenkvaliteten och omgivningen kan vattnet i fuktningsfacket  ●
missfärgas. Om det inträffar, följ instruktionerna ovan och rengör facket. Effektiv mot bakterier, 

mögel och slam.

Flottör

Silverjonskassett

 6 Sätt tillbaka fuktningsfacket.
Fäst det fuktande filtret och vattenhjulet på • 
fuktningsfacket, och tryck tillbaka fuktningsfacket 
in i enheten tills det hörs ett klickande ljud. 
Luftfuktningen kan inte köras såvida det fuktande 
filtret inte är korrekt monterat. 

 7 Sätt tillbaka vattentanken och 
frontpanelen. Sida 29.

Vattenhjul

Fuktande 
filter

Fäst det fuktande 
filtret och vattenhjulet.

Montera det fuktande filtret och vattenhjulet i riktningen som visas i figuren. 

Tryck inåt tills du 
hör ett klickande 
ljud.
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Skötsel och rengöring

 1 Ta bort frontpanelen och vattentanken.
 Sida 29.

 2 Dra ut fuktningsfacket och ta bort 
vattenhjulet och det fuktande f ltret. 
 Sida 35.

 3 Ta bort axeln som låser fast det fuktande 
f ltret och vattenhjulet.

Vrid axeln mot
vänster.

Dra ut axeln.

 4 Ta bort det fuktande f ltret från 
vattenhjulet, och fäst ett nytt f lter.

Fuktande filter

Vattenhjul

Släng inte vattenhjulet.

S• toppa in det fuktande filtret under flikarna (6 lägen) på 
vattenhjulet så att det inte sticker ut från vattenhjulet. 

Stoppa in filtret 
under flikarna så

att det hålls på plats.

Flik

 5 Sätt tillbaka axeln på sin plats.

Vrid axeln till 
höger.

Sätt tillbaka axeln. 

 6 Sätt tillbaka fuktningsfacket. Sida 36.

 7 Sätt tillbaka vattentanken och 
frontpanelen. Sida 29.

 8 Anslut elkabeln. 

 9 Håll återställningsknappen för det 
fuktande f ltret överst på enheten intryckt 
i 2 sekunder.
(Ett kort pip hörs och lampan för det fuktande filtret släcks.)

När det fuktande filtret har bytts ut, släcks inte lampan till • 
det fuktande filtret såvida inte återställningsknappen för 
filtret hålls intryckt i 2 sekunder. 

Byte av det fuktande f ltret
Vid byte av det fuktande f ltret, kontakta servicekontakten. (Se OBS på s. 38.) ●
Släng använda fuktande f lter som icke brännbart avfall. (Material: Polyester, rayon) ●

 VARNING
Innan underhåll görs, stoppa enheten och • 
koppla ur elkabeln.

BytOm lampan till det fuktande filtret tänds eller blinkar

Om enheten används utan att det 
fuktande filtret byts uppstår mögel, 
dålig lukt och försämrad luftfuktning.

Byte av det fuktande f ltret   (Ungefär vart annat år [var annan säsong])  
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Tillval

OBS

Vid byte av veckade f lter, fuktande f lter och återvinningsbara luktreducerande kassetter, kontakta servicekontakten. ●

Om enheten används med smutsiga komponenter ●
renas inte luften• 
lukter avlägsnas inte• 
nya lukter kan bildas. • 

Kasta veckade f lter, fuktande f lter och återvinningsbara luktreducerande kassetter som icke brännbart avfall. ●

  Återvinning
Din produkt och styrenheternas tillhörande batterier är märkta med denna symbol. Den innebär att elektriska och elektroniska 
produkter samt batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall.
När det gäller batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol innebär att innehållet av en 
tungmetall överskrider en viss koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska symboler är:
Pb: lead (>0.004%) �
Hg: mercury (>0.0005%) �

Plocka aldrig själv isär systemet. nedmontering av produkten, behandling av  köldmediet, oljan och andra delar måste utföras av en kvalificerad 
montör enligt gällande lokala och nationella bestämmelser.
Kasserade enheter och batterier måste omhändertas för återanvändning, återvinning och energiutvinning.
Med korrekt avfallshantering hjälper du till att förhindra potentiell negativ påverkan på miljön och människors hälsa.Kontakta gärna din montör 
eller kommun för mer information.
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FELSÖKNING

Vanliga frågor

Fråga: 
Dammsensorn ändras inte från orange till 
rött.

Svar:
Detta beror på att damm ansamlas i dammsensorn.Sug 
upp dammet som ansamlats i dammsensorns hål med en 
dammsugare.  Sida 27.  
Normal drift återupptas kort efter dammsugningen och 
luftreningen. Sida 19.

Fråga: 
Känsligheten hos dammsensorn tycks vara 
dålig.

Svar:
Detta beror på att reaktionstiden för dammsensorn varierar 
med storleken på rummet.
Justera sensorns känslighetsinställning. Sida 13.

Fråga: 
Kan jag tvätta den luktreducerande 
katalysatorn?Måste jag byta ut den?

Svar:
Den luktreducerande katalysatorn får inte tvättas.(Den 
kommer att förstöras.)Ta av den luktreducerande katalysatorn 
från huvudenheten och sug upp dammet med dammsugaren. 

Sida 28.  
Du behöver inte byta den luktreducerande katalysatorn.

Fråga: 
Vad gör jag om joniseringstrådarna går av?

Svar:
Trådarna måste bytas. Kontakta servicekontakten.
Byt inte trådarna själv.

Fråga: 
Kan jag använda luftrenaren medan lampan 
till UNIT1 eller UNIT2 är tänd?

Svar:
Av säkerhetsskäl är strömmen till joniseringstrådarna 
och streamer-enheten avstängd, därför minskar 
dammuppsamlingsförmågan och den luktreducerande 
effekten markant. Rengör inuti UNIT1 och 2 tills lamporna 
till UNIT1 och UNIT2 släcks. (Någon fara för säkerheten 
föreligger inte medan lamporna är tända.)

Fråga: 
Kommer den luktreducerande effekten 
från den återvinningsbara luktreducerande 
kassetten att försvinna helt efter 2 månader?

Svar:
Effekten kommer inte att försvinna helt på 2 månader.  
 Sida 23, 24.  
Effekten kan minska till ungefär hälften beroende på 
förhållandena vid användningen. 

Fråga: 
Fungerar enheten utan det fuktande f ltret?

Svar:
Enheten kommer att ställas in i läget för luftfuktning, men 
luften kommer inte att fuktas. Montera alltid ett fuktande f lter. 
(Luften kan renas.)

Fråga: 
Jag har kastat vattenhjulet (ramen till det 
fuktande f ltret).

Svar:
Det fuktande f ltret roterar inte utan vattenhjulet, därför 
kommer luften inte att fuktas när läget luftfuktning är inställt. 
För att köpa ett nytt vattenhjul, kontakta servicekontakten. 
(Om du köper ett separat fuktande f lter ingår inte ett 
vattenhjul.)  Sida 38.  

Fråga: 
Måste jag byta silverjonskassetten i 
fuktningsfacket?

Svar:
Silverjonskassetten behöver inte bytas på 10 år.

Frågor och svar
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Manöverpanel

Frontindikatorlampor

Kontakta servicekontakten.

Om ett långt pipande ljud hörs 3 
gånger och 4 lampor blinkar samtidigt
Problem har uppstått i temperatur- och 
luftfuktighetssensorn.

Om ett långt pipande ljud hörs 3 gånger och 
lamporna för damm och lukt blinkar (rött) samtidigt
Lamporna blinkar om enheten lutas för mycket eller om den tippar. 
Ställ enheten på plant underlag och tryck på ON/OFF-knappen. 

Om ett långt pipande ljud hörs 3 
gånger och lampan för 
vattenförsörjningen blinkar
Fuktningsfacket har hamnat fel. Sätt in 
det korrekt. Sida 35, 36.

Kontakta servicekontakten.

Om alla 3 lamporna blinkar samtidigt.
Problem har uppstått i elektriska delar.

Om alla 4 lampor blinkar samtidigt 
(kontrollampan blinkar också).
Något täpper igen utloppet. Dra ut 
nätkontakten, ta bort hindret, sätt i 
nätkontakten igen och starta enheten.

Kontrollampa
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Felsökning Följande situationer har logiska förklaringar. Innan du 
begär service, gör följande kontroller.

Om detta händer Kontrollera Gör så här

Startar ej. Lamporna till damm- och luktsensorerna blinkar?
Ställ enheten på plant underlag och tryck på ON/OFF-
knappen.

Är fuktningsfacket felplacerat? (Lampan för 
vattenförsörjningen blinkar.) Placera fuktningsfacket korrekt.

Är frontpanelen eller UNIT1 felaktigt inställda? Sätt fast den ordentligt. Sida 18.

Är de utskjutande delarna på frontpanelens baksida 
trasiga? Kontrollera de utskjutande delarna. Sida 27.

Lamporna för "högt",  �
"standard", "lågt" och 
"tyst" luftf öde blinkar 
alla samtidigt.
Enheten blåser inte ut  �
luft.

Finns det något främmande föremål i luftutsläppet?

Dra ut nätkontakten, ta bort hindret, sätt i nätkontakten 
igen och starta enheten. Om förhållandet till vänster 
fortfarande gäller eller om hindret inte kan tas bort, 
kontakta servicekontakten.

Lamporna till både damm- 
och luktsensorerna 
blinkar rött.

Har enheten lutats för långt ner eller ramlat omkull? Ställ enheten på plant underlag och tryck på ON/OFF-
knappen.

renas inte luften Är enheten placerad så att luften inte når hela rummet 
eller f nns det något som hindrar luftf ödet?

Välj en plats där inget hindrar luftf ödet så att luften 
når hela rummet.

Har det ansamlats mycket damm på grundf ltret eller 
det veckade f ltret?

Rengör grundf ltret eller det veckade f ltret? 
 Sida 29-31.

Är rummet alltför rökigt eller illaluktande? Lukterna ska försvinna när enheten fortsätter att 
köras.

TV-bilden är förvrängd. Finns det en tv eller radio inom 2 m från enheten • 
eller en inomhusantenn nära enheten?Är nätsladden 
eller tv- eller radioantennen nära enheten?

Flytta enheten så att den kommer så långt bort från 
tv- och radioantennerna som möjligt. Sida 6.

Om detta händer Kontrollera

Aktuell luftfuktighet förblir hög. Luftfuktigheten i rum som vetter mot norr eller rum nära rörledningar, t.ex. badrum är normalt 
hög på grund av att fukt lätt ackumuleras.

Avläsningarna av rummets 
fuktighetsmätare och enhetens 
luftfuktighetslampa skiljer sig åt. 

Detta beror på att luftströmmar orsakar temperatur- och fuktighetsvariationer till och med i ett 
och samma rum. 
Betrakta luftfuktighetslampan som bara en referensavläsning.

Ett ljud hörs under drift. Ljudet hörs när luftfuktningen startas och stoppas. 

Ljudet från vattnet hörs under drift. Vattenljudet kan höras när vatten fylls på från behållaren till fuktningsfacket.

Ett plaskande ljud hörs under drift. Detta är ljudet av vattnet från vattenhjulet som träffar det luftfuktande f ltret.
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Om detta händer Kontrollera Gör så här

Väsande, surrande och 
brusande ljud hörs under 
drift.

Är UNIT1 korrekt inställd? Sätt fast den ordentligt. Sida 18.

Har damm ansamlats på joniseringstrådarna på den 
joniserande ramen? Rengör. Sida 33, 34.

Ett visslande ljud hörs från UNIT2 under drift. Det är 
inget fel på enheten. -

Det kommer obehaglig 
lukt från luftutsläppet.

Bildas det för tillfället obehaglig lukt i ovanligt höga 
mängder? (Många röker eller grillar kött.)

Under drift kommer den obehagliga lukten till slut att 
försvinna.

Har du f yttat huvudenheten till ett annat rum? Lukt från det gamla rummet kan kännas.
Låt enheten vara på en stund.

Är grundf ltret, det veckade f ltret, UNIT1 eller det 
veckade f ltret smutsigt? Rengör. Sida 29-36.

Uppkommer det hela tiden dålig lukt i rummet 
(dvs. färg, nya möbler, tapet, sprayer, kosmetika, 
kemikalier)?

Vädra rummet eller låt enheten vara i drift med ökat 
luftf öde i rummet.

Lampan till UNIT1 släcks 
inte eller tänds igen trots 
att UNIT1 har rengjorts 
(plasmajonisator).

Är UNIT1 korrekt inställd? Sätt fast den ordentligt. Sida 18.

Finns det några vattendroppar kvar på plattorna med 
motsatta poler eller på andra ställen? Låt UNIT1 torka upp fullständigt efter rengöring.

Finns det några luddrester kvar i UNIT1? Ta bort allt ludd.

Sköljdes UNIT1 inte av tillräckligt efter rengöring med 
rengöringsmedel?

Avlägsna eventuellt kvarvarande rengöringsmedel. 
Sida 33, 34.

Är joniseringstrådarna inte av?
Kontrollera joniseringstrådarna. Sida 34.  
Om de är trasiga måste de bytas, kontakta därför 
servicekontakten.

Luftfuktigheten stiger inte. Är rummet för stort?
Använd enheten i ett rum som den är dimensionerad 
för.

Är inomhustemperaturen låg med väggar och golv 
torra?

Luftfuktigheten stiger inte snabbt om 
inomhustemperaturen är låg, och om väggar och golv 
är torra. Kontrollera förhållandet under 1-2 veckors tid, 
och se om fuktigheten stiger.

Är luftf ödet inställt på låg hastighet? Ställ in "CONT" på luftfuktighetsinställningen, och öka 
hastigheten på luftf ödet.

Om problemet fortfarande kvarstår efter ovanstående åtgärder, kontakta servicekontakten.
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Felsökning Följande situationer har logiska förklaringar. Innan du 
begär service, gör följande kontroller.

Om detta händer Kontrollera Gör så här

Enheten fuktar inte luften 
trots att vatten har tillsatts 
till vattenbehållaren.
Vattennivån i vattentanken 
sjunker inte.

Är det fuktande f ltrets ON/OFF-lampa tänd? Tryck på  om lampan är släckt.

Har enheten ett fuktande f ltret? Montera ett fuktande f lter. Sida 37.

Har det samlats f agor på det fuktande f ltret?

Blötlägg det fuktande f ltret i ca 30-60 minuter i 
ljummet vatten som har tillsatts neutralt f ytande 
rengöringsmedel, skölj sedan i vatten. 
 Sida 35, 36.  

Blinkar eller tänds lampan till det fuktande f ltret? Byt det fuktande f ltret. Sida 37.

Blinkar lampan för vattenförsörjningen?
Om lampan blinkar är fuktningsfacket inte korrekt 
monterat. Montera facket korrekt. Sida 35, 36.

Är frontpanelen öppen?

Om inga av frontindikatorlamporna eller lamporna på 
manöverpanelen är tända, kan det bero på att fronten 
är öppen. Kontrollera att frontpanelen är ordentligt 
stängd.  Sida 18.

Rummet fuktas inte trots 
att "CONT" har ställts in på 
luftfuktighetsinställningen.

Är lampan för vattenförsörjningen tänd? Tillsätt vatten. Sida 10, 17.

Har enheten ett fuktande f ltret? Montera ett fuktande f lter. Sida 37.

Luftfuktningskapaciteten är låg när 
inomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är 
hög. -

Enheten stoppar inte trots 
att luftfuktigheten är hög. Är luftfuktighetsinställningen inställd på "CONT"? Ändra luftfuktighetsinställningen. Sida 20.

Luftreningen är aktiv medan luftfuktningen 
körs. Luftfuktningen stoppas när den inställda 
luftfuktighetsnivån har uppnåtts, men luftreningen 
fortsätter.

-

Utsätts enheten för direkt solljus eller varmluft från 
värmeapparater?

Flytta enheten till en plats där den inte utsätts för 
solljus eller varmluft från värmeapparater.

Lampan för 
vattenförsörjningen är tänd 
trots att vatten har tillsatts.

Har f ottören i fuktningsfacket lossnat? Fäst f ottören igen. Sida 36.

Om problemet fortfarande kvarstår efter ovanstående åtgärder, kontakta servicekontakten.
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