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Försiktighetsåtgärder
 �Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.
 �Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING  FARA

Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt 
kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan 
leda till skada på egendom eller personskada, 
vilka kan vara allvarliga beroende på 
omständighet.

 �Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategorieras med symboler:

Gör aldrig detta. Följ instruktionerna.

  VARNING  Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

 �Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning
• Dra inte ut kontakten när enheten är i drift. (Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller 

elstötar)
• Se till att du har torra händer när du sätter i/tar ut kontakten. (Du kan få en elektrisk stöt)
• Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska 

tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V. 
(Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för fleruttagsadaptrar eller liknande överskrids)

• Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten. (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
• Vidta inga åtgärder som kan skada kontakten eller sladden för strömförsörjning.

 –Sådana åtgärder kan vara att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på 
strömförsörjningens sladd eller kontakt. 
Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra 
kvalificerade personer för att undvika fara.  (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning 
av skadad utrustning)

• Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.
 –Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag.  
(Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte 
sitter i ordentligt)

• Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.
 –Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget.  
(Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)

• Vid underhåll, inspektion eller flyttning av enheten ska den stängas av och 
strömkontakten dras ur uttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

 �Använd inte produkten på följande platser
• Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut. (Eld eller rök kan 

orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
• Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.  

(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
• Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, 

t.ex. ett badrum. (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
• Platser där små barn kan uppehålla sig. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Läs först
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  VARNING  Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

 �Vid användning
• Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra. (Kroppsskada kan orsakas av degraderad 

eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
• Håll tända cigaretter och rökelser borta från enheten.  

(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
• Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.  

(Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
• Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.  

(Elektriska stötar, sak- eller kroppskador kan orsakas)
• Häll inte vatten på enhetens luftintag. (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
• Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten 

av enheten. 
Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel. (Elektriska stötar, eldsvåda eller 
sprickor kan orsakas)

 �Gällande fjärrkontrollen
• Placera inte fjärrkontrollen så att den kan nås av små barn.  

(Kroppsskada kan uppstå vid felaktig användning av enheten eller om batteriet sväljs)
• Var noga med att sätta i batteriet med rätt polaritet (+/-).  

(Kortslutning, eldsvåda eller batteriläckage kan orsakas)

 �Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på 
onormala förhållanden eller fel

Exempel på onormala förhållanden eller fel
• Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
• Kabeln har en skada som orsakar glapp.
• Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
• Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
• Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
Kontakta inköpsstället.

  FARA  Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

 �Vid användning
• Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda 

enheten på egen hand.
För EU, Turkiet:

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker 
användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen. 
Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan 
överinseende av vuxna. 

För andra regioner:
Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande 
användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

 –Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
 –Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.  
(En elektrisk stöt, kroppskada eller hälsoproblem kan orsakas)

Läs först
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  FARA  Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.
• Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av 

enheten.  
(Elektriska stötar eller fel kan orsakas)

• Kör inte enheten vid insektsrökning.
 –Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.  
(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)

• Använd inte enheten nära en brandvarnare.
 –Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren 
identifierar en eldsvåda.

• Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med 
förbränningsutrustning.

 –Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)  
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.

• Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren 
inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden. (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan 
orsakas).

 �Gällande enhetens hölje
• Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.  

(Överhettning eller eldsvåda kan orsakas av dålig cirkulation)
• Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den. (Kroppsskada kan uppstå 

om enheten faller)

 �Vid flyttning av enheten  
• När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.

 –Var noga med att alltid hålla i enheten vid rätt grepplatser. Håll inte i enheten med greppet 
på den luktreducerande filterenheten. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

 CJOR002EU

Håll i dessa grepp  
(2 platser)

Håll inte i 
detta grepp

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärd vid användning

Andra överväganden
 � Använd inte denna produkt för särskilda syften, som att bevara konstverk, akademiska texter/material, etc.
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)

Läs först

Om jonisering och aktiva plasmajoner
I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder 
ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte 
skadlig för hälsan.

Denna produkt kan inte eliminera alla giftiga substanser 
i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)
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Namn på komponenter och användning
Läs först

 FARA
Lyft inte enheten genom att hålla i greppet på den luktreducerande filterenheten. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

Framsidan

Framsidan

Tillbaka
Drift/indikatorpanel  ►Sidan 7, 8

Luktreducerande 
filterenhet

Luktsensor
Inuti enheten.

Grepp
(för att bära enheten)

Aktiv plasmajon-
genereringsenhet
I luftutloppet.

Damm-/PM2.5-
sensor
I luftintaget (vänster).
  ►Sidan 7, 17, 19

Modellnamn/
produktionsnummer/
tillverkningsdatum 
(MFG. DATE)

Luftintag
Fram/sida

Strömsladd

Luftutlopp

Strömförsörjnings-
kontakt

Löstagbara huvudkomponenter

Förfilter  ►Sidan 19

Utflödesgaller  ►Sidan 19

Joniserings enhets-
skydd  ►Sidan 21

Luktreducerande filterenhet
(Svart filter: Luktreducerande filter)
   ►Sidan 20

Dammsamlingsfilter 
(elektrostatiskt HEPA-filter)
(Vitt filter)  ►Sidan 20 Joniseringsenhet  

  ►Sidan 21

OBS!
För att förhindra fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.
 



7

Namn på komponenter och användning

1  Om barnlåslampan
• När lampan är tänd är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt.  ►Sidan 15

2  Om joniseringslampan
• Vid joniseringsdrift tänds den här lampan. Joniseringsdrift beror på graden av orenheter i luften.
• Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in låg jonisering.  ►Sidan 16

3  Om dammsensorlampan/PM2.5-indikatorlampan 
• Efter driftstart tänds den gröna lampan under den första minuten (cirka) 

oavsett hur oren luften är.
• Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktinställningen "Turbo" eller när 

luftflödet är högt i auto-fläktläge. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintagen 
innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

• Om känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn är dålig kan du ändra sensorns 
känslighetsinställning.  ►Sidan 17

Identifieringsintervall för damm-/PM2.5-sensorn
Vad som kan identifieras

damm, cigarettrök, pollen, kvalsteravföring och 
kvalsterrester, hår från husdjur, dieselsot

Kan identifieras ibland
ånga, oljedimma

4  Om luktsensorlampan
• Om driften startades omedelbart efter att strömkontakten satts i kommer 

lampan att lysa grönt under den första minuten (cirka).
• Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns 

en kraftig lukt i luften.
• Följande typer av lukter kanske inte kan identifieras:  

lukter från husdjur som inte inkluderar ammoniak, vitlök, etc.
• Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall 

kännas även när lampan är grön. 
Om lukten stör dig kan du växla till manuell luftflödeshastighet och välja ett högt 
luftflöde.  ►Sidan 12

Identifieringsintervall för luktsensor
Vad som kan identifieras

tobakslukter, matlagningslukter, husdjurslukter, 
toalettlukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol

Kan identifieras ibland
plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, 
oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade 
uppvärmningsenheter

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje 
gång. Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

Läs först

Drift/indikatorpanel När en lampa blinkar  ►Sidan 23

1   Barnsäkerhetslåslampa [orange]

Lampan är tänd när barnsäkerhetslåset är aktiverat.

Driftlägeslampor [gröna]

Indikerar aktivt driftläge.

PÅ/AV-lampa [grön]

Lampan tänds när strömmen är PÅ.

Fläktlampor [gröna]

Indikerar aktiv fläktinställning (4 inställningar: Tyst, Låg, Standard, Turbo).

3  Dammsensorlampa/PM2.5-indikatorlampor

Indikerar total dammvolym i luften.
• Grönt indikerar att luften är ren.
• Damm-/PM2.5-sensorn kan identifiera små (cirka 1,0–2,5 μm) och stora (cirka 2,5 μm och 

större) dammpartiklar. PM2.5-indikatorlamporna tänds vid identifiering av små partiklar och 
dammlamporna tänds vid identifiering av stora dammpartiklar.

Grön Orange Röd

Låg Hög

Lamp- 
färg

Damm

[Dammsensorlampa]
Låg

HögGrön

Grön

Tänd

Gul Orange Röd Lila Brun

Damm[PM2.5-indikatorlampor]

2  Joniseringslampa [blå]

Tänds när joniseringsenheten är aktiv.

4  Luktsensorlampa

Indikerar luktintensitet i 3 färger: grön, 
orange, röd.
• Grönt indikerar att luften är ren.

Grön Orange Röd

Låg Hög

Lamp- 
färg

Lukter
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Läs först

Drift/indikatorpanel

Signalmottagare

Tar emot signaler från fjärrkontrollen. 
Mottagningsljud när signaler tas emot 
bekräftar att signalen tagits emot korrekt.
• Driftstart … 2 korta ljudsignaler
• Ändrad inställning … 1 kort ljudsignal
• Driftstopp … 1 lång ljudsignal

FLÄKT/LÄGE-knapp
Tryck för att växla mellan FLÄKT-
inställningar och LÄGEn.   ►Sida 12-14

PÅ/AV-knapp
Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ 
strömmen.  ►Sidan 12

Signalsändare
• Skickar signaler till enheten.
• Enheten kan misslyckas att ta emot 

signaler om den blockeras av något,  
t.ex. en gardin.

• Maximalt signalavstånd är cirka 6 m 
(rät linje).

Fjärrkontroll

PÅ/AV-knapp
Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ 
strömmen.  ►Sidan 12

Fläktknapp
Tryck för att växla mellan FLÄKT-
inställningar.  ►Sidan 12

LÄGE-knapp
Tryck för att växla mellan LÄGEn. 
  ►Sidan 13, 14

Knapp för inställning av 
ljusstyrka
Tryck för att växla mellan olika nivåer 
av ljusstyrka (KRAFTIG, DIM, AV*).
*Alla lampor släcks inte.  ►Sidan 15

LÅS-knapp
Förhindrar att små barn använder enheten 
på fel sätt.  ►Sidan 15

Tillbehör

Fjärrkontroll.............. 1
Luktreducerande filter .........1
Installera på enheten före 
drift.

Användarhandbok ..............1
Längst ned i förpackningen.

Hållare för  
fjärrkontroll ............... 1
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Förberedelser före användning
Läs först

1 Placering av enheten
Före installation ska du 
ta bort fixeringstejpen på 
underkanten, som håller 
strömsladden, och sedan 
ta ut strömsladden.

Strömsladd

Fixeringstejp 
(blå)

Tips för bra placering
• Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
• Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil 

yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
• Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör 

TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa 
flyttas minst 2 m från enheten. 
Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från 
enheten.

OBS!
• För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras 

i enlighet med placeringsmåtten i illustrationen. Observera 
dock att eftersom enheten suger in oren luft kan vissa 
väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. 
I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från 
väggen.

• Vid användning för länge på samma plats kan golvet och 
omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid 
enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.

 

Minst 100 cm 
från innertaket

Minst 30 cm 
från väggen Luftflöde

Minst 10 cm 
från väggen

Minst 30 cm 
från väggen

Använd inte produkten på följande platser
 � Platser med direkt solljus
(Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan 
försämras och färgen på enheten kan förändras)

 � Positioner nära förbränningsbaserad uppvärmning 
och andra högtemperaturenheter
(Missfärgning/deformering kan uppstå på grund av 
överhettning)

 � Platser där kemikalier och läkemedel används,  
t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger 
och fotolaboratorier
(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämra 
mekaniska komponenter och orsaka fel)

 � Platser med höga nivåer av elektromagnetiska vågor 
som intill en induktionsspis, högtalare, etc.
Enheten fungerar kanske inte korrekt.

 � Platser med sot (ledande damm) från levande ljus, 
doftljus, etc.
Filterprestandan kan försämras och ge smuts i rummet 
på grund av damm som inte samlas in.

 � Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller 
kisel* i närheten av enheten.
* Hårprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel 

etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, 
impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, 
dukar med rengöringsmedel, vax, etc.

• Isoleringsmedel, som kisel, kan fastna på joniserings-
enhetens nål och förhindra joniseringen.

• Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre 
luftrening.

 � Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande 
utrustning nära enheten.
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre 
luftrening.

Utsätt inte för 
direkt solljus

Blockera inga luftintag 
eller luftutsläpp

Utsätt inte för direkt luftflöde

Håll TV- och radio-
apparater minst 2 m bort
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2 Montera det luktreducerande filtret

1. Ta bort den luktreducerande filterenheten 
från huvudenheten.  ►Sidan 20

Framsida

Baksida

Krokar (stora)

Krok (liten)

Fasta komponenter

Krok (liten)

Baksidan av den luktreducerande filterenheten

 ►Sidan 20

Luktreducerande 
filterenhet

2. Ta ut det luktreducerande filtret från påsen.

Använd handskar för att slippa bli smutsig 
av damm från det luktreducerande filtret.

Luktreducerande filter

3. Vänd på den luktreducerande filterenheten 
och montera det luktreducerande filtret.
1  Placera det luktreducerande filtret under de fasta 

delarna (3 platser).
2  Sprid ramen och sätt in det luktreducerande filtret 

under krokarna (små) på 2 platser.

Krok (liten)

Luktreducerande filter

Krok (liten)

Fasta komponenter
(Baksidan av den luktreducerande filterenheten)

Montera 
medan du 
sprider ramen

3  Tryck på krokarna (stora) på framsidan på 
den luktreducerande filterenheten, tryck in 
det luktreducerande filtret och för in det under 
krokarna (stora) på 2 platser för att fästa det.

Krokar (stora)

(Baksidan av den luktreducerande filterenheten)

Luktreducerande filter

Tryck på krokarna (stora) 
på framsidan på den 
luktreducerande filterenheten.

4   Dubbelkolla att det luktreducerande filtret är fäst 
under krokarna (stora).

Krokar (stora)

Luktreducerande 
filter

Krok (liten) Krok (liten)

Fasta komponenter
(Baksidan av den luktreducerande filterenheten)

4. Installera det luktreducerande filtret 
i huvudenheten.  ►Sidan 20

• Om luktsensorlampan blinkar vid 
drift start är det luktreducerande 
filtret inte korrekt monterat. 

• Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar 
filterpåsen och torkmedlet.

 FARA
Utför alltid dessa steg innan du sätter i strömförsörjningskontakten.

Läs först
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Förberedelser före användning
Läs först

3 Förbereda fjärrkontrollen

1. Montera hållaren för fjärrkontrollen.
• För in kroken på fjärrkontrollhållaren i spåret på 

baksidan av enheten.

Skåra
För in helt.

Krok

2. Dra ut det genomskinliga arket.

• När det genomskinliga arket dragits ut är 
fjärrkontrollen klar att användas.

Batteriet är 
förinstallerat

Genomskinligt ark

Användning
• Peka fjärrkontrollens sändare mot enhetens mottagare. 

Enheten kan misslyckas att ta emot signaler om den 
blockeras av något, t.ex. en gardin.

• Maximalt signalavstånd är cirka 6 m (rät linje).

30°    30°

[Sett uppifrån]

Cirka 4 mCirka 4 m

Cirka 6 m

Signal-
mottagare Signal-

sändare

Om fjärrkontrollen
• Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen eller får 

in vatten i den. (Det kan orsaka fel)
• Signalmottagningen kan fungera sämre om ett 

elektroniskt startat lysrör (t.ex. lampor av inverterartyp) 
finns i rummet.

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

Byta batteriet

1. För fliken på locket på fjärrkontrollens 
baksida i pilens riktning.

2. Dra ut batterifacket.

3. Byt batteriet.

4. Sätt tillbaka batterifacket i den ursprungliga 
positionen.

3

42

Batteri (CR2025)

För in så att batteriets pluspol och batterifackets 
sida med + -märket är i samma riktning

Fäste

+ -märke

Om batteriet
• Håll batterier utom räckhåll för barn. 

I händelse av att batterier sväljs, uppsök omedelbart 
akut läkarhjälp.

• För att undvika möjliga skador orsakade av läckande 
eller spruckna batterier ska batteriet tas ur när produkten 
inte ska användas under en längre tid.

• Om du får batterilösning i ögonen ska du inte gnugga 
ögonen.  Spola i stället omedelbart ögonen med 
kranvatten och sök läkarhjälp.

• Utsätt inte batterier för hetta eller eld. Försök inte ta isär 
eller modifiera batterier. 
Isoleringen eller andra delar i batteriet kan skadas och 
orsaka batteriläckage, sprickor eller överhettning.

• När batteriet ska kastas isolerrar du terminalen genom 
att linda in den i tejp, etc. 
(Överhettning, sprickor eller eldsvåda kan orsakas om 
det förvaras med andra metallföremål eller batterier) 
Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar batterier.

• Batteriet ska generellt bytas en gång per år, men om 
signalmottagningen försämras ska batteriet bytas mot 
ett nytt batteri (CR2025).

• Batterier som närmar sig sitt bäst före-datum kan 
behöva bytas tidigare.

• Det förinstallerade batteriet är för inledande användning 
av enheten och kan behöva bytas ut tidigare än inom 
1 år.

4 Sätt i strömkontakten i vägguttaget
• Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms 

av luktnivåerna under den första minuten (cirka) efter att 
strömkontakten satts i varje gång.  
Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

Strömförsörjningskontakt

Strömkontakt
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Drift
 VARNING

Stäng inte av enheten genom att dra ut kontakten ur vägguttaget. 
(Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)

Drift

Drift

Fjärrkontroll
Användning via fjärrkontrollen.

Enhet
Användning via drift-/indikatorpanelen på enheten.

Detaljerade inställningar kan 
göras med fjärrkontrollen.

Ändra luftflödeshastigheten
Välj önskad fläktinställning.

: Tyst : Låg : Standard : Turbo* * * * Storleken på symbolerna varierar efter 
fläktinställningen.

Fjärrkontroll

Tryck på  .

• Varje tryckning växlar mellan 
FLÄKT-lamporna [grön].

(Tyst)

(Turbo)

(Låg)

(Standard)

Enhet

Tryck på  .

• Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön] och LÄGE-lamporna [grön].

(Tyst) (Låg) (Standard) (Turbo)

FLÄKT

LÄGE

(ANTIPOLLEN) (ECONO) (AUTO-FLÄKT)

Om fläktinställningar

Tyst  En stilla bris. Rekommenderas för nattetid.
Eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad rekommenderar vi att fläktinställningen är inställd på Standard 
eller högre om lukt snabbt behöver elimineras från rummet.

Turbo  Luften i rummet renas snabbt med stort luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Använda luftrening (sätta PÅ/stänga AV)
Renar luften i rummet.

Fjärrkontroll

Tryck på  .

Enhet

Tryck på  .

• Tryck igen för att stänga AV.
• PÅ/AV-lampan [grön] tänds.

OBS!
• Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Enheten 

kan skadas eller sluta fungera korrekt.

Obs!
• Vid inköp är enheten inställd på Luftreningsdrift, auto-fläktläge med aktiv plasmajonisering PÅ.
• När enheten stängs av eller kontakten dras ut kommer den att köras med de senast använda inställningarna när den sätts PÅ nästa gång.
• Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt after att kontakten satts i vägguttaget.
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Användbara funktioner
Användbara funktioner

Fjärrkontroll Enhet

Köra enheten i ett LÄGE
Välj ett LÄGE som passar dina behov.
Luftflödet justeras automatiskt när enheten körs i ett LÄGE.

Fjärrkontroll

Tryck på  .
• Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön].

(AUTO-FLÄKT) (ECONO) (ANTIPOLLEN)

Enhet

Tryck på  .

• Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön] och FLÄKT-lampor [grön].

FLÄKT

LÄGE

FLÄKT

(Tyst)(Låg)(Standard)(Turbo)

(AUTO-FLÄKT) (ECONO) (ANTIPOLLEN)
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Användbara funktioner

LÄGE Användning och funktion

AUTO- 
FLÄKT

Automatisk luftflödesjustering

Fläktinställningen (Tyst, Låg, Standard, Hög) justeras automatiskt efter luftens orenhet.
Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde.
• Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och intensiteten av lukter i luften.

ECONO

Sparar energi

I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan Tyst och Låg. 
Strömförbrukning (*1) och driftljud minskas. 
Om luften är ren kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter en stund. 
Rekommenderas för nattetid.

*1 Jämfört med AUTO-FLÄKTläge (cirka 10,3 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-LÄGE (cirka 6,7 Wh) 
cirka 3,6 Wh lägre. 
Testförhållanden: drift i 10 m2 i 1 timme. Förutsättning: 1 cigarett röktes omedelbart efter driftstart.

Energisparläge Om luften är ren, 
kommer efter en 
stund …

Övervakningsläge
•  Fläkten startar och stannar regelbundet. 

Damm och lukter övervakas.
•  Följande funktioner är avstängda för att öka 

energibesparingen.

Joniseringsenhet AV

Aktiv plasmajon AVOm damm och lukter 
identifieras …

Fläktinställningen 
växlar automatiskt 
mellan Tyst och Låg.

• Eftersom fläktinställningen är begränsad till Tyst och Låg är luftreningskapaciteten reducerad.
• Eftersom luft inte dras in när fläkten står still har damm-/PM2.5-sensorn reducerad känslighet. Förhindra 

reducerad känslighet genom att stänga AV Övervakningsläget.  ►Sidan 18
• Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.

ANTI-
POLLEN

Reducerar pollennivåer

En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen Standard och Låg 
så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet.
• Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt.
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Användbara funktioner

Användbara funktioner
Fjärrkontroll Enhet

Använda barnlåset
Knapparna kan inte användas, vilket förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt.

Fjärrkontroll

Håll ned  i cirka 2 sekunder.

Enhet

Kan inte anges från enheten.

• Håll ned   i 2 sekunder för att stänga av barnlåset.

• När barnlåset är aktivt är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att 
små barn använder utrustningen felaktigt.

Obs!
• Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att stängas av.
• Barnlåslampan [orange] tänds när funktionen är aktiv.

Justera indikatorlampans ljusstyrka
Indikatorlampans ljusstyrka kan justeras.

Fjärrkontroll

Tryck på  .

Enhet

Kan inte anges från enheten.

• Tryck för att växla mellan inställningar.

KRAFTIG DIM AV

Obs!
• Den här funktionen är användbar om lamporna stör, t.ex. nattetid.
• PÅ/AV-lampan släcks inte även om ljusstyrkan ställs in på AV. 

Lampan är inställd på DIM.
• Om någon av knapparna nedan trycks ned när ljusstyrkan är AV kommer ljusstyrkan att ändras till DIM och sedan återgå till 

AV efter cirka 10 sekunder.

 ·  ·  · 
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Avancerade inställningar
Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig *Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för joniseringseffekt
Inställningsprocedurer  Fjärrkontroll   

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och 
 enheten avstängd.

• Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan Standard och Låg.

[När inställningen ändras till Låg]
En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan blinkar i cirka 5 sekunder.

[När inställningen ändras till Standard]
En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan lyser i cirka 5 sekunder.

 � Driftstatus för joniseringsenheten

  

Standard Låg

*Joniseringsdriftstatus PÅ–AV betyder att 
joniseringen sätts PÅ och AV automatiskt 
beroende på graden av oren luft och 
fläktinställningen.

FLÄKT
Tyst, Låg PÅ–AV* AV
Standard PÅ–AV*

Turbo PÅ PÅ

LÄGE AUTO-FLÄKT, ANTIPOLLEN PÅ–AV* PÅ–AV*
ECONO AV

FLÄKT/LÄGE-inställning
Inställning för joniseringseffekt

• Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV.

Obs!
• Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på Standard eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är Låg.
• Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Blinkar

Tänd

När du vill stänga av den aktiva plasmajoniseringen *Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för aktiv plasmajoneffekt PÅ* AV

Inställningsprocedurer  Fjärrkontroll   

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och 
 enheten avstängd.

• Varje gång du håller ned  och  i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan PÅ och AV.

[När inställningen ändras till AV]
En kort ljudsignal hörs och dammlampan och luktsensorlampan blinkar grönt i cirka 
5 sekunder.

[När inställningen ändras till PÅ]
En kort ljudsignal hörs och dammlampan och luktsensorlampan lyser grönt i cirka 
5 sekunder.

Blinkar

Tänd

Obs!
• Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.
• Om inställningen är AV stoppas plasmajoniseringen, men damm- och luktborttagningen fortsätter.
• Om lukten av ozon stör dig kan du stänga AV den aktiva plasmajoniseringen.
• Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajonisering stängts av kan du ställa in låg jonisering.

Standard* Låg

PÅ* AV

Avancerade inställningar
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Avancerade inställningar
När känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn inte passar dig *Inställning vid inköpstillfället

Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet Hög Normal* Låg

Inställningsprocedurer  Fjärrkontroll       Enhet

1. Håll ned  på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  
på fjärrkontrollen medan du trycker på  på enheten.
• Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pipljud hörs.
• En av FLÄKTlamporna (  (Låg),  (Standard),  (Turbo)) blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som 

motsvarar aktuell inställning för känsligheten.

3. Tryck på  på enheten för att ändra inställning av känsligheten.
• Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna och gör att du kan ändra känsligheten.

Om du vill ställa in känsligheten Hög  
  Välj FLÄKTlampan  (Turbo).

(Turbo)

(Standard)

(Låg)

Hög

Normal

Låg

Sensorn har hög 
känslighet.

Sensorn har låg 
känslighet.

Inställning vid 
inköpstillfälletOm du vill ställa in känsligheten Låg  

  Välj FLÄKTlampan  (Låg).

• Inställningen indikeras med FLÄKTlamporna. Om FLÄKT-lamporna inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 
5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.
• En kort ljudsignal hörs och den nya inställningen blinkar. Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 

5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
• Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!
• Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Hög Normal* Låg

Avancerade inställningar
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Om du vill stänga AV Övervakningsläget (i ECONO-läge) *Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för lägen i ECONO-läge Övervakning 
PÅ*

Övervakning 
AV

Inställningsprocedurer  Fjärrkontroll       Enhet

1. Håll ned  på enheten i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  
på fjärrkontrollen medan du trycker på  på enheten.
• Denna inställningsändring görs när enheten är på eller av.

2. Släpp upp båda knapparna när ett kort pipljud hörs.
• FLÄKTlampan  (Tyst) och ECONO-lägeslampan tänds och blinkar i cirka 5 sekunder. 

ECONO-lägeslampan tänds eller blinkar beroende på PÅ/AV-status för Övervakningsläget.

3. Tryck på  på enheten för att ändra inställningen.
• Varje tryckning växlar mellan ECONO-lägeslamporna PÅ eller AV. 

(FLÄKT-lampan  (Tyst) fortsätter lysa.)

För att sätta PÅ Övervakningsläge 
  Tänd ECONO-lägeslampan.

Inställning vid 
inköpstillfälletPÅ

AV
För att stänga AV Övervakningsläge 

  Släck ECONO-lägeslampan.

• Inställningen indikeras med ECONO-lägeslampan. Om ECONO-lägeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, 
väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  på fjärrkontrollen när du valt den nya inställningen.
• En kort ljudsignal hörs och FLÄKTlampan  (Tyst) blinkar. När Övervakningsläget sätts PÅ blinkar även ECONO-

lägeslampan. 
Ta ut strömkontakten när lampan blinkar, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. 
Inställningen är nu slutförd.

• Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!
• Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Övervakning 
PÅ*

Övervakning 
AV

Avancerade inställningar
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Underhåll
 VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur 
vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll

(Vänster-sida) (Framsida)

(Höger-
sida)

Utflödesgaller
När smuts blir ett problem  Torka av       Tvätta/skölj

• Torka av smuts med en mjuk, 
fuktad trasa och skölj med 
vatten.

• Använd inga hårda borstar eller 
dylikt. (Det kan orsaka skador)

• Vid kraftig nedsmutsning ska 
komponenten läggas i ljummet 
eller rumstempererat vatten 
blandat med ett neutralt 
köksrengöringsmedel som sedan 
ska sköljas ur ordentligt innan 
den får torka i skuggan.

Ta bort
Sätt fingrarna 
i hålen i 
enhetens 
överdel och lyft.

Sätta tillbaka
Se till att 
orienteringen 
är korrekt och 
fäst ordentligt.

Enhet
När smuts blir ett problem  Torka av
• Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
• Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt 

fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.
• Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

Förfilter (Fram/Vänster-sida/Höger-sida)

En gång varannan vecka
Dammsug

Tvätta/skölj

• Efter att ha dammsugit bort 
damm med en dammsugare 
ska filtret tas ur och tvättas med 
vatten varefter det ska få torka 
i skuggan.

• Använd en mjuk borste vid 
rengöring av utrymmen i rastret.

OBS!
• Använd ingen bomullstops, hård 

borste eller dylikt. (Det kan skada 
filtret)

• Ta inte i för mycket. (Filtret kan 
skadas)

Ta bort
Ta tag i förfiltrets 
skåra och dra.

1  Ta i någon ände av 
förfiltret och håll 
tummen mot 
enheten.

2  Dra mot dig.

Sätta tillbaka

Sätt i krokarna 
(2 platser) i 
enheten och 
tryck tills du hör 
ett klickande 
ljud.

Krokar 
(2 platser)

För in kroken 
(1 plats) 
i enheten.
Tryck på båda 
ändarna tills det 
sitter på plats.

Krok (1 plats)

Sett uppifrån

Baksida

• Vid kraftig nedsmutsning ska 
komponenten läggas i ljummet 
eller rumstempererat vatten 
blandat med ett neutralt 
köksrengöringsmedel som 
sedan ska sköljas ur ordentligt 
innan den får torka i skuggan.

Damm-/PM2.5-sensor
När damm samlats

Dammsug
1  Ta bort förfiltret (vänster-sida).
2  Dammsug upp damm som fastnat på 

luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn med 
dammsugarens munstycke för smala 
utrymmen eller liknande.

1

2

2Flytta spärren 
och dra

Lins (intern 
kom po-
nent)

Luftintag för damm-/PM2.5-sensor

Ungefär var 3:e månad  Torka av
1  Ta bort förfiltret (vänster-sida) och luft-

intagsskyddet för damm-/PM2.5-sensorn.
2  Torka linsen med en torr bomullstops.

Lins
Använd en lampa 
om det är svårt att se

Använd dammsugarens munstycke för smala 
utrymmen eller liknande för att ta bort damm 
som samlats vid linsen.

3  Sätt tillbaka skyddet ordentligt. 
(Fel kan uppstå om skyddet inte sitter på plats)
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 VARNING
• Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)
• Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Elektriska stötar, eldsvåda eller fel/skador kan orsakas)

Underhåll

Luktreducerande filterenhet
När lukt eller smuts blir ett problem 
 Dammsug    Använd inte vatten
• Ta ut ur enheten tillsammans med ramen och 

dammsug filtret.
• Om lukt blir ett problem, låt komponenten 

ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag)
• Gnid inte på ytan.
• Använd inte vatten för rengöring. (Om vatten 

används kan delen deformeras och inte längre 
användas.)  ►Sidan 24

Ta inte bort det 
luktreducerande 
filtret från ramen

Ta bort
Håll i spaken och greppet för den luktreducerande 
filterenheten och ta ut.

Spak

Grepp
Sätta tillbaka
Sätt i den luktreducerande filterenheten helt.

Tryck tills du 
hör ett 
klickande ljud

• Om den luktreducerande filterenheten tas ut eller 
inte monteras korrekt blinkar luktsensorlampan.

Dammsamlingsfilter

Filtrera tagg

Ungefär vart 10 år  Byt      

Använd inte vatten   Dammsug inte
• Använd inte en dammsugare eller vatten för 

rengöring. 
(Om filtret skadas eller får hål kommer damm 
att passera filtret och dammsamlings-
kapaciteten reduceras.)

Utbytesintervall för komponenter
• Utbytesintervallet beror på 

användningsmönstret och enhetens placering. 
Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, 
förutsatt att enheten använts dagligen i ett 
hem där 5 cigaretter rökts per dag. (Beräkning 
gjord enligt testmetoden i Japan Electrical 
Manufacturers' Association JEM1467-standard) 
Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare. 
Byt dammsamlingsfiltret när funktionen inte 
längre är tillfredsställande.

Om inköp och avfallshantering
• Se "Komponent som säljs separat".   ►Sidan 22

Ta bort
1  Ta bort den luktreducerande filterenheten.

Dammsamlingsfilter

2  Dra filter-
brickan uppåt.

3  Håll i den nedre delen av damm-
samlingsfiltret och lyft ut det.

Sätta tillbaka
1  Installera ett nytt dammsamlingsfilter 

(var noga med att sätta det på rätt håll).
Sidan med bricka och 
markeringar ska vara 
vänd mot dig och pilen 
ska peka uppåt

2  Montera den luktreducerande filterenheten.

OBS!
• Se till att dammsamlingsfiltret och den luktreducerande filterenheten är monterade på huvudenheten när enheten är i drift. 

Om dessa komponenter inte är monterade när enheten är i drift kan fel/skador uppstå.
• Beakta för att förhindra missfärgning eller deformation.

• Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
• Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
• Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
• Torka inte komponenterna med en hårtork.
• Utsätt inte komponenterna för öppen låga. 

• Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)
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Underhåll
 VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur 
vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll

Joniseringsenhet Byt

Om joniseringslampan blinkar
Joniseringsenhetens behöver i princip inte bytas ut. Beroende på var enheten används (platser 
där oljor finns, eller med mycket damm eller hög luftfuktighet, eller där sprejer och kemikalier 
används, etc.) kan ett utbyte bli nödvändigt.   ►Sidan 23  

Kontakta inköpsstället.

1. Ta bort förfiltret på vänster sida, ett från 
enhetens baksida.  ►Sidan 19

2. Fäll upp skydden och ta ut joniseringsenhetens 
skydd.

Joniseringsenhets -
skydd (svart)

Sett bakifrån

Sätt fingret på kroken och dra 
den mot dig.

Skydd 
(transparent)

Ta bort 
skydden 
vid behov

Krok 

3. Ta bort joniseringsenheten.
1  Ta bort joniseringsenhetens koppling.

1.  Tryck på kroken på kontakten
2.  Dra ut den medan du trycker på kroken
Låset släpper inte om du inte trycker 
på kroken
(Skador kan uppstå om du drar för 
kraftigt)

2
1

Kontaktdon

Krok

2   Tryck på joniseringsenhetens vänstersida så att 
högersidan kommer ut.

Du hör ett 
klickande ljud

3  Ta bort joniseringsenheten.

4. Fäll upp skydden och sätt dit den nya 
joniseringsenheten.
1  Sätt först i joniseringsenhetens vänstersida och tryck 

sedan på högersidan så att kroken snäpper på plats.

Klickande ljud

2  Håll koll på krokens riktning på kontakten och se till 
att den är vänd åt höger och för in kontakten helt.

5. Fäll upp skydden och montera 
joniseringsenhetens skydd.

Tryck tills 
du hör ett 
klickande ljud

Fäst krokarna (2 platser) på 
den vänstra sidan av 
joniseringsenhetsskyddet

Krokar

• Se till att du inte klämmer kontaktens sladd.
• Om joniseringsenhetens skydd inte sitter ordentligt på 

plats kan säkerhetsbrytaren lösa ut och enheten kan 
inte köras.

6. Sätt tillbaka förfiltret.  ►Sidan 19

7. Sätt i strömkontakten medan du trycker på  
på enheten och vänta tills du hör en kort ljudsignal.
• Joniseringslampan slocknar.

• Om du släpper upp  och försöker starta driften 

innan den korta ljudsignalen hörs kommer 
joniseringslampan att blinka igen.

• Om du genomför detta steg och joniseringslampan ändå 
blinkar kontrollerar du att kontakten sitter i korrekt.
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Komponent som säljs separat Kontakta inköpsstället.

Utbyteskomponent

Dammsamlingsfilter (elektrostatiskt HEPA-filter) (1 del)
Modell: KAFP080B4E  

• Byt ungefär vart 10:e år.
• Fångar in damm och pollen.

• Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
• Försämrad luftreningskapacitet
• Försämrad luktreduceringskapacitet
• Utsläpp av lukter

• Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen).

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

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

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

Underhåll

 När systemet inte ska användas under en längre tid
1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.

2. Rengör komponenterna.  ►Sidan 19, 20

• Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)

3. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm 
kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats. 
(Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)
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Om indikatorlampor
Felsökning

Drift/indikatorpanel
Kontrollera indikatorlamporna och vidta åtgärder enligt nedan.

Indikatorlampa Orsak/lösning
Luktsensorlampan 
blinkar Den här lampan blinkar om det luktreducerande filtret lossnat eller inte är korrekt monterat.

 ¼Montera det luktreducerande filtret korrekt.  ►Sidan 20

Joniseringslampan 
blinkar Det är dags att byta ut joniseringsenheten.  ►Sidan 21

Den här lampan blinkar om joniseringsenheten lossnat eller inte är korrekt monterad.
 ¼Montera joniseringsenheten korrekt.  ►Sidan 21

Alla 3 lägeslamporna 
blinkar samtidigt

En elkomponent är defekt.
 ¼ Kontakta inköpsstället.Auto-fläktlägeslampan 

blinkar

Alla 4 fläktlamporna 
blinkar samtidigt

Är förfiltret, utflödesgallret och 
dammsamlingsfiltret monterade?
Dessa lampor kan blinka vid drift 
av enheten utan komponenten 
monterad.

 � Om alla komponenter är monterade
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
 � Om en eller flera komponenter inte är monterade
Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera 
komponenterna och sätt på enheten igen.

Har damm samlats på förfiltret?

 � Om inget damm samlats
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
 � Om damm samlats
Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och 
sätt på enheten igen.  ►Sidan 19

Är luftutloppet blockerat?

 � Om luftutloppet inte är blockerat
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
 � Om luftutloppet är blockerat
Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på 
enheten igen.

Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation.  ►Sidan 26
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Vanliga frågor och svar
Kontrollera följande innan du kontaktar inköpsstället.

Felsökning

F: Damm-/PM2.5-sensorn tycks ha dålig känslighet …

S: Rengör damm-/PM2.5-sensorn regelbundet eftersom smuts på linsen kan ge 
försämrad känslighet.  ►Sidan 19  
Responstiden för damm-/PM2.5-sensorn beror också på rummets storlek. Gör 
justeringar i enlighet med proceduren för inställning av damm-/PM2.5-sensorns 
känslighet.  ►Sidan 17

 Damm-/PM2.5-sensorns känslighet kan vara dålig vid fläktinställningen "Turbo" 
eller när luftflödet är högt i auto-fläktläge.

 Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras 
av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

Damm-/PM2.5-sensor

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras?

S: Nej. Försök inte rengöra det med dammsugare eller vatten.
 (Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda)
 Byt om mycket damm fastnat på det.

F: Dammsamlingsfiltret blir svart …

S: Svärtan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov.

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

S: Det kan inte tvättas med vatten. 
(Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.)

 Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.
 Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten och dammsug bort 

damm med en dammsugare.
 Du behöver inte byta filtret.
 Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. 

(cirka 1 dag)  ►Sidan 20
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Felsökning
 � Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

 � Om ett fel uppstår vid drift
Om indikatorlamporna tänds oväntat eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 
5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.

Inget problem
Detta är inte ett problem.

Kontrollera
Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

 � Enheten svarar inte
Fenomen Kontrollpunkter

Ingen respons även om   trycks 
ned på fjärrkontrollen

• Är batteriet slut?
 ¼ Byt batteriet.  ►Sidan 11

• Har en knapp på en fjärrkontroll för en tv eller annan utrustning 
fastnat i nedtryckt läge?

 ¼ Om en knapp på en annan fjärrkontroll fastnat i nedtryckt läge kan det 
störa mottagningen.

• Finns det en enhet i rummet som dirigerar om fjärrkontrollsignaler?
 ¼ Viss utrustning, som tv-högtalare, är utrustade med sådana enheter. 
Om det finns en sådan enhet i rummet kan dess signaler störa signaler-
na från fjärrkontrollen och förhindra mottagning.

• För att skydda systemet kan enheten stoppas efter en plötslig 
spänningsfluktuation. 
Om enheten är i drift vid spänningsfluktuationen återupptas driften 
automatiskt när spänningen åter blir normal. 
Spänningsintervallskydd: 180V–264V

Enheten körs inte • Är joniseringsenhetens skydd ordentligt installerat? 
Om den inte är installerad löser skyddsbrytaren ut och enheten kan inte 
köras.

 ¼ Installera joniseringsenhetsskyddet korrekt och försök starta driften 
igen.  ►Sidan 21

 � Ljud kan höras
Fenomen Kontrollpunkter

Väsande ljud vid drift • Ett väsande ljud genereras vid joniseringsdrift. Beroende på 
användningsvillkor kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, 
surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. 
Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats.  ►Sidan 16

Visslande och fladdrande ljud vid 
drift

• Har damm samlats på förfiltret?
 ¼ Rengör komponenten.  ►Sidan 19

• Är dammsamlingsfiltret igensatt?
 ¼ Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt 
och få kortare livslängd.  ►Sidan 9  
Byt dammsamlingsfiltret.  ►Sidan 20

Driftljudet är högt • Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat?
 ¼ Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre.  ►Sidan 20

 � Indikatorlampor
Fenomen Kontrollpunkter

Indikatorlampor tänds inte

Indikatorlamporna släcks cirka 
10 sekunder efter att enheten startats

• Är indikatorlampornas ljusstyrka AV?
 ¼ Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer alla lampor utom PÅ/
AV-lampan att vara släckta.
 ¼ Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer ljusstyrkan för indika-
torlamporna att vara DIM i cirka 10 sekunder efter att enheten startats 
och sedan bli AV.  ►Sidan 15

Felsökning
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Fenomen Kontrollpunkter
Alla FLÄKTlampor (  (Tyst),  (Låg), 

 (Standard) och  (Turbo)) blinkar 
samtidigt

• Är förfiltret, utflödesgallret och dammsamlingsfiltret monterade? 
Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad.
[Om en eller flera komponenter inte är monterade]

 ¼ Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på 
enheten igen.

[Om alla komponenter är monterade] 
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
• Har damm samlats på förfiltret?

[Om damm samlats]  ►Sidan 19
 ¼ Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen.

[Om inget damm samlats]
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
• Är luftutloppet blockerat?

[Om luftutloppet är blockerat]
 ¼ Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.

[Om luftutloppet inte är blockerat]
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
• Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. 

Lamporna återgår till föregående läge när spänningen åter blir normal. 
Spänningsintervallskydd: 180V–264V

Dammsensorlampan förblir orange 
eller röd

PM2.5-indikatorlampan förblir röd, 
lila eller brun

• Har damm samlats på eller runt luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn?
 ¼ Dammsug bort damm från luftintaget.  ►Sidan 19

• Har skyddet lossnat från luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn?
 ¼ Sätt dit skyddet ordentligt.  ►Sidan 19

• Är linsen för damm-/PM2.5-sensorn smutsig?
 ¼ Torka bort smuts från linsen med en torr bomullstops eller liknande.  
  ►Sidan 19

• Är förfiltret smutsigt?  ►Sidan 19
 ¼ Rengör dessa komponenter.

Efter rengöring återgår enheten till normal drift strax efter att den startats.
Det finns en lukt, men 
luktsensorlampan förblir grön

• Fanns det en lukt redan när du satte i strömkontakten?
 ¼ Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåer-
na under den första minuten (cirka) efter att strömkontakten satts i varje 
gång.  ►Sidan 7

 Du kan justera grundkänsligheten för luktsensorn genom att dra ut 
kontakten när luften är ren (luktfri), vänta i minst 5 sekunder och sedan 
sätta i kontakten och sätta på enheten igen.

Ibland tänds inte joniseringslampan • Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. 
Joniseringslampan stängs av när joniseringsdriften är AV.  ►Sidan 16

• Är joniseringseffekten inställd på Låg?
 ¼ Om den är inställd på Låg kommer joniseringsenheten att köras kortare tid 
när joniseringseffekten är inställd på Standard.   ►Sidan 16

• Körs enheten i ECONO-läge?
 ¼ Joniseringslampan tänds inte när enheten är i Övervakningsläge.

   ►Sidan 14

Joniseringslampan blinkar trots att 
joniseringsenhet har bytts ut

• Efter utbyte, sattes strömkontakten i medan du höll ned  
på enheten?  ►Sidan 21

• Är joniseringsenhetens kontakt ordentligt installerad?
[Vid felaktig installation]

 ¼ Dra ut strömkontakten ur vägguttaget, installera kontakten och försök 
starta driften igen.  ►Sidan 21

[Vid korrekt installation]
En elkomponent är defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.
Luktsensorlampan blinkar • Är det luktreducerande filtret korrekt monterat?

 ¼Montera den luktreducerande filterenheten.  ►Sidan 20

Felsökning
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Felsökning
 � Luftreningsfunktion

Fenomen Kontrollpunkter

Luftreningskapaciteten är reducerad • Omges enheten av hinder eller är den placerad där luftflödet är 
begränsat?

 ¼ Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet.
• Är förfiltret eller dammsamlingsfiltret smutsigt?

 ¼ Rengör dessa komponenter.  ►Sidan 19, 20

Luftutloppet luktar illa • Är det luktreducerande filtret smutsigt?
 ¼ Rengör komponenterna.  ►Sidan 20

• I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. 
Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.

• Är rummet fyllt med lukter på grund av matlagning, flera personer 
som röker, etc?

 ¼ Lukten minskar gradvis medan enheten körs.
• Har du flyttat enheten från ett annat rum?

 ¼ Enheten kan avge lukt från det rum där den tidigare användes. 
Låt enheten köra ett tag.

• Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? 
(Färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier)

 ¼ Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör 
du ventilera rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum 
ett tag.

Ingen luft kommer ut • Är luftutloppet eller ett luftintag blockerat?  
Om de inte är blockerade är en elkomponent defekt.

 ¼ Kontakta inköpsstället.

 � Övrigt
Fenomen Kontrollpunkter

Fläkten stannar under drift • När enheten växlar till Övervakningsläge vid drift i ECONO-läge startar och 
stannar fläkten med jämna mellanrum.  ►Sidan 14

• Är förfiltret, utflödesgallret och dammsamlingsfiltret monterade innan 
driftstart? 
Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter 
om en komponent inte är korrekt monterad.

 ¼ Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget 
och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.

Ljudet från joniseringsenheten hör 
inte längre

• Beroende på graden av orenhet i luften kan joniseringsdriften stängas AV. 
  ►Sidan 16

• Är joniseringseffekten inställd på Låg?  ►Sidan 16

Det är störningar i TV-bilden • Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en 
inomhusantenn nära enheten?

• Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära 
enheten?

 ¼ Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Så fort du sätter i strömkontakten 
i vägguttaget startar driften

• Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig 
spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut 
strömkontakten senast du körde den?

 ¼ Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Felsökning
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Specifikationer
Felsökning

Modellnamn MC55WVM
Strömförsörjning Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V

Driftläge
Luftrening

Turbo Standard Låg Tyst
Strömförbrukning (W) 37 15 10 8

Driftljud (dB) 53 39 29 19
Luftflödeshastighet (m³/h) 330 192 120 66

Area (m²) 41 *1
Externa mått (mm) 500(H)× 270(B)× 270(D)

Vikt (kg) 6,8
Strömsladdens längd (m) 1,8

Tillverkad i Kina
• Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
• Även när strömmen är av förbrukas cirka 1 W för att driva mikrodatorn.
*1. Arean är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")
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