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Egenskaber
Om luftrensning

Det kraftige sug fra en høj luftgennemstrømning opfanger støv, 
pollen osv.

Rensekapaciteten forøges i takt med luftgennemstrømningen.• 

Luften trænger gennem rummet 
med en høj fl owhastighed.

Kraftigt sug 
fra 3 retninger

Pollen

Lugt

Støv

Effektiv mod pollen
På grund af den høje fl owhastighed opfanges selv pollen, der lægger sig hurtigt på grund af den store partikel-
størrelse, relativt hurtigt.

Desodorisering og nedbrydning af lugt i luften.

Strømningsenhedens udledning nedbryder absorberet lugt.
Nedbrydningscyklus, der bibeholder den desodoriserende effekt.• 

Adsorption
Den desodoriserende 

katalysator adsorberer lugt.

Retablering
Evnen til at adsorbere 

lugt retableres.

Gentagelsen af denne 
cyklus opretholder 

desodoriseringsevnen.

Opløsning
Strømningsenhedens udblæsning 

nedbryder lugt.

Det er ikke nødvendigt at udskifte 
den desodoriserende katalysator.

Desodoriserende katalysator
Lugt
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Hvad er "strømningsfunktionen"?

Denne funktion benytter en "strømningsudledning", 
en type plasma-udledning, for at danne 
højhastigheds-elektroner med høj oxideringseffekt 
inde i luftrenseren, hvilket reducerer eller fjerner 
lugt hurtigt. (Højhastigheds-elektronerne dannes 
og absorberes inde i enheden, hvilket gør den 
risikofri at anvende).

Man kan muligvis høre en hvislende lyd ved 
strømningsudledning under drift. Dette er ikke 
et tegn på driftsfejl. Endvidere kan lyden blive 
lavere, eller lyden kan ændres afhængigt af 
driftsbetingelserne. Dette er heller ikke tegn 
på en driftsfejl. Du kan muligvis registrere en lugt, 
når der dannes ozon-partikler. Mængden er 
ubetydelig og uskadelig.
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Sikkerhedsforanstaltninger
Før du anvender enheden, skal du læse disse sikkerhedsanvisninger for at sikre dig, at udstyret håndteres korrekt. �
Anvisningerne i denne vejledning inddeles i følgende to typer. Begge indeholder vigtig sikkerheds- �
oplysninger, og man skal derfor altid følge dem.

ADVARSEL

Forkert håndtering kan medføre alvorlig 
tilskadekomst og sågar dødsfald. 

PAS PÅ

Forkert håndtering kan medføre tilskadekomst 
eller tingsskade. 
I visse situationer kan konsekvenserne være alvorlige.

Symbolerne anvendt i denne vejledning har følgende betydning. �

Gør aldrig dette. Følg instruktionerne 
nøje. Afbryd strømstikket. Hold afstand til åben 

ild.

Må ikke adskilles. Må ikke håndteres 
med våde hænder. Holdes væk fra vand.

Når du har læst manualen, skal du opbevare den et sted, hvor den er let at få fat i ved senere brug. �

ADVARSEL

Netledning 
og stik

Brug kun 220-240V strømforsyning. • 
Strømforsyning med en anden spænding kan medføre brand eller elektrisk stød. 

Undlad at beskadige eller ændre netledningen, bøj den ikke for meget, undlad • 
at trække i den eller sno den, og anvend den ikke i sammenrullet tilstand. 
Endvidere skal man undlade at placere tunge genstande 
på netledningen, og den må ikke komme i klemme. 
Hvis netledningen beskadiges, kan det medføre brand eller elektrisk stød.

Anvend ikke enheden, når netledningen eller strømstikket • 
er beskadiget eller sidder løst i en stikkontakt. 
En beskadiget eller løs ledning kan medføre brand på grund af en kortslutning eller elektrisk stød.

Enheden må ikke anvendes, hvis stikkontaktens eller forgreningens kapacitet overskrides. • 
Hvis kapaciteten overskrides på et udtag med fl ere stikdåser, kan det medføre brand på grund af 
overophedning.

Man må ikke tænde/slukke for enheden ved at sætte stikket i eller trække det ud.•  
Forkert håndtering kan medføre elektrisk stød eller brand på grund af overophedning.

Sæt strømstikket helt ind i stikkontakten. • 
Forkert tilslutning kan medføre elektrisk stød eller brand på grund af overophedning.

Rengør strømstikket regelmæssigt med en tør klud for at fjerne støv • 
og andre urenheder. 
Isoleringsfejl på grund af fugt eller andre faktorer kan medføre brand.

Stands driften og afbryd strømstikket, hvis du konstaterer noget • 
unormalt, eksempelvis at der lugter brændt. 
Hvis man fortsætter med anvende enheden uden at rette fejl, eksempelvis at der lugter brændt, 
kan det medføre elektrisk stød eller brand på grund af overophedning.
Kontakt forhandleren.

Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, • 
forhandleren eller andre kvalifi cerede personer for at undgå ulykker.
En beskadiget ledning kan medføre elektrisk stød eller brand på grund af overophedning.

For at reducere risikoen for elektrisk stød har dette udstyr et stik med • 
forskellige stikben (et ben er bredere end det andet). Dette stik kan 
kun sidde på en måde i en tilsvarende stikdåse. Hvis ikke stikket kan 
gå helt ind i stikdåsen, skal du vende stikket om. Hvis det stadig ikke 
passer, skal du kontakte kvalifi ceret personale, som kan montere en 
passende stikdåse. Undlad at ændre stikket på nogen måde.

Stands enheden og afbryd strømstikket fra stikdåsen, før du rengør • 
eller fl ytter enheden. 
Hvis man håndterer enheden, mens den er tilsluttet, kan det medføre elektrisk stød eller beskadigelse.

Hovedenhed Brug ikke enheden, hvor der fi ndes oliepartikler i luften, eksempelvis maskinolie. • 
Oliepartikler i luften kan medføre revnedannelse, elektrisk stød eller antænding. 

Anvend ikke enheden, hvor der fi ndes en stor mængde oliedampe, • 
eksempelvis i køkkener, eller hvor der fi ndes brændbare eller 
korroderende gasser eller metalstøv. 
I sådanne miljøer kan der opstå brand eller ødelæggelse. 

Hold hænder og objekter væk fra luftindtag, luftudtag eller andre åbninger. • 
Forkert håndtering kan medføre elektrisk stød, tilskadekomst eller ødelæggelse. 

Luftudtaget og enhedens ramme må ikke komme i kontakt med vand. • 
Kontakt med vand kan medføre brand eller elektrisk stød.
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ADVARSEL

Hovedenhed

Brug ikke antændelige stoffer såsom hårspray, insekticider el. lign. • 
tæt på enheden. 
Aftør ikke enheden med benzen eller fortynder. 
Disse stoffer kan medføre revnedannelse, elektrisk stød eller antænding. 

Brug et neutralt rensemiddel til rengøring af enheden. • 
Brug af chlor- eller syreholdige midler til rengøring af enheden kan danne skadelige gasser 
og være sundhedsskadeligt.

Disse service-anvisninger er udelukkende rettet mod kvalifi ceret personale. • 
For at reducere risikoen for elektrisk stød skal man undlade at foretage 
vedligeholdelse ud over den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen, 
med mindre at man er professionel og har de rette kvalifi kationer.

Hold cigaretter, røgelsespinde og anden åben ild væk fra enheden. • 
Åben ild kan medføre brand.

Man må ikke selv adskille, ændre eller vedligeholde enheden. • 
Forkert håndtering kan medføre elektrisk stød eller tilskadekomst. 
Kontakt din forhandler.

Betjen ikke enheden med våde hænder. • 
Kontakt med vand kan medføre elektrisk stød.

Brug ikke enheden i meget fugtige omgivelser, såsom i badeværelser • 
eller i rum, hvor temperaturen pludselig kan ændres, eksempelvis 
i kølerum.
Uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger kan medføre elektrisk stød eller ødelæggelse.

PAS PÅ

Netledning 
og stik

Tag fast i stikket – ikke i netledningen – og træk for at afbryde • 
enheden.
Hvis man trækker i netledningen, kan det medføre brand eller elektrisk stød på grund 
af kortslutning.

Hvis ikke enheden skal bruges i længere tid, skal man tage stikket ud • 
af stikkontakten.
Nedbrudt isolering kan medføre elektrisk stød, krybestrøm eller brand.

Hovedenhed

Brug ikke enheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys, • 
regn eller vind.
Overophedning eller kontakt med vand kan medføre brand eller elektrisk stød.

Brug ikke enheden på steder, hvor det er varmt, eksempelvis nær • 
varmeapparater.
Høj temperatur kan misfarve eller deformere enheden.

Undlad at blokere luftindtag eller luftudtag med vasketøj, klude, gardiner osv. • 
Fastsiddende trævler kan hæmme luftpassagen, hvilket kan medføre overophedning og brand. 

Brug ikke enheden på et ujævnt gulv.• 
Hvis enheden vakler, kan der spildes vand fra den, og møbler kan blive våde, eller der er fare 
for brand eller elektrisk stød. 
Hvis enheden vakler, skal man øjeblikkeligt stille den oprejst.

Brug ikke enheden på steder, hvor der håndteres kemikalier. • 
Volatile kemikalier eller opløsningsmidler (fi ndes på hospitaler, på fabrikker, i testlaboratorier, 
skønhedssaloner, fotolaboratorier osv.) kan nedbryde mekaniske dele, og der er en mulighed 
for vandlækage, som kan gøre møbler våde osv.

Anvend ikke pulver såsom kosmetik nær enheden. • 
Kontakt med pulver kan medføre elektrisk stød eller ødelæggelse. 

Brug ikke enheden på steder med lidt plads, såsom skabe. • 
Dårlig ventilation kan medføre overophedning og brand.
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Sikkerhedsforanstaltninger
PAS PÅ

Hovedenhed

Udsæt ikke planter eller dyr for direkte luftstrømme fra enheden. • 
For høj eksponering for luftstrømme kan have negative følger. 

Hold akvarier, vaser og andre vandbeholdere væk fra enheden.• 
Hvis der ledes vand ind i enheden, kan det medføre elektrisk stød, brand eller ødelæggelse. 

Kravl ikke op på enheden og undlad at sidde på den eller at læne dig • 
imod den. 
Hvis man falder eller får overbalance, kan man komme til skade. 

Fjern ikke fi lteret, når enheden ligger på siden. • 
Dette kan medføre, at der trænger støv ind, som kan medføre brand eller elektrisk stød. 

Anvend ikke enheden tæt på belysningsudstyr (inden for 1 m). • 
Hovedenheden kan reagere svagere på signalet fra fjernbetjeningen, og farven på enheden kan 
blive ændret.

Udluft lokalet regelmæssigt, når enheden anvendes i forbindelse • 
med udstyr og apparater, hvor der foregår forbrænding. 
Utilstrækkelig ventilation kan medføre kulilteforgiftning. 
Dette produkt fjerner ikke kulilteforgiftning. 

Dette produkt må ikke anvendes af personer med nedsat fysisk • 
formåen, med sansehandicap eller med mentale handicap, ej heller 
af personer med manglende erfaring og viden, med mindre at de 
er under opsyn, eller at de har modtaget vejledning i anvendelsen 
af udstyret fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Hold udstyret væk fra børn for at sikre, at de ikke leger med udstyret.
Afbryd strømforsyningen til enheden under rengøring.• 
Hvis man håndterer enheden, mens den er tilsluttet, kan det medføre elektrisk stød eller beskadigelse.

Man skal inspicere dette udstyr ofte og fjerne støv og smuds regel-• 
mæssigt, så der ikke ophobes for store mængder, som kan medføre 
spændingsfejl eller risiko for brand.

Andet

Hvis du anvender enheden i nærheden af kæledyr, skal du passe på, • 
at dyrene ikke urinerer på enheden eller bider i netledningen. 
Dette kan medføre elektrisk stød eller brand. Hvis enheden beskadiges af kæledyr, skal du 
standse den, afbryde strømforsyningen og kontakte forhandleren.

Anvend ikke udstyr og apparater, hvor der foregår forbrænding, • 
på steder, hvor dette udstyr er direkte eksponeret for luftstrømme 
fra luftudtaget.
Ufuldstændig forbrænding på dette udstyr kan medføre kulilteforgiftning osv. 

Hvis man anvender insekticider på spray indendørs, skal man standse • 
enheden, så den ikke suger kemikalier ind.
Da kemikalier ophobes inde i enheden, kan nogle personer, afhængigt af deres helbredstilstand, 
reagere overfølsomt på disse kemikalier, som kan udgøre en risiko for personernes helbred. 

Forholdsregler under brug
Hold tv- og radioapparater, stereoanlæg, klokradioer og antennekabler mindst 2 m væk fra enheden. • 
Strømkredsene inde i enheden og kablerne kan give et forstyrret tv-billede eller støj.
(Radiostøj kan dog forekomme ud over en afstand på 2 m, afhængigt af de elektriske bølgers styrke. Modtagelsen påvirkes især, når man anvender 
stueantenner, og derfor skal man holde disse antenner langt væk fra enheden for at hindre støjpåvirkning). 

Anvend ikke enheden som køkkenventilator eller emhætte. • 
En sådan anvendelse kan reducere levetiden på forfi lteret eller på fi lteret med papirindsats, hvilket kan medføre beskadigelse. 

Anvend ikke enheden til bevarelse af kunstværker, skrifter og lignende, eller til kommercielle eller andre • 
specielle formål. 
En sådan anvendelse kan beskadige de bevarede objekter. 

Montér delene korrekt, når du har rengjort enheden. • 
Hvis man anvender enheden med afmonterede dele, eksempelvis fi ltre, kan det medføre beskadigelse.

Afgang fra strømningsenheden og elektrisk indsamling af støv
Der kan trænge lugt ud ved luftudtaget på grund af, at der dannes en lille smule ozon, men mængden er ubetydelig og ikke skadelig • 
for mennesker.

Dette produkt fjerner ikke skadelige stoffer (kulilte osv.) fra cigaretrøg.
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Benævnelse og drift af de enkelte dele
Forside

Luftindtag ved luftkvalitets-
sensor (støvsensor)

Luftindtag ved 
lugtsensor

Modtager

Frontpanel

Modelnavn / Serienummer

Luftindtag

Luftudtag
Bagside

Inde i enheden

Greb

Krog til netledning
Kan anvendes til at oprulle den ekstra del 
af netledningen. Side 12. ►

Strømstik

Netledning

Indeholder 4 ekstra fi ltre med 
papirindsats. Side 9. ►

Filterbeholder

Frontpanel

Ventilator

Ioniseret tråd 
(bagside)

Ioniserende ramme

Plader med modsat rettede poler

Sikkerhedsafskærmning

Enhedens display
Side 7. ►

Side 16. ►Side 16. ►

Side 15. ►

(Strømningsenhed)

ENHED2

Side 20. ►

(grå)

Desodoriserende katalysatorenhed

Side 16. ►
(forside: hvid, bagside: blå)

Filter med papirindsats

Side 21. ►
(Plasmaioniseringsenhed)

ENHED1

Side 19. ►
(grøn)

Forfi lter

Side 15. ►

Fjern ikke sikkerheds-
afskærmningen. 
(Der kan forekomme elektrisk stød 
eller tilskadekomst.)

PAS PÅ

Udsparing til opbevaring af fjernbetjening

Fjernbetjening

Her opbevares fjern-
betjeningen, når den 
ikke anvendes.
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Benævnelse og drift af de enkelte dele
Fjernbetjening Side 13, 14. ►

Børnesikret låseknap
Forhindrer små børn i at betjene enheden.

Knap til justering af lysstyrke
Lysstyrken på enhedens display kan justeres.

Luftstrømsmængde-
indikator (grøn)

En luftstrømsindikator angiver luft-
gennemstrømningen i tilstanden "  
(Auto fan)" og "airfl ow manual".

Luftkvalitets-sensorindikator (støvsensor)

De trefarvede indikatorer (grøn, gul, rød) angiver, hvor tilsmudset luften er.
Når luften er ren, lyser den grønne indikator.• 

I følgende tilfælde er det kun den grønne indikator,  �
der lyser i de første 7 sekunder, uanset hvor tilsmudset luften er.
1)  Drift umiddelbart efter montering af frontpanel og tilslutning af ENHED1
2)  Drift umiddelbart efter, at strømstikket er sat i igen
Når luftkvalitets-sensorens følsomhed er lav, skal man ændre  �
indstillingen. Side 22. ►

Luftkvalitets-sensorens følsomhed kan falde, afhængigt af  �
installationsstedet eller partikelstørrelsen.
Hvis dette generer dig, skal du installere enheden et andet sted Side 11. ►  
eller justere luftkvalitets-sensorens følsomhed. Side 22. ►

Støv

Lav

Høj

Grøn

Gul Grøn

Rød Gul Grøn

Lyser

Kan detekteres Cigaretrøg, pollen, støvmider, husstøv, dyrehår, dieselsod

Kan detekteres nogle gange Damp, oliedampe

Enhedens display

Knap til 
automa tisk 
ventilator

Turboknap

OFF TIMER-
knap

Indikator til automatisk 
ventilator (gul)

Børnesikrings-indikator 
(orange)

ON/OFF knap

Knap til 
ventilator-
indstilling

Anti-pollen 
knap

Knap til 
deaktiveret 

tilstand
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Driftsindikator
Turboindikator (orange)• 
Anti-pollen indikator (grøn)• 
Indikator til deaktiveret tilstand (grøn)• 

Filterindikator (orange)
Filterindikatoren lyser, når fi lteret med papirindsats 
skal udskiftes, og den begynder at blinke, når der 
er gået et vist stykke tid, efter at indikatoren er 
blevet tændt.

Enhedsindikator (orange)
"UNIT1"→  Denne indikator lyser, når plasmaioniseringsenheden skal • 

rengøres.
"UNIT2"→  • Denne indikator lyser, når strømningsenheden skal rengøres.

Side 19, 20. ►

Selvom indikatoren ikke lyser, skal du rengøre strømningsenheden • 
en gang hver 3. måned.

Lugtsensor-indikator

De trefarvede indikatorer (grøn, gul, rød) angiver lugt-niveauet.
Når luften er ren, lyser den grønne indikator.• 

I følgende tilfælde er det kun den grønne indikator, der lyser  �
i det første minut. Det oprindelige lugt-niveau registreres som 
standardniveauet.
1)  Drift umiddelbart efter montering af frontpanel og tilslutning af ENHED1
2)  Drift umiddelbart efter, at strømstikket er sat i igen
Hvis lugt-niveauet forbliver konstant uden at intensiveres eller svækkes,  �
kan lugtsensoren eventuelt ikke detektere selv stærk lugt.
Lugtsensoren detekterer eventuelt ikke visse typer af lugt såsom lugt  �
fra kæledyr, bortset fra ammoniak, hvidløg osv.
Selvom den grønne indikator lyser, vil man eventuelt bemærke nogen  �
lugt, da visse personer er mere følsomme over for lugt end andre.
Hvis du er generet af lugt, skal du vælge manuel styring af luft-
strømmen og lade enheden køre med en højere luftgennemstrømning.

Lugt

Svag

Stærk

Grøn

Grøn Gul

Grøn Gul Rød

Lyser

Kan detekteres Cigaretlugt, lugt fra madlavning, lugt fra kæledyr og toiletter, lugt fra organisk affald, lugt fra mug, 
spray og alkohol.

Kan detekteres nogle gange Pludselige ændringer i temperatur og fugtighed, lugtfri gasser såsom kulilte, damp, oliedampe, 
røg fra udstyr og apparater, hvor der foregår forbrænding

ON / OFF / Knap til ændring 
af tilstand

Driftstilstanden ændres, hver gang man 
trykker på knappen.

Side 14. ►

Knap til nulstilling af fi lter
Filterindikatoren slukkes, når man trykker 
på knappen i 5 sekunder, efter at fi lteret 
med papirindsats er blevet udskiftet.

Side 21. ►

OFF TIMER-indikator (gul)
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Forberedelse før drift
Kontrol af tilbehør �
Kontrollér, at alt tilbehør medfølger.

A
B

C

D

A:  Filter med 
papirindsats…1 ark
< Første installation >

I pude

B:  Betjeningsvejledning…
1 hæfte 
(Dette hæfte)

I emballagen

C:  Fjernbetjening…1 enhed

I udsparingen til 
opbevaring af 
fjernbetjening

D:  Filtre med 
papirindsats…4 ark
< Ekstra fi ltre >
I fi lterbeholder

Montering af fi lter med  �
papirindsats

Husk at montere fi lteret med papirindsats, før du starter 
enheden.

Afmontering af frontpanel.1 
Tryk på de 2 clips (højre og venstre), træk frontpanelet • 
opad og tag det af.

Tryk

Clips
(1 i højre og venstre side)

Frontpanel

Afmontering af ENHED1.2 
Hold ENHED1 i grebene, træk den opad og fjern den. • 

Greb

ENHED1

1) 
Træk

2) 
Op

Afmontering af den desodoriserende 3 
katalysatorenhed.

Hold den desodoriserende katalysatorenhed i grebene, • 
træk den opad og fjern den. 

Greb

Desodoriserende katalysatorenhed

1) 
Træk

2) 
Op
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Montering af fi lter med papirindsats. 4 
Sørg for at montere forfi lteret (grønt) og fi lteret med 
papir indsats (forside: hvid, bagside: blå). 
Hvis du anvender enheden uden disse fi ltre, kan den blive 
beskadiget. 

Sæt hullerne (5 i højre og venstre side) i fi lteret med 1) 
papirindsats over holdeøsknerne (5 i højre og venstre 
side) på den desodoriserende katalysatorenhed. 

Huller 
(5 i højre og venstre side)

Filter med papirindsats

Desodoriserende katalysatorenhed

Vend den hvide side 
mod fronten.

Fremspring 
(5 i højre og venstre side)

Sæt fi lteret med papirindsats ind under fl igene (4 steder) 2) 
for oven og for neden på den desodoriserende 
katalysatorenhed. 

Flige for oven og for 
neden (4 steder)

Enhedens ydeevne falder, hvis fi lteret med papirindsats • 
monteres omvendt. 

Montering af den desodoriserende 5 
katalysatorenhed. 

Hold den desodoriserende katalysatorenhed i grebene, • 
pas fremspringene ind i rillerne (4 steder) i bunden 
af hovedenheden og tryk den desodoriserende 
katalysatorenhed ind i hovedenheden. 

 2)  Tryk på den desodoriserende 
katalysatorenhed, indtil du 
hører en klik-lyd.

Desodoriserende 
katalysatorenhed

Greb

1) 
Sættes i her.

Montering af ENHED1.6 
Hold ENHED1 i grebene, pas fremspringene ind i rillerne • 
(2 steder) i bunden af hovedenheden og tryk ENHED1 
ind i hovedenheden.

Greb

ENHED1

1) 
Sættes i her.

2)  Tryk på ENHED1, indtil 
du hører en klik-lyd.

Montering af frontpanelet.7 
Fastgør krogene for oven (2 steder) på frontpanelet • 
i rillerne for oven (2 steder) på hovedenheden, og luk 
derefter frontpanelet.

Frontpanel

Kroge for oven 
(2 steder)

2)  Tryk på frontpanelet, 
indtil du hører en 
klik-lyd.

1)  Fastgør krogene.

Riller for oven 
(2 steder)

[Set oppefra]

Hvis frontpanelet er placeret forkert, kan sikkerheds-
afbryderen blive aktiveret. Enheden starter eventuelt 
ikke. Side 16. ►
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Forberedelse før drift
Installation af enheden �

Installation på et bord eller på gulvet

100 cm fra loftet

50 cm fra væggen

50 cm fra væggen

Luftstrøm

10 cm fra væggen

Den væg, hvor lufterensen er monteret, kan blive beskidt • 
afhængigt af vægtypen og miljøet, også selvom man følger 
de specifi cerede dimensioner til venstre herfor. I disse tilfælde 
skal man fl ytte enheden væk i en sikker afstand fra væggen.
Hvis luftrenseren anvendes i længere tid på det samme sted, • 
kan bunden af enheden og gulvet blive beskidt på grund af, 
at der suges luft ind fra bunden af enheden. Vi anbefaler, 
at man rengør enheden med mellemrum.

PAS PÅ

BEMÆRK

Luften blæses en smule mod højre, men enheden er i orden.• 
Vælg et sted, hvor luften kan nå ud i hele rummet.• 
Placér luftrenseren på et plant område, hvor den står stabilt. • 
Hvis gulvet er ujævnt, kan enheden vibrere voldsomt.

Tips til smart installation

Hvis man installerer enheden lavt i rummet, er det lettere at fjerne husstøv på den. • 
Hvis man installerer enheden højt i rummet, fjerner den cigaretrøg mere effektivt.
Hvis man installerer luftrenseren modsat klimaanlægget, forbedres cirkulationen. • 
Enheden styrer uensartethed i rumtemperaturen, mens den renser luften i forbindelse 
med opvarmning eller køling.
Hold tv- og radioapparater samt stereoanlæg 2 m eller mere væk fra enheden.• 
(Strømkredsene inde i enheden og kablerne kan give et forstyrret tv-billede eller støj.) 
Hold endvidere trådløse telefoner eller atomure væk fra denne enhed.

Luftstrøm

Installér ikke enheden på følgende steder.
Anvend ikke enheden på steder, hvor den udsættes for direkte sollys.• 
(Reaktionen fra hovedenheden på signalet fra fjernbetjeningen kan blive svækket, og farven kan blive ændret.)
Anvend ikke enheden på steder med høj temperatur.• 
(Varme kan misfarve og deformere enheden.)
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Klargøring af fjernbetjening �
Der er sat et batteri i fjernbetjeningen ved 
levering.

Fjernbetjeningen kan først anvendes, når man har fjernet det • 
klare ark.

Klart ark

Udskiftning af batteri

Flyt fl igen på dækslet bag på 1 
fjernbetjeningen i pilens retning.

Træk dækslet af.2 
Udskift batteriet.3 
Sæt dækslet på plads igen.4 

2 4

3
1

Justér + siden på 
batteriet i forhold til 
+  siden på dækslet, 
og sæt dækslet på.

Batteri

Flig

Sæt strømstikket  �
i en stikkontakt. 

Strømstik

Elektrisk stik

Du kan justere længden 
på netledningen ved at rulle 
den overskydende del op.

Anvendelse
Lad senderen på fjernbetjeningen pege mod enhedens • 
modtager.
Hvis signalet spærres, eksempelvis af et gardin, modtager 
enheden eventuelt ikke signalet.
Fjernbetjeningens maksimale sendeafstand er ca. 6 m.• 

30° 30°

[Set oppefra]

5 m

Detekteringsområde

6 m

5 m

Modtager

Sender

BEMÆRK

Batteri 
Opbevar batterierne utilgængeligt for spædbørn og børn. • 
Hvis man utilsigtet kommer til at sluge et batteri, skal man straks kontakte en læge.
Når man bortskaffer batterier, skal man tildække batteriernes terminaler med tape.• 
Hvis batterierne sammenblandes med andet metal eller andre batterier, kan der dannes varme, eksplosion eller forbrænding.
Batterilevetiden er ca. 1 år, men hvis modtagelsen bliver ringere, skal du udskifte batteriet med et nyt af typen CR2025 (lithium).• 
Det kan være nødvendigt at udskifte denne type batteri før det anbefalede tidspunkt, hvis det nærmer sig levetidens ophør.• 
For at undgå defekter eller tilskadekomst på grund af lækage eller eksplosion skal du huske at tage batteriet ud, hvis enheden skal stå stille • 
i et længere tidsrum.
Det batteri, der leveres sammen med fjernbetjeningen, er til brug ved første opstart. Et batteri af denne type kan være opbrugt inden for 1 år.• 

Fjernbetjening 
Pas på ikke at tabe fjernbetjeningen eller at gøre den våd. (Det giver driftsforstyrrelser.)• 
Der kan være problemer med signalmodtagelsen på grund af elektronisk styrede lysstofl amper (såsom lysstofl amper med inverter) i samme rum.• 
Anvend ikke fjernbetjeningen tæt på belysningsudstyret (inden for 1 m). • 
(Hovedenheden kan reagere svagere på signalet fra fjernbetjeningen, og farven på enheden kan blive ændret).



Kontrollér, at front-
panelet er lukket.
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Således anvendes enheden

For at starte

Tryk på  .
Enheden starter, og luftstrømsindikatoren lyser.• 

Når du trykker på •  under driften, standses enheden.

Når du trykker på •  næste gang, starter enheden 
med samme indstillinger som forrige gang, den kørte.

(Eksempel på display 
ved opstart)

Hindring af, at små børn betjener enheden

Lås til børnesikring

Tryk på •  i ca. 2 sekunder for at aktivere børnesikringen.

Du kan deaktivere børnesikringen igen ved at trykke på •  
igen i ca. 2 sekunder. 
Du kan også deaktivere børnesikringen, hvis du trækker 
strømstikket ud og sætter det i igen efter 3 sekunder eller mere.

Drift af enheden i henhold til luftens renhed

Drift med automatisk ventilator

Tryk på  .
Auto fan-indikatoren og en af luftstrømsindikatorerne " •  
(Støjsvag)", "  (Lav)", "  (Standard)", eller "  (Høj)" lyser. 

Hurtig rensning af luften i rummet

Turbo-drift

Tryk på  .

Indstilling af timeren

Timer-drift

Tryk på  .
Hver gang man trykker på knappen, indstilles OFF TIMER • 
på følgende måde.

" " (1 time) " " (2 timer) " " (4 timer) (Annuller)
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Manuel ændring af luftstrømmen

Drift med manuel styring af luftstrøm

Tryk på  .
Hver gang man trykker på knappen, ændres • 
luftgennemstrømningen på følgende måde.
"  (Støjsvag)" "  (Lav)" "  (Standard)" "  (Høj)"

Pollen-rensning

Anti-pollen drift

Tryk på  .

Støjsvag drift, når du sover

Drift i sleep mode

Tryk på  .
Sleep mode-indikatoren og en af luftstrøms-• 
indikatorerne "  (Støjsvag)" eller "  (Lav)" 
lyser.

Ændring af lysstyrken på enhedens display

Tryk på  .
Lysstyrken på enhedens display • 
ændres, hver gang man trykker 
på knappen.
Det er kun luftkvalitets-• 
sensorindikatoren og 
lugtsensorindikatoren, der slukker helt.

< Luftkvalitets-sensorindikator / 
Lugtsensorindikator >

Lys Dæmpet OFF

< Anden indikator på displayet >

Lys Dæmpet Dæmpet

BEMÆRK
Man må ikke starte eller standse enheden ved at tage strømstikket ud af eller sætte • 
det i kontakten, undtagen i tilfælde af driftsfejl.
Bevæg ikke enheden, når den kører. • 
Det kan medføre styre- eller driftsfejl.

BEMÆRK
Enheden standser af sikkerhedsgrunde, • 
når frontpanelet åbnes under drift.

Når der forekommer driftsfejl,  �
mens enheden kører
Hvis enhedens display lyser unormalt, eller hvis • 
signalet fra fjernbetjeningen ikke kan modtages 
under driften på grund af elektrisk belysning eller 
radiointerferens, skal du tage strømstikket ud en 
gang. Når du har ventet 3 sekunder, skal du sætte 
stikket i igen og starte enheden.

Start / Stop �
Standardindstillingen for luftgennemstrømningen er • 
"  (Auto fan)" luftstrøm. Når du tager strømstikket 
ud eller fjerner frontpanelet, går indstillingen for 
luftgennemstrømningen tilbage til "Auto fan".
Før rengøring skal du sørge for at standse enheden • 
og tage strømstikket ud.

Drift med automatisk ventilator �
Der vælges automatisk luftgennemstrømning mellem • 
"  (Støjsvag)", "  (Lav)", "  (Standard)" eller 
"  (Høj)" i henhold til, hvor tilsmudset luften er.
Rensekapaciteten forbedres, når • 
luftgennemstrømningen øges. 

Turbo-drift �
En høj luftgennemstrømning fjerner hurtigt • 
urenheder i luften. Dette er hensigtsmæssigt, 
når rummet renses.

Støjsvag drift �
Der afgives en svag luftstrøm. Denne funktion • 
er særlig velegnet, når man sover.
Under støjsvag drift sænkes den desodoriserende 
virkning. Hvis ikke rummet desodoriseres til strække-
ligt, skal du vælge "Standard" eller en kraftigere 
driftsmåde.

Anti-pollen drift �
Luftgennemstrømningen skifter mellem " •  
(Standard)" og "  (Lav)" for hver 5 minutter og 
producerer en moderat luftstrøm, der opfanger 
pollen, før den falder til gulvet.

Drift i sleep mode �
Der vælges automatisk luftgennemstrømning mellem • 
"  (Støjsvag)" og "  (Lav)" afhængigt af, hvor 
tilsmudset luften er. 
Dette er hensigtsmæssigt, når man sover.• 

Timer-drift �
Den resterende tid vises af OFF TIMER indikatoren.• 
Den indstillede tid kan også ændres, når knappen • 
er trykket ned, mens timeren tæller.

Lås til børnesikring �
Når låsen er aktiveret, er brugen af enheden og • 
fjernbetjeningen begrænset for at hindre, at små 
børn kan betjene udstyret.

Betjening med knappen på enheden

Tryk på  .

Driftstilstanden ændres, hver gang man trykker på knappen.• 

"  (Auto fan)" "  (Støjsvag)" "  (Lav)" "  (Standard)"

"Stop" "  (Sleep mode)" "  (Anti-pollen)" "  (Turbo)" "  (Høj)"
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Oversigt over vedligeholdelse

Stands enheden og træk strømstikket ud, før du udfører vedligeholdelse. (Det kan forårsage elektrisk stød eller brand.)

ADVARSEL

Fjern delene, som skal vedligeholdes, i rækkefølge.
Se Side 17. ►  med yderligere oplysninger om afmontering og montering af den enkelte del.

1 Frontpanel 2 Forfi lter 3 ENHED1
(Plasmaioniseringsenhed) 4 ENHED2

(Strømningsenhed)

Billedet ovenfor viser 
ENHED1, efter at pladerne 
med modsat rettede poler 

er afmonteret.

Hvis det er tilsmudset
Tør af

En gang hver anden uge
Støvsuger

Skyl med vand

Hvis "UNIT1" 
indikatoren lyser

Væddes, aftappes og tørres

Med klud

En gang hver tredje måned, 
eller hvis "UNIT2" 
indikatoren lyser

Væddes, aftappes og tørres

Med klud

Tør smuds af med en klud, der • 
er fugtet en anelse med vand.
Hvis fi leteret er meget til-• 
smudset, skal du aftørre med 
en klud fugtet med et neutralt 
rengøringsmiddel.
Brug ikke en hård børste el. • 
lign.

Brug en støvsuger til at fjerne • 
støvet fra forfi lteret, og skyl det 
med vand.
Hvis fi lteret er meget tilsmudset, • 
skal du vaske det med en blød 
børste eller et neutralt 
rengørings middel og lade det 
tørre igennem i skyggen.

Tør forfi lteret helt, før du bruger det, 
da "UNIT1" indikatoren kan lyse, 
hvis der stadig sidder vanddråber 
på forfi lteret.

Fjern støv med en støvsuger.• 
Gennemvæd i lunkent eller koldt vand. (i ca. 1 time)• 
Tør grundigt efter gennemvædning.• 

Vedligeholdelse og rengøring Side 19, 20. ►

Ioniseret tråd

Ioniserende 
ramme

Plader med modsat 
rettede poler

BEMÆRK
Når du anvender rengøringsmiddel, skal du tørre overfl aden af, • 
så der ikke sidder rester på den.
Lad ikke forfi lteret tørre på steder med direkte sollys.• 
Anvend ikke varmt vand med en temperatur på 50°C eller mere • 
til rengøring af delene.
Tør ikke delene over åben ild.• 
Det kan medføre misfarvning eller deformering af delene, 
og de kan blive ubrugelige.

Brug ikke benzin, benzen, fortynder, skurepulver, petroleum, • 
alkohol etc.
(Der kan forekomme revnedannelse, elektriske stød eller brand.)
Vask ikke hovedenheden med vand.• 
(Der kan forekomme elektriske stød, brand eller driftsfejl.)

ADVARSEL
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5 Filter med papirindsats 6 Desodoriserende 
katalysatorenhed 7 Hovedenhed eller 

luftindtag ved sensor
Filter med 
papirindsats

Desodoriserende 
katalysatorenhed

Vend den hvide 
side mod fronten.

Skyl ikke 
med vand.

Gnid ikke 
på overfl aden.

Luftindtag ved lugtsensor

Luftindtag ved 
luftkvalitetssensor

Hvis fi lterindikatoren 
lyser eller blinker

Udskift

Hvis enheden bliver tilsmudset
Støvsuges

Må ikke skylles i vand

Hvis tilstoppet
Støvsuges

Aftørres

Udskiftning Side 21. ►

Fjern støvet med en støvsuger.• 
Hvis rammen til den desodoriserende • 
katalysatorenhed bliver snavset, skal du 
tørre urenhederne af med en klud vædet 
med en anelse vand. Hvis den er meget 
tilsmudset, skal du tørre den af med en klud 
fugtet med et neutralt rengøringsmiddel.
Vask ikke med vand. (Hvis enheden vaskes • 
med vand, vil den deformere og blive 
ubrugelig.)

Hvis hovedenheden eller luftindtaget ved • 
luftkvalitets- / lugtsensoren er tilstoppet med 
støv, skal du fjerne det med en støvsuger.
Tør snavs på hovedenheden af med en • 
klud, der er fugtet en anelse med vand.

BEMÆRK
Pas på ikke at ridse overfl aden på frontpanelet eller at beskadige fremspringene på bagsiden af det, når det er blevet afmonteret. • 
Fremspringene på bagsiden fungerer som en sikkerhedsafbryder, der afbryder strømmen, når frontpanelet åbnes.
Hvis de beskadiges, kan enheden ikke startes.

Bag på frontpanelet

Hul i bunden

Pas på ikke at beskadige 
disse fremspring.

Fremspring

Berør ikke hullet i bunden af enheden indvendigt. • 
(Kan medføre elektrisk stød.)
Kontakt din forhandler, hvis enheden er beskadiget • 
og ikke fungerer.

ADVARSEL
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Montering og afmontering af hver del
Afmontering

Afmontering af frontpanel.1 
Tryk på de 2 clips (højre og venstre), træk frontpanelet • 
opad og tag det af.

Tryk

Clips
(1 i højre og venstre side)

Frontpanel

Afmontering af forfi lter.2 
Hold i fordybningen og træk i forfi lteret. Tag herefter • 
fl igene (4 steder) på forfi lteret ud af hullerne (2 i højre 
og i venstre side) på ENHED1.

Træk i forfi lteret for at fjerne det.

Flige 
(2 i højre og 

venstre side)

Forfi lter

Bemærkning
Fjern støv med en 
støv suger, før du tager 
forfi lteret af.

Afmontering af ENHED1.3 
Hold ENHED1 i grebene, træk ENHED1 opad og fjern • 
den.

Greb

ENHED1

1) 
Træk

2) 
Op

Afmontering af den desodoriserende 4 
katalysatorenhed.

Hold den desodoriserende katalysatorenhed i grebene, • 
træk den opad og fjern den.

Greb

Desodoriserende katalysatorenhed

1) 
Træk

2) 
Op

Montering

Montering af den desodoriserende katalysatorenhed. 1 
Hold den desodoriserende katalysatorenhed i grebene, • 
pas fremspringene ind i rillerne (4 steder) i bunden 
af hovedenheden og tryk den desodoriserende 
katalysatorenhed ind i hovedenheden. 

Greb

Desodoriserende 
katalysatorenhed

1) 
Sættes i her.

2)  Tryk på den desodoriserende katalysator-
enhed, indtil du hører en klik-lyd.

Montering af ENHED1.2 
Hold ENHED1 i grebene, pas fremspringene ind i rillerne • 
(2 steder) i bunden af hovedenheden og tryk ENHED1 
ind i hovedenheden.

Greb

ENHED1

1) 
Sættes i her.

2)  Tryk på ENHED1, indtil 
du hører en klik-lyd.

Montering af forfi lter.3 
Sæt fl igene (4 steder) på forfi lteret ind i hullerne (2 i højre • 
og i venstre side) på ENHED1.

Forfi lter

Andre fl ige 
(3 steder)

Flig for oven til venstre (1 sted) 
(Fligen for oven til venstre har 
en anden udformning end de 
andre.)

ENHED1

Montering af frontpanelet. 4 
Fastgør krogene for oven (2 steder) på frontpanelet • 
i rillerne for oven (2 steder) på hovedenheden, og luk 
derefter frontpanelet.

Frontpanel

Kroge for oven (2 steder)

2)  Tryk på frontpanelet, 
indtil du hører en klik-lyd.

1)  Fastgør 
krogene.

Riller for oven 
(2 steder)

[Set oppefra]

Hvis frontpanelet er placeret forkert, kan sikkerheds afbryderen 
blive aktiveret. Enheden starter eventuelt ikke. Side 16. ►
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Brug gummihandsker, når du afmonterer og monterer pladerne med modsat rettede poler. Man kan skære hænderne på pladerne 
med modsat rettede poler og på de ioniserede tråde.

PAS PÅ

Afmontering og montering af pladerne med modsat rettede poler �

ENHED1

Plader med modsat rettede poler

Ioniseret tråd

Ioniserende ramme

Frontpanel

Afmontering

Afmontering af frontpanel og ENHED1. 1 
Side 17. ►

Afmontering af plader med modsat 2 
rettede poler på bagsiden af ENHED1.

Klem de hvide og grønne knopper (2 sæt i højre og • 
venstre side) sammen, løft pladen med modsat rettede 
poler op og fjern den.

Ioniseret tråd

Ioniserende ramme

Hvis man trykker på 
knopperne i højre og venstre 
side samtidigt, bliver det 
lettere at fjerne pladen med 
modsat rettede poler.

Pas på ikke at skære de 
indvendige ioniserede 
tråde over.

Plader med 
modsat rettede 
poler

Knap 
(grøn)

Knap 
(hvid)

Brug 
gummi-

handsker.

Montering

Montering af pladerne med modsat 1 
rettede poler.

Placér pladen med modsat rettede poler over knopperne 1) 
(2 sæt i højre og venstre side) på ioniseringsrammen.

På pladerne med modsat rettede poler er der ingen forskel 
på op og ned, eller mellem højre og venstre. Montér dem, 
så pilen er synlig.

Ioniserende ramme

Plader med modsat 
rettede poler

Pil

Knap 
(hvid)

Brug 
gummi-

handsker.

Sæt pladen i, indtil den klikker.2) 

Sæt den anden plade med modsat rettede poler i.3) 

Montering af ENHED1 og frontpanel.2 
Side 17. ►



ENHED1
(Plasmaioniseringsenhed)

ENHED2
(Strømningsenhed)

*  Fjernelse af smuds fra 
fordybninger med en vatpind, 
osv.

Brug 
gummi-

handsker.
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Rengøring af ENHED1 og ENHED2

Tid til 
rengøring

ENHED1: 
Hvis "UNIT1" indikatoren lyser

ENHED2: 
En gang hver tredje måned, 
eller hvis "UNIT2" 
indikatoren lyser

Rengørings-
metode Væddes, aftappes og tørres Aftørre

Man kan godt rengøre enhederne, selvom "UNIT1" og "UNIT2" 
indikatorerne ikke lyser.

Se Side 17. ►  med oplysninger om afmontering 
og montering af den enkelte del.

1)  Ioniserende ramme 4)  Strømningsenhed

2)  Ioniseret tråd 
(bagside)

3)  Plader med modsat 
rettede poler

Fremgangsmåde ENHED1 ENHED2 Bemærkninger
1) Ioniserende ramme 2) Ioniseret tråd 3) Plader med modsat rettede poler 4) Strømningsenhed

Afmontering af dele. Side 17, 18. ► Side 18. ► Åbn frontpanelet og tag strømningsenheden ud.

Fjern støv med en støvsuger. Fjern ikke skruerne fra ioniseringsrammen eller fra ENHED2.• 
Dette kan medføre beskadigelse.

Gennemvæd i lunkent eller koldt 
vand. (ca. 1 time)

Rengør ENHED1 og ENHED2 på et sted, hvor det må blive vådt, eksempelvis • 
i en brusekabine eller en køkkenvask.
Ved fastsiddende smuds skal du gennemvæde ENHED1 og ENHED2 i lunkent vand • 
eller vand tilsat et neutralt fl ydende rengøringsmiddel (til rengøring af køkkener el. lign.).
Brug en mængde rengøringsmiddel i henhold til anvisningerne for midlet.• 
Brug ikke pulver, basisk eller syreholdigt rengøringsmiddel, og undlad at skrubbe med • 
hårde børster osv. 
Det kan medføre deformering og beskadigelse.
Hvis nålene i ENHED2 er deformerede, reduceres desodoriseringskapaciteten.• 

Fjern smuds med en klud, en blød 
børste el. lign.

Brug 
gummi-

handsker.
Brug 

gummi-
handsker.

Aftørre

For detaljer, se 1) og 
2) nedenfor.

Brug 
gummi-

handsker. Gnide

Skyl under rindende vand og aftap.

Hvis der sidder overskydende rengøringsmiddel på ENHED1 eller ENHED2, slukkes • 
"UNIT1" og "UNIT2" indikatorerne ikke efter rengøring, og derfor skal man omhyggeligt 
skylle rengøringsmidlet af.
Der må ikke sidde fnug fra rengøringskludene på enheden efter rengøring. Fnug kan • 
medføre driftsfejl.

Lad enhederne tørre på et sted med 
god ventilation og skygge. (ca. 1 dag)

Plasticdele kan deformeres eller misfarves, hvis de udsættes for direkte sollys.• 
Hvis der stadig er vand på ENHED1 eller ENHED2, selv i små mængder, slukkes "UNIT1" • 
og "UNIT2" indikatorerne ikke efter endt rengøring. Lad derfor enhederne tørre 
tilstrækkeligt i skyggen.

Montering af dele. Side 17, 18. ► Side 18. ► Sæt strømningsenheden på plads igen.

1) Ioniserende ramme  (Fjern smuds efter gennemvædning, men før tørring).

Fjern smuds fra plasticdele med en blød klud.• 
Brug en vatpind el. lign. til aftørring af smuds i fordybninger og på steder, hvor du ikke kan komme til • 
med fi ngrene.
Efterlad ikke fnug fra rengøringsklude. Fnug kan medføre driftsfejl.• 
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Brug gummihandsker, når du tørrer eller gnider på enhederne. �
Man kan skære hænderne på pladerne med modsat rettede poler og på de ioniserede tråde.• 

Der fi ndes ioniserede tråde bag på pladerne med modsat rettede poler. Pas på ikke at bryde disse tråde, når du afmonterer og monterer enhederne. �
Hvis enheden anvendes med brudte ioniserede tråde, lyser "UNIT1" indikatoren. Når indikatoren lyser, er støvsamlingskapaciteten lav.• 
Hvis en ioniseret tråd brydes ved et uheld, skal den udskiftes med en ny. Kontakt din forhandler.• 
(Man må ikke selv udskifte den ioniserede tråd.)

PAS PÅ

Fremgangsmåde ENHED1 ENHED2 Bemærkninger
1) Ioniserende ramme 2) Ioniseret tråd 3) Plader med modsat rettede poler 4) Strømningsenhed

Afmontering af dele. Åbn frontpanelet og tag strømningsenheden ud.

Fjern støv med en støvsuger. Fjern ikke skruerne fra ioniseringsrammen eller fra ENHED2.• 
Dette kan medføre beskadigelse.

Gennemvæd i lunkent eller koldt 
vand. (ca. 1 time)

Rengør ENHED1 og ENHED2 på et sted, hvor det må blive vådt, eksempelvis • 
i en brusekabine eller en køkkenvask.
Ved fastsiddende smuds skal du gennemvæde ENHED1 og ENHED2 i lunkent vand • 
eller vand tilsat et neutralt fl ydende rengøringsmiddel (til rengøring af køkkener el. lign.).
Brug en mængde rengøringsmiddel i henhold til anvisningerne for midlet.• 
Brug ikke pulver, basisk eller syreholdigt rengøringsmiddel, og undlad at skrubbe med • 
hårde børster osv. 
Det kan medføre deformering og beskadigelse.
Hvis nålene i ENHED2 er deformerede, reduceres desodoriseringskapaciteten.• 

Fjern smuds med en klud, en blød 
børste el. lign.

Brug 
gummi-

handsker.

Aftørre

For detaljer, 
se 4) nedenfor.

Skyl under rindende vand og aftap.

Hvis der sidder overskydende rengøringsmiddel på ENHED1 eller ENHED2, slukkes • 
"UNIT1" og "UNIT2" indikatorerne ikke efter rengøring, og derfor skal man omhyggeligt 
skylle rengøringsmidlet af.
Der må ikke sidde fnug fra rengøringskludene på enheden efter rengøring. Fnug kan • 
medføre driftsfejl.

Lad enhederne tørre på et sted med 
god ventilation og skygge. (ca. 1 dag)

Plasticdele kan deformeres eller misfarves, hvis de udsættes for direkte sollys.• 
Hvis der stadig er vand på ENHED1 eller ENHED2, selv i små mængder, slukkes "UNIT1" • 
og "UNIT2" indikatorerne ikke efter endt rengøring. Lad derfor enhederne tørre 
tilstrækkeligt i skyggen.

Montering af dele. Sæt strømningsenheden på plads igen.

2) Ioniseret tråd (8 steder)
Fjern smuds fra de ioniserede tråde og de omgivende • 
plasticdele med en blød klud.

Brug 
gummi-

handsker.

Rengør de ioniserede 
ledninger uden at tage 
dem ud af V-rillen.

*  Tør de ioniserede tråde forsigtigt. 
Hvis man trækker for kraftigt i dem, kan de briste.

4) Strømningsenhed
Tør nålene af med en vatpind eller en blød klud, hvis de er • 
tilsmudsede.
Fjern smuds fra plasticdele ( •  ) indvendigt med en vatpind 
eller en blød klud.
Fjern ikke skruerne. • 

Brug 
gummi-

handsker.

 :  Plasticdele

Aftør nålene forsigtigt 
fra bund til spids.

Vatpind

Undgå at berøre nålene.

*  Hvis nålene er deformerede, reduceres 
desodoriseringskapaciteten.

BEMÆRK

Enheden kan køre sikkert, uden at strømningsenheden er monteret på hovedenheden, men dette reducerer den desodoriserende virkning. • 
Brug hovedenheden, efter at strømningsenheden er installeret.
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Tid til 
rengøring

Når fi lterindikatoren på 
displayet lyser eller blinker

Det er ikke nødvendigt at udskifte fi lteret med 
papirindsats, før indikatoren lyser eller blinker.

Rengørings-
metode Udskift

Desodoriserende 
katalysatorenhed

Frontpanel ENHED1

Filter med papirindsats

Afmontering af frontpanel og ENHED1. 1 
Side 17. ►

Udskiftning af fi lteret med papirindsats 2 
med et nyt fi lter.

Afmontering af det brugte fi lter med 1) 
papirindsats.

Løsn fi lteret med papirindsats fra fremspringene • 
(5 i højre og venstre side) på den desodoriserende 
katalysatorenhed (forside).

Tag et nyt fi lter med papirindsats ud af fi lter-2) 
beholderen og sæt det på den 
desodoriserende katalysatorenhed.

Sæt hullerne (5 i højre og venstre side) på fi lteret med • 
papirindsats på fl igene i højre og venstre side af den 
desodoriserende katalysatorenhed.
Sæt fi lteret med papirindsats ind under fl igene • 
(4 for oven og for neden) på den desodoriserende 
katalysatorenhed. 

Fremspring 
(5 i højre og venstre side)

Filter med 
papirindsats

Desodoriserende 
katalysatorenhed

Flige for oven 
og for neden 
(4 steder)

Vend den hvide 
side mod fronten.

Montering af ENHED1 og frontpanel. 3 
Side 17. ►

Sæt strømstikket i.4 

Tryk på knappen til nulstilling af fi lter 5 
for oven på frontpanelet i 5 sekunder.
(Filterindikatoren slukkes med en kort biplyd.) 

Knap til nulstilling af fi lter

Selvom fi lteret med papirindsats er udskiftet, slukkes • 
fi lterindikatoren ikke, med mindre at du trykker på knappen 
til nulstilling af fi lter i 5 sekunder.

BEMÆRK
Bestil det nye fi lter med papirindsats hos din forhandler.• 
Udskift fi lteret med papirindsats, når fi lterindikatoren lyser • 
eller blinker, også selvom fi lteret ser rent ud. Filterkapaciteten 
afhænger ikke af den mængde smuds, man kan se.
Intervallerne for udskiftning af fi lteret med papirindsats varierer • 
afhængigt af, hvordan enheden anvendes, og hvor den er installeret.
Filterindikatoren lyser efter ca. 2 år, hvis enheden anvendes hver 
dag i et hus, hvor der ryges 10 cigaretter om dagen.
(Udskiftningsintervallerne nedsættes, hvis enheden anvendes 
på steder, hvor luften er meget tilsmudset.)
Hvis du har udskiftet fi lteret med papirindsats, før fi lterindikatoren • 
lyser, på grund af synlig smuds eller lugtdannelse, skal du trykke 
på knappen til nulstilling af fi lter i 5 sekunder.

Tilbehør

BEMÆRK
Kontakt servicebutikken for at få ekstra fi ltre med papirindsats.• 

Del Model

Filter med papirindsats 5 stk. KAC017A4E

Hvis enheden anvendes med tilsmudsede dele• 
Luften renses ikke.• 
Lugtgener fjernes ikke.• 
Der kan dannes unødvendig lugt.• 

Bortskaf fi ltrene med papirindsats som ikke-brændbart affald.• 

Krav til bortskaffelse �
Dit produkt og batterierne, der følger med styreenheden, 
er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at 
elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må 
blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
På batterier kan der være påtrykt et kemisk mærke under 
symbolet. Dette kemisk mærke betyder, at batterierne 
indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige 
kemiske mærker er:

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

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

Udskiftning af fi lter med papirindsats
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Indstilling af luftkvalitets-sensorens følsomhed 
(støvsensor)
Man kan ændre følsomheden på luftkvalitets-sensoren.

Tryk på 1  på enheden i 10 sekunder.

Med 2  trykket ned skal du pege fjernbetjeningen mod enheden 

og trykke på  .
Der høres en modtagelyd, en af lugtgennemstrømningsindikatorerne " •  (Lav)", "  (Standard)" eller 
"  (Høj)" blinker i 5 sekunder, og derefter lyser den indikator, der svarer til den indstillede følsomhed.

Du kan ændre følsomheden med 3  på enheden.

Hver gang man trykker på knappen, lyser en luftgennemstrømningsindikator, og følsomheden ændres, • 
som vist nedenfor.
Indstillingen af følsomheden angives af indikatorerne for luftgennemstrømning.• 
Hvis ikke indikatorerne for luftgennemstrømning skifter, skal man afbryde strømstikket, vente i mindst 3 sekunder, sætte strømstikket 
i igen og starte betjeningen forfra. 

Indikator for Følsomhed

For at øge følsomheden: 
 Vælg "  (Lav)" 
luftgennemstrømnings-indikatoren. 

"Lav" Høj Sensoren reagerer hurtigere på støv.

For at sænke følsomheden: 
 Vælg "  (Høj)" 
luftgennemstrømnings-indikatoren.

"Standard" Normal Standardindstilling

"Høj" Lav Sensoren reagerer langsommere på støv.

Når du har besluttet dig for en indstilling, skal du pege fjernbetjeningen mod enheden 4 
og trykke på  .

Der høres en modtagelyd, og indikatoren, der svarer til den indstillede følsomhed, blinker.• 

Fjern strømstikket, mens den indstillede indikator blinker, vent 3 sekunder eller mere, 5 
og sæt så strømstikket i igen.

BEMÆRK
Luftkvalitets-sensorens følsomhed kan indstilles, hvad enten enheden kører eller er standset.• 
Hvis trin • 5 ikke udføres, går enheden ikke tilbage til normal driftstilstand.
Hvis trin 5 udføres midt i en indstilling, kan indstillingen ikke afsluttes korrekt.

OFF TIMER-knap



Frontpanel

Desodoriserende 
katalysatorenhed

Ioniseret tråd
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Ofte stillede spørgsmål
Kontrollér følgende punkter, før du kontakter forhandleren.

Luftkvalitets-sensorindikatoren 
forbliver rød eller gul.

Dette skyldes ophobning af støv i luftkvalitets-
sensoren.
Fjern støvet fra luftindtaget ved luftkvalitets-
sensoren med en støvsuger. Side 16. ►

Hvis fi lterindikatoren lyser eller blinker.
Udskift fi lteret med papirindsats med et nyt, og tryk 
på fi lter-nulstillingsknappen i 5 sekunder. Side 21. ►

Indikatorerne for luftgennemstrømning blinker samtidigt.
Tag strømstikket ud og fjern forhindringen. Sæt strømstikket i igen 
og start enheden. Side 25. ►

ENHED-indikatoren lyser.

ENHED1: Plasma-ioniseringsenheden er tilsmudset.
ENHED2: Strømningsenheden er tilsmudset.
Gennemvæd den og vask den. Side 19, 20. ►
Funktionerne for elektrisk indsamling af støv og for desodorisering 
bliver mærkbart ringere, fordi strømforsyningen til de ioniserede tråde 
og til udledning fra strømningsenheden afbrydes af sikkerhedsgrunde.
Start enheden efter indvendig rengøring, hvorefter "UNIT1" og 
"UNIT2" indikatorerne slukkes. (Der er ingen sikkerhedsrisiko, 
selvom indikatorerne lyser).

Spørgsmål : Kan den desodoriserende katalysatorenhed vaskes med vand?
Skal enheden udskiftes?

Svar : Nej, den desodoriserende katalysatorenhed kan ikke vaskes med vand. (Hvis enheden vaskes med vand, 
vil den deformere og blive ubrugelig.) 
Hvis du ved en fejltagelse har vasket den desodoriserende katalysatorenhed, skal du kontakte din forhandler. 
Fjern enheden fra hovedenheden, og fjern støv med en støvsuger. Det er ikke nødvendigt at udskifte den 
desodoriserende katalysatorenhed med en ny.
Hvis lugt er et problem, skal man væde overfl aden på den desodoriserende katalysatorenhed en smule med 
en forstøver og derefter lade den tørre på et sted med god ventilation og skygge (ca. 1 dag). 

Spørgsmål : Følsomheden på luftkvalitets-sensoren 
er tilsyneladende lav.

Svar : Dette skyldes, at reaktionstiden på luftkvalitets-
sensoren varierer afhængigt af rummets størrelse. 
Hvis enheden er installeret på et lavt sted i rummet, 
kan reaktionen på cigaretrøg eller andet være dårlig. 
Installér enheden et andet sted, eller justere 
luftkvalitets-sensorens følsomhed. Side 22. ►

Spørgsmål : Hvad gør man, hvis de ioniserede tråde 
brydes?

Svar : Hvis de ioniserede tråde brydes, skal de udskiftes.
Kontakt forhandleren. Du må ikke selv udskifte 
de ioniserede tråde.

"Hvis disse indikatorer lyser  �
eller blinker"
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Fejlfinding
Kontrollér følgende punkter, før du kontakter forhandleren eller beder om at få enheden repareret.  
Hvis problemerne stadig ikke kan løses, skal du kontakte forhandleren.

Enheden kører ikke.

Enheden kører ikke, selvom 
ON / OFF knappen er trykket 
ned.

Er frontpanelet monteret korrekt?  ● Side 10. ►

Er fremspringene på bagsiden af frontpanelet brækket? ●
Kontrollér fremspringene.  Î Side 16. ►  
Kontakt din forhandler, hvis fremspringene er brækket.

Er fjernbetjeningens batteri afladet?  ● Side 12. ►

De ønskede resultater opnås ikke.

Luften er ikke renset.

Er enheden placeret på et sted, hvor luften ikke spredes til hele  ●
rummet, eller er der noget, som spærrer for luftstrømmen? 

Vælg et sted uden forhindringer, hvorfra luften kan spredes til  Î
hele rummet.

Er forfilteret, filteret med papirindsats eller ENHED1 tilsmudset? ●
Foretag en rengøring.  Î Side 15-21. ►  
Hvis du er bekymret over lugten fra den desodoriserende 
katalysatorenhed, skal du væde enhedens overflade en smule 
med en forstøver og derefter lade den tørre på et sted med god 
ventilation og skygge.

Selvom der er lugt, forbliver 
den grønne indikator tændt.

Dannes der en kraftig lugt, når enheden startes? ●
Lugt-niveauet i det første minut anvendes som standard for  Î
lugtsensorens følsomhed. Lad enheden køre med en øget 
luftgennemstrømning. Side 8. ►  
Man kan ændre standard-følsomheden på lugtsensoren 
på følgende måde.  
Når luften er ren (når der ikke er lugtgener), skal man tage 
strømstikket ud og vente i 3 sekunder eller mere. Sæt 
strømstikket i igen og start enheden.

Der trænger lugt ud ved 
luftudtaget.

Dannes der en kraftig lugt midlertidigt? (der er f.eks. mange  ●
personer, som ryger, der grilles kød el. lign.)

Lad enheden køre, hvorefter lugten gradvist forsvinder. Î
Har du flyttet enheden fra et andet rum? ●

Der kan have været lugtgener i det tidligere rum.  Î
Lad enheden køre i et stykke tid.

Dannes der konstant lugt i rummet? (f.eks. maling, nye møbler,  ●
tapet, spray, kosmetik, kemikalier osv.)

Da der hele tiden dannes lugt, kan den ikke fjernes helt. Brug  Î
rummets ventilationssystem, eller lad enheden køre i et godt 
udluftet rum i et stykke tid.

Du vil måske kunne lugte noget, når der dannes ozonpartikler.   ●
Mængden er ubetydelig og uskadelig.



25

Fejlfinding
Kontrollér følgende punkter, før du kontakter forhandleren eller beder om at få enheden repareret.  
Hvis problemerne stadig ikke kan løses, skal du kontakte forhandleren.

Indikatoren lyser eller blinker.

Luftgennemstrømnings- �
indikatorerne blinker 
samtidigt.
Enheden blæser ikke luft ud. �

Er luftudtaget blokeret? ●
Tag strømstikket ud og fjern forhindringen. Sæt strømstikket  Î
i igen og start enheden.  
Hvis ikke tilstanden ændres, eller hvis ikke du kan fjerne 
forhindringen, skal du kontakte forhandleren.

"UNIT1" indikatoren eller 
"UNIT2" indikatoren slukkes 
ikke eller lyser igen, selv efter 
rengøring af ENHED1 eller 
ENHED2.

Er ENHED1 og ENHED2 monteret korrekt? ●
Sæt ENHED1 i, indtil den klikker.  Î
Sæt ENHED2 helt ind. Side 17-20. ►

Findes der vanddråber, rengøringsmiddel eller fnug på ENHED1  ●
og på ENHED2 efter endt rengøring?

Efter rengøring skal man vaske ENHED1 og ENHED2 grundigt,  Î
så der ikke efterlades rengøringsmidler eller fnug, og derefter skal 
man tørre enhederne grundigt.

Er de ioniserede tråde brudt? ●
Kontrollér de ioniserede tråde. Kontakt din forhandler for at få  Î
dem skiftet ud.

Filterindikatoren slukkes ikke, 
selvom filteret med 
papirindsats udskiftes.

Har du trykket på filter-nulstillingsknappen i 5 sekunder? ●
Selvom filteret med papirindsats er udskiftet, slukkes  Î
filterindikatoren ikke, med mindre at du trykker på filter-
nulstillingsknappen i 5 sekunder. 

Side 21. ►

Andet

Der findes et brændt mærke 
på metaldelen på ENHED2.

Dette er et mærke som skyldes udledningen fra strømningsenheden,  ●
og det er ikke unormalt.

Tv-billedet forstyrres.

Findes der et tv- eller radioapparat inden for 2 m af enheden,  ●
eller er stueantennen tæt på enheden?
Er netledningen eller tv- eller radioantennen tæt på enheden? ●

Flyt enheden så langt væk fra tv- og radioapparater og antenner,  Î
som muligt.

Der høres en lyd.

Der høres en knitrende eller 
brummende lyd under driften.

Er ENHED1 og ENHED2 monteret korrekt?  ●
Sæt ENHED1 i, indtil den klikker.  Î
Sæt ENHED2 helt ind. Side 17-20. ►

Sidder der støv på ENHED1 og ENHED2?  ● Side 19, 20. ►

Der høres en brusende lyd 
under driften.

ENHED2 laver en hvislende lyd under driften, som skyldes  ●
udledningen fra strømningsenheden. 
Afhængigt af driftsbetingelserne bliver lyden lavere, eller den 
ændres, men dette er ikke et tegn på en driftsfejl. 
Installér enheden et andet sted, hvis lyden fortsætter.
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MEMO



3P276413-1B M10B193B (1105) HT

Den todimensionale stregkode 
er en kode vedr. fremstilling.


