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Tips voor
oordeelkundig gebruik
• Selecteer een plaats waar de lucht goed door de ruimte kan
circuleren.

• De lucht wordt iets naar rechts uitgeblazen.
• Wanneer u huisstof wilt verwijderen kunt u de luchtreiniger in lage
ruimtes gebruiken. Wanneer u sigarettenrook wilt verwijderen kunt u
de luchtreiniger in hoge ruimtes gebruiken.
• Door de luchtreiniger aan de andere kant van de airconditioner te
plaatsen zal de luchtcirculatie verbeteren.
(zie onderstaande afbeelding.)
• Wanneer de airconditioner in gebruik is worden fluctuaties in de
kamertemperatuur tijdens het reinigen van de lucht voorkomen.
• Stel in of u de lucht helemaal wilt verspreiden.
• Plaats het apparaat zodanig dat de poten van het apparaat
stabiel staan. Als u dat niet doet kan het apparaat omvallen.

Veelgestelde vragen ........................................... 16
Luchtstroom

Problemen Oplossen........................................... 16

Kenmerken
1 Krachtig verwijderen van geurtjes
Krachtig verwijderen van geurtjes.

2 Eliminatie van formaldehyde
Snelle en krachtige ontleding door ionisatie van de uitblaaslucht van
formaldehyde en andere moleculen die constant ontstaan.
(ionisator van de uitblaaslucht zoemt; dit is niet abnormaal.)

3 Eliminatie van virussen en pollen
De energie van de ionisator van de uitblaaslucht versterkt het
reinigend vermogen van het photocatalytisch titaniumapatitefilter.
Krachtige verwijdering van pollen, schimmels en huismijt.

4 Wat is ionisatie van de uitblaaslucht?
Deze functie ontleedt geurtjes en schadelijke gas door snelle
elektronen te genereren in de lucht binnenin de luchtreiniger.
(Dit is volkomen veilig voor de gebruikers van de ruimte, omdat de
elektronen nooit het systeem verlaten.)

Toebehoren

1 vel aan de achterzijde
van de behuizing en 6
vervangingsvellen in de
filterbehuizing.
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Bio-antilichaamfilter
(1 vel)

Model

MC707VM-S, MC707VM-W

Elektrische voeding

1ø220-240/220-230V 50/60Hz

Buitenafmetingen

533×425×213

Nominaal stroomverbruik (W)

55/55 (Turbo)

Luchtuitblaasvermogen
(m3/h)

Controleer of alle accessoires in orde zijn.

Geplisseerd filter
(7 vellen)

Technische gegevens

Draadloze
afstandsbediening
(set knoopcellen
CR2025
meegeleverd)

HH: Turbo 420/420
H : Hoog snelheid 285/285
M : Standaard snelheid 180/180
L : Laag snelheid 120/120
LL : Stil snelheid 60/60

Geschikte kamergrootte

– 48m2

Gewicht

8,7
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Veiligheidsmaatregelen
• Bewaar deze handleiding op een plaats waar de gebruiker deze

gemakkelijk kan terugvinden.
• Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
• Lees de volgende punten, voor de veiligheid van uzelf en die van anderen,
aandachtig door.
• Dit handleiding voorzorgsmaatregelen in WAARSCHUWING en
VOORZORGSMAATREGELEN. Volg de onderstaande
veiligheidsaanwijzingen nauwgezet op: ze zijn opgesteld voor de veiligheid
van uzelf en die van anderen.

WAARSCHUWING
Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk schade
aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken of zelfs levensbedreigend zijn.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als u de aanwijzingen niet nauwgezet opvolgt kan het apparaat mogelijk
schade veroorzaken aan eigendommen en persoonlijk letsel veroorzaken.
Voorkom dat.

Volg de onderstaande
aanwijzingen nauwgezet op.

Druk de toetsen van de
airconditioner (of de
afstandsbediening) nooit
in met natte handen.

Voorkom dat de
airconditioner (of de
afstandsbediening) nat
wordt.

• Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen zoals
•

•

•
•

•

• Let op dat kinderen en zorg ervoor dat ze niet met het
apparaat spelen.

• Wanneer insecticiden die rookvorming veroorzaken in de ruimte

WAARSCHUWING
• Het netsnoer niet gebruiken wanneer dit beschadigd is.
Het gebruik van een beschadigd netsnoer is uiterst gevaarlijk;
als het netsnoer beschadigd is, dient u bij de fabrikant of bij
een erkende dealer een nieuw netsnoer te bestellen.
Doe dit niet zelf.
• Dit apparaat niet demonteren, verbouwen of zelf onderhouden.
Ondeskundige pogingen tot reparatie kunnen tot brand en/
of verdere defecten leiden.
• Bedien het apparaat nooit met natte handen.
Hierdoor kan gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

• Sluit het apparaat alleen aan op een voeding met
•

•
•

•
•

•

specificaties die overeen komen met die op het typeplaatje.
Hierdoor kan brand of gevaar voor elektrische schokken ontstaan.
Beschadig, knik, rek of verdraai het netsnoer niet en
breng er geen wijzigingen op aan.
Plaats geen zware voorwerpen op het snoer en klem het
snoer nergens tussen.
Als het netsnoer beschadigd is kan brand of gevaar voor elektrische
schokken ontstaan.
Alvorens filters te vervangen, het apparaat te reinigen of te verplaatsen,
dit UIT schakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
Werken terwijl het apparaat AAN staat, kan tot brand of elektrische schokken leiden.
Het netsnoer niet gebruiken wanneer dit beschadigd is of
wanneer de stekker los in het stopcontact zit.
Als het netsnoer wordt gebruikt wanneer dit niet in goede
toestand verkeert, kan dit tot kortsluitingen leiden met een grote
kans op elektrische schokken en/of brand.
Niet gebruiken op vochtige of natte plaatsen zoals in een badkamer.
Aanraking met water kan leiden tot elektrische schokken of
beschadiging van het apparaat.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar oliecomponenten,
zoals machineolie in de lucht aanwezig zijn.
Hierdoor kunnen in de lucht aanwezige componenten
uiteenvallen, gevaar voor elektrische schokken of explosies ontstaan.
Voorkom dat de luchtuitlaat of het apparaat zelf nat wordt.
Hierdoor kan brand of gevaar voor elektrische schokken ontstaan.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van verlichtingsap-

paratuur (binnen 1m).
De ontvangstgevoeligheid van de afstandsbediening kan
daardoor verminderen en het apparaat kan verkleuren.
• Gebruik de afstandsbediening niet buiten en plaats deze
niet in direct zonlicht.
Direct zonlicht kan de ontvangst van het signaal van de
afstandsbediening verzwakken en de behuizing ervan verkleuren.

verwarmingstoestellen.
De behuizing kan door hitte verkleuren en vervormen.
Houd het apparaat en de afstandsbediening minimaal 2
m verwijderd van tl-verlichting, tv-toestellen, radio’s,
stereoapparatuur en antennes.
Dit apparaat kan het beeld van tv-toestellen vervormen en
interferentie veroorzaken.
De verlichting kan de ontvangst van het signaal van de
afstandsbediening verzwakken en de behuizing ervan verkleuren.
Niet gebruiken in de plaats van keukenventilatoren of
afzuigkappen.
Verkeerde gebruiksomstandigheden kunnen de levensduur
van het voorfilter en het ionenfilter bekorten, alsmede tot
beschadiging van het apparaat leiden.
Voorkom dat brandbare stoffen (haarsprays, enz.), vonken en
wierook in het apparaat worden gezogen.
Dergelijke stoffen kunnen brand veroorzaken.
Steek nooit een vinger of andere objecten in de
luchtinlaat- of uitlaatopeningen.
Hierdoor kan gevaar voor elektrische schokken of beschadiging ontstaan.
Hierdoor kunnen uw handen door de motor gegrepen worden, waardoor letsel
kan ontstaan.
Het apparaat mag niet zonder toezicht door jonge
kinderen of instabiele personen worden bediend.

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

worden gebruikt moet de luchtreiniger worden uitgeschakeld
zodat er geen chemicaliën in apparaat terecht kunnen komen.
De chemische componenten zullen in het apparaat neerslaan waardoor,
afhankelijk aan uw lichamelijke conditie, irritatieverschijnselen kunnen
ontstaan die schadelijk zijn voor uw gezondheid.
Wanneer het apparaat gebruikt wordt in combinatie met
een luchtbevochtiger, ervoor zorgen dat de damp niet
rechtstreeks in het apparaat gezogen wordt.
Damp kan leiden tot elektrische schokken en/of beschadiging van het apparaat.
De inlaat of uitlaat niet blokkeren.
Het blokkeren van de openingen kan de capaciteit
verminderen (de lucht zal dan niet in de gehele kamer
gereinigd worden) en/of het apparaat beschadigen.
Plaats geen containers die water bevatten zoals vissenkommen
of bloemenvazen op of in de buurt van het apparaat.
Als er water in het apparaat terechtkomt kan hierdoor gevaar
voor elektrische schokken of een storing ontstaan.
Niet reinigen met benzine of thinner en gebruik ook geen
insecticidespray.
Deze stoffen kunnen barsten, elektrische schokken en/of brand
veroorzaken.
Als het apparaat geruime tijd niet wordt gebruikt, de stekker uit
het stopcontact verwijderen.
Een diëlektrisch defect kan tot een lekstroom leiden en vervolgens
tot elektrische schokken en/of brand.
Pak, wanneer u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
haalt, altijd de stekker beet en trek deze niet aan het snoer los.
Als u dit niet doet kan daardoor gevaar voor elektrische
schokken kortsluiting optreden waardoor brand kan ontstaan.
Gebruik het apparaat niet wanneer het voorfilter of het
filter verwijderd is.
Hierdoor kunnen storingen ontstaan.
Ga niet bovenop het apparaat zitten of staan en schud
het apparaat niet.
Hierdoor kunnen storingen ontstaan.
Gebruik het apparaat nooit wanneer het op zijn kant ligt
of ergens tegenaan leunt.
Hierdoor kunnen storingen ontstaan.
Ventileer de ruimte altijd voldoende wanneer er nog een
tweede brander in de ruimte wordt gebruikt.
Dit apparaat kan geen koolmonoxide verwijderen.
Als de ruimte onvoldoende geventileerd wordt kan een gevaar voor
koolmonoxidevergiftiging ontstaan.
Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar een grote
hoeveelheid roet, zoals in keukens, of ruimtes waarin
ontbrandbaar gas, corrosief gas of metaalstof aanwezig is.
Hierbij kan brand of een storing ontstaan.

Vergiftige substanties zoals sigarettenrook (koolmonoxide) worden
niet afgebroken of verwijderd.

Nederlands /
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Benaming en werking van de verschillende onderdelen
 Hoofdunit

Voorzijde
6 4

8

Schokabsorberend
materiaal (karton)

13
12

3

5

Verwijder voor gebruik
altijd eerst het
schokabsorberend
materiaal. (Pagina 5.)

10

11

2
Geplisseerd filter

Achterzijde
16
14
15
14
7

17
18

9
21
19

1

20

1 Frontpaneel

14 Luchtinlaat

2 Hoofdunitdisplay (Pagina 4.)

15 Houder voor de afstandsbediening.

Hierop wordt de toestand van het apparaat weergegeven.

3 Voorfilter (groen)
Verwijdert de grotere materiaal- en stofdeeltjes.

Hierin kunt u de afstandsbediening opbergen.

16 Greep
Gebruik deze greep wanneer de hoofdunit moet worden verplaatst.

4 Plasma-ionisator

17 Luchtuitlaat

5 Bio-antilichaamfilter (wit)

18 Negatieve ionisatorunit

Absorbeert virussen.

6 Ionisator
7 Ionisatiedraad
Kleine stofdeeltjes die door het Voorfilter afgevangen worden,
worden elektrisch positief geladen, zodat ze gemakkelijker kunnen
worden geabsorbeerd door het elektrisch negatief geladen
geplisseerd filter.

8 Uitblaasluchtionisator
9 Tegenpoolplaat
10 Geplisseerd filter (voorzijde: wit, achterzijde: blauw)
Absorbeert stofdeeltjes met behulp van statische elektriciteit.

11 Geurontledende katalysator (zwart)
Absorbeert en ontleedt elementen die niet verwijderd konden
worden voor de lucht terug in de ruimte wordt geblazen.
Opmerking: kan niet met water worden uitgewassen.

12 Filterhouder
Zes vervanfende geplisseerde filters zijn meegeleverd.

13 Ventilatieventilator

3 / Nederlands

19

Genereert negatieve ionen. Combineert giftige substanties in een
ruimte, neutraliseert deze en breekt ze af.
• Onder invloed van statische elektriciteit zal de gegenereerde
hoeveelheid negatieve ionen tijdelijk verminderen.

19 Haak voor netsnoer
Hierom kunt u het netsnoer wikkelen wanneer het apparaat niet in
gebruik is.
Wikkel het snoer tijdens bedrijf niet op.

20 Netsnoer
21 Wandophangbeugel

04_NL_3P167171-1A.fm Page 4 Tuesday, October 18, 2005 5:09 PM

 Display van de hoofdunit
1

2

4

3

5

13

6

1 Luchtinlaat voor stofsensor

2 Reinigingsmonitor (Stof)
Detecteert de vervuiling van de lucht en toont de vervuilingsgraad.

Indicator

8

9

10

11

12

14

4 Verklikkerlamp voor automatische bediening (geel)

Hier komt de lucht het apparaat binnen en de stofsensor detecteert
de vervuiling van de lucht.

Stof

7

15

Uit

Aan
Groen

Laag

Brandt tijdens bedrijf.

5 Luchtsnelheidindicator (groen) (Pagina 7.)
Toont de ingestelde luchtstroomsnelheid.
(de luchtvolume-LED brandt tijdens automatische of handmatige
bediening.)

6 Turbomodusindicator (groen) (Pagina 7.)
Brandt wanneer de turbomodus ingeschakeld is.

7 Pollenmodusindicator (Pagina 7.)
Geel

Groen

Geel

Groen

Brandt wanneer de pollenmodus ingeschakeld is.

8 Negatieve ionen-verklikkermodus (Pagina 7.)
Verklikkerlamp wanneer negatieve ionen worden gegenereerd.

Rood
Hoog

• In het volgende geval brandt alleen de groene LED gedurende de
eerste 7 seconden, ongeacht de vervuiling van de lucht.
• Bediening rechtstreeks na instelling van de plasma-ionisator op
het frontpaneel
• Bediening direct nadat de stekker in het stopcontact geplaatst is
• U kunt de gevoeligheidsinstelling van de stofsensorlamp
aanpassen.

3 Reinigingsmonitor (Geurtjes)
Detecteert de aanwezigheid van geurtjes en toont de resultaten.

Geurtjes

Indicator

Uit

Aan

Groen

9 Timer UIT-instellingindicator (geel) (Pagina 7.)
Toont de tijd wanneer de timer het apparaat uitschakelt.
Toont zowel de verstreken als de resterende tijd na de instelling.

10 Reinigingsindicator (rood) (Pagina’s 11, 12.)
De LED zal knipperen wanneer de plasma-ionisator gereinigd moet
worden.

11 Vervangingsindicator (rood) / Resettoets
De LED brandt wanneer het geplisseerde filter vervangen moet
worden gaat vervolgens knipperen.
* Druk op de resettoets nadat het filter vervangen werd. (Pagina 10.)

12 Vergrendeling-LED (Pagina 7.)
Brandt wanneer het apparaat vergrendeld is.

13 Luchtinlaat voor geurtjessensor
Hier komt de lucht het apparaat binnen en de geurtjessensor
detecteert de vervuiling van de lucht.

Laag
Groen

Geel

Groen

Geel

14 Ontvanger
Ontvangt signalen van de afstandsbediening.

15 AAN/UIT-toets
Rood

Sterk
• Reageert mogelijk op plostelinge veranderingen in de
temperatuur/luchtvochtigheid en geurloos gas (koolmonoxide).
• Het is mogelijk dat door de reactie van het apparaat eerst slechts
een verandering in de intensiteit van de geurtjes waarneembaar is.
• Het is mogelijk dat het apparaat niet reageert op geuren van
dieren of knoflooklucht.
• De mens is niet uniform gevoelig voor geuren; het is daarom
mogelijk dat u niets speciaals ruikt, hoewel de lamp wel groen
brandt.
• In het volgende geval brandt alleen de groene LED gedurende de
eerste 1 minuut en deze toestand wordt beschouwd als
referentiewaarde voor de geurtjessensor.
• Bediening rechtstreeks na instelling het frontpaneel plasmaionisator.
• Bediening direct nadat de stekker in het stopcontact geplaatst
is.

Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verandert de
werkingsmodus op de volgende manier.

“ ”

(Automatisch)
(Stoppen)

“

”

“

”

LL (Stil)

(Pollen)

“ ”

L (Laag)

“

”

HH (Turbo)

“ ”

M (Standaard)

“ ”

H (Hoog)

* Tijdens automatische bediening wordt ook de luchtstroomsnelheid
op dat moment weergegeven.

Nederlands /
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Voorbereidingen Voor Gebruik
 De afstandsbediening instellen

Afstandsbediening
• Laat de afstandsbediening niet vallen en leg deze nooit in water.

1. Voorbereidingen

(Hierdoor zal deze beschadigen.)

• De batterijen zijn al in de
afstandsbediening geplaatst, maar
de afstandsbediening kan niet
direct worden gebruikt.
Gebruik de afstandsbediening
nadat u de heldere folie van het
deksel van het batterijcompartiment
heeft verwijderd.

• Druk de toetsen van de afstandsbediening niet in met een scherp
object. (Hierdoor zal deze beschadigen.)

• De signalen van de afstandsbediening kunnen mogelijk niet
ontvangen worden wanneer in de buurt van het apparaat tl-buizen
branden. Neem in deze gevallen contact op met uw leverancier.
• Neem, als ook andere apparaten reageren op de afstandsbediening van de
airconditioner reageren, contact op met uw leverancier.

 Het geplisseerde filter monteren

2. Houder voor de
afstandsbediening

WAARSCHUWING

• Wanneer de afstandsbediening
niet gebruikt wordt kunt u deze
opbergen in de houder.

Plaats het filter terwijl de stekker uit het stopcontact gehaald is.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden wanneer het voorfilter gemonteerd is.
Als deze filters niet gemonteerd zijn kunnen bij gebruik van het
apparaat storingen optreden.

3. De afstandsbediening
gebruiken
• Richt de zender van de
afstandsbediening op de ontvanger van
de hoofdunit.
Als het signaal ergens door wordt
tegengehouden, zoals door een gordijn,
zal de afstandsbediening niet werken.
• De afstand die het signaal van de
afstandsbediening kan overbruggen is
ongeveer 6m.

1. Verwijder het frontpaneel.
• Steek uw vingers in de openingen aan de onderzijde van het apparaat en
trek deze naar u toe terwijl u de onderzijde van het paneel vasthoudt.

Frontpaneel
Ontvanger

4. Batterijen vervangen
1) Open het deksel aan de achterzijde
van de afstandsbediening in de
richting van de pijl.
2. Vervang de batterij door de
CR2025-knoopcel.
(Plaats de batterij met de
markering + zoals is
weergegeven in de afbeelding.)
3. Plaats het deksel terug op de
afstandsbediening.

OPMERKING

VOORZORGSMAATREGELEN
• Doe dit voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt.
• Monteer altijd eerst het geplisseerde filter voordat u het apparaat inschakelt.
2. Verwijder het schokabsorberend materiaal en verwijder
dan de plasma-ionisator.
1) Verwijder het schokabsorberend materiaal.

• Berg de batterijen buiten het bereik van baby’s en kinderen op.
Neem, wanneer een kind per ongeluk een batterij heeft ingeslikt,
direct contact op met een arts.
• Plak, wanneer u batterijen weggooit, de polen af met plakband.
Als de batterijen in contact komen met andere metalen of batterijen
kan warmteontwikkeling of brand ontstaan.
• Breng de batterijen naar een elektronicawinkel, horlogewinkel of
camerawinkel zodat deze op de juiste manier worden afgevoerd.

Schokabsorberend
materiaal (karton)

LET OP
Batterij
• De meegeleverde knoopcel is gereed voor gebruik.
Bij normaal gebruik zullen ze ongeveer een levensduur hebben van
1 jaar.
• De aangegeven levensduur is een schatting; vervang de batterijen
door nieuwe CR2025-batterijen wanneer de ontvangst minder wordt.
• Knoopcellen waarvan de “uiterste gebruiksdatum” bijna bereikt is
moeten mogelijk sneller vervangen worden.
• Verwijder de knoopcel wanneer u het apparaat gedurende langere
tijd niet gebruikt om storingen of letsel als gevolg van lekkage of
explosie te voorkomen.

2) Houdt de hendel vast en trek deze naar u toe en neem het
vervolgens los van de bovenste 2 haken.

Plasma-ionisator

5 / Nederlands

Haken
(een links en een rechts)
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 Het bio-antilichaamfilter monteren

3. Het geplisseerde filter monteren.
• Neem het geplisseerd filter uit de verpakking.

De kant met de drie gaten moet
aan de bovenzijde komen.

1. Verwijder het voorfilter.
• Verwijder het filter door het via de voorzijde uit het apparaat te
trekken terwijl u de nokjes aan de bovenzijde van het voorfilter
vasthoudt.

Geplisseerd filter
1)

Naar u toe trekken en uitnemen.
3)

3)

2)

4)

2)
Voorfilter

De witte kant moet
naar u toe gericht zijn.
Geurontledende
Bevestigingstape
katalysatorunit
• Haak het filter over de bovenste en onderste haken, steek het vervolgens
in de linker en rechter haken en bevestig het daarna met de tape.
1) Plaats de gaten in het geplisseerde filter over de 3 bovenste
nokjes van de geurontledende katalysatorunit.

2. Het bio-antilichaamfilter monteren
• Haak de gaten (2 locaties) van het bio-antilichaamfilter over de
haken (2 locaties) van de plasma-ionisator.
Openingen Bovenste haken (2 locaties)
(2 locaties)

Bio-antilichaamfilter
2) Haak de gaten van het
geplisseerd filter over de
onderste haken.
(2 locaties)

3. Monteer het voorfilter terug.
• Haak het onderste deel van het voorfilter op de voorste haken (2
locaties) van de plasma-ionisator en haak het vervolgens over de
linker en rechter haken (4 locaties).

Linker en
rechter
haken
(4 locaties)

3) Steek het geplisseerde filter in de
linker en rechter haken.

4) Zet het geplisseerde filter vast
met de tape.

Plasmaionisator

Haken
(2 locaties)

4. Monteer het frontpaneel terug.
• Haak de bovenste haken (3 locaties) van het frontpaneel over de groeven
aan de bovenzijde van het apparaat en sluit vervolgens het frontpaneel.

4. Monteer de plasma-ionisator terug
op de oorspronkelijke plaats.

Bovenste haken (3 locaties) Bovenste groeven (3 locaties)

• Houdt de hendel vast, haak deze over de 2 bovenste haken en
druk het vervolgens naar binnen.
• Druk de plasma-ionisator helemaal in het apparaat.
Voorfilter

Haak
Bovenaanzicht

Frontpaneel

OPMERKING
• Druk het frontpaneel zorgvuldig dicht. Als u dit niet doet zal de
Plasma-ionisator

OPMERKING
• Schakel het apparaat alleen in als zowel het voorfilter als het geplisseerde filter gemonteerd is.
Als deze niet gemonteerd zijn kan het apparaat beschdigen wanneer het wordt ingeschakeld.
• Als de voorzijde en de blauw kanten van het geplisseerde filter
ongewisseld worden zal het apparaat minder goed werken.

beveiligingsschakelaar voorkomen dat het apparaat kan worden ingeschakeld.

LET OP
• Het bio-antilichaamfilter is een speciaal ontwikkeld om snel virussen te
elimineren. Gebruik het in de winter wanneer de lucht droog is en virussen
zich gemakkelijk kunnen vermenigvuldigen. Vervangen en opslaan (Pagina 9.)
* Het luchtreinigend effect blijft gehandhaafd, ongeacht of dit filter gemonteerd is.

Nederlands /
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Voorbereidingen Voor
Gebruik
 Installatie van de hoofdunit
Volg voor een optimale werking bij het installeren van het apparaat de
volgende standaarden.
〈Indien geïnstalleerd op een tafel〉〉

Min. 100cm

4 Wanneer u de lucht snel wilt reinigen
Druk op de toets “
” [TURBO].
Wanneer u de toets nogmaals indrukt wordt de modus gestopt.
• Bij een hoge luchtstroomsnelheid zal het vuil in de lucht snel
worden verwijderd.
• Dit is met name aangenaam bij het schoonmaken van de ruimte.

5 Wanneer u pollen wilt verwijderen
Druk op de toets “
” [ANTI-POLLEN].
Wanneer u de toets nogmaals indrukt wordt de modus gestopt.
• Wanneer de luchtstroomsnelheid elke 5 minuten wordt omgeschakeld
tussen “ ” M (Standaard) en “ ” L (Laag), zullen pollen worden
opgevangen voordat ze op de vloer terechtkomen.

6 Wanneer u negatieve ionen wilt verwijderen
Druk op de toets “
” [RELAX].
Wanneer u de toets nogmaals indrukt wordt de modus gestopt.
• Genereert negatieve ionen.

Luchtstroom

7 Wanneer u een tijd wilt instellen om het apparaat uit te
schakelen

Min. 10cm
Min. 50cm
Min. 50cm

LET OP
• Als het apparaat wordt gebruikt buiten de hieronder weergegeven bereiken
kunnen storingen ontstaan.
• Binnentemperatuur 0 - 32°C
• Luchtvochtigheid binnen 80% of minder

Druk op de toets “
” [OFF TIMER].
• Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verandert de
tijdinstelling op de volgende manier.
De resterende tijd wordt weergegeven in het “Timer UITinstellingindicator”.

“ 1 ” (1 uur)

“ 2 ” (2 uur)

“ 4 ” (4 uur)

(Annuleren)

• Wanneer de ingestelde tijd bereikt is wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld.
• De ingestelde tijd kan worden gewijzigd wanneer de timer
ingeschakeld is.

Bedieningsinstructies

8 Wanneer u de helderheid van de lamp van de
fotokatalysator en de reinigingsmonitoren wilt
veranderen.
Druk op de toets “
” [BRIGHTNESS].
• Bij elke keer dat de toets wordt ingedrukt verandert het display op
de volgende manier.

9

1

2

3

4

5
6
8

7

1 Bediening
Druk op de toets [ON/OFF].
Wanneer u de toets nogmaals indrukt zal het apparaat stoppen.

2 Wanneer u de luchtstroomsnelheid automatisch wilt
omschakelen.
Druk op de toets “
” [AUTO].
• Hiermee wordt de luchtstroomsnelheid automatisch ingesteld op
“
” LL (Stil), “ ” L (Laag), “ ” M (Standaard) of “ ” H
(Hoog), afhankelijk van de vervuilingsgraad van de lucht.

3 Wanneer u de luchtstroomsnelheid handmatig wilt
omschakelen
Druk op de toets “
” [FANSPEED].
• Telkens wanneer u deze toets indrukt verandert de
luchtstroomsnelheid op de manier zoals is weergegeven in
onderstaande afbeelding.

“

”

LL (Stil)

“ ”

L (Laag)

“ ”

M (Standaard)

“ ”

H (Hoog)

• Bij de instelling “
” LL (Stil) is de luchtstroomsnelheid laag;
deze instelling is aangenaam tijdens uw nachtrust.
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(Donker)

(Uit)

(Standaard)

• Schakel de optie UIT alleen in wanneer u last hebt van het licht
(bijvoorbeeld wanneer u wilt slapen). De lamp van de fotokatalysator zal
dan eveneens doven, waardoor ook aanwezige geuren en bacteriën
minder onschadelijk zullen worden gemaakt.

9 Wanneer u ongewenste bediening wilt voorkomen
Druk de toets “
” [LOCK] 2 seconden in.
Druk de toets nogmaals 2 seconden in om te annuleren.
• Hiermee werken alle andere toetsen dan de toets “
”
[LOCK] op de hoofdunit en de afstandsbediening niet meer.
• Daardoor kunnen kinderen het apparaat niet (per ongeluk) bedienen.
• Om, zonder dat u over de afstandsbediening beschikt, het
kinderslot te verwijderen, trekt u de stekker uit het stopcontact en
sluit u deze vervolgens weer aan Steek de stekker daarna weer in
het stopcontact en schakel het apparaat opnieuw in.

 Wanneer u het apparaat wilt bedienen met
behulp van de toetsen op de hoofdunit
Wanneer u niet beschikt over de afstandsbediening kunt u de toets “
” [AAN/
UIT] op de hoofdunit gebruiken zonder de afstandsbediening. (Pagina 4)

OPMERKING
• Het apparaat zal niet werken gedurende 3 seconden nadat het
frontpaneel of de plasma-ionisator terug geplaats werd of de stekker
in het stopcontact gestoken werd, zelfs wanneer de “
” -toets
op de afstandsbediening ingedrukt wordt.
• Wanneer het frontpaneel van het apparaat tijdens bedrijf geopend
wordt, zal het apparaat om veiligheidsredenen uitgeschakeld worden.
• Wanneer tijdens bedrijf een verkeerde functie ingeschakeld wer
Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze opnieuw na ongeveer 3
seconden opnieuw in het stopcontact wanneer het display van de hoofdunit
tijdens bedrijf afwijkt van de normale uitlezing of wanneer de
afstandsbediening uitgeschakeld is als gevolg van bliksem of radiosignalen.
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Onderhoud en Reiniging
 Reinigingsinstructie
Verwijder de te reinigen onderdelen in de genummerde volgorde.
Monteer de onderdelen daarna in de omgekeerde volgorde.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Stop het apparaat en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat reinigen.

 De luchtinlaat voor de stof/geurtjessensor
reinigen
• Verwijder in de
luchtinlaat voor de stof/
geurtjessensor
aangekoekt vuil.
• Gebruik een dun
mondstuk op de
stofzuiger.

Luchtinlaat voor
de stofsensor
Luchtinlaat voor
de geurtjessensor

1
4

 Het frontpaneel reinigen
2
5

• Veeg het vuil weg met
een doek of licht met
water bevochtigde tissue.
• Gebruik bij sterke
vervuiling een met een
schoonmaakmiddel
bevochtigde doek.

6
3

VOORZORGSMAATREGELEN
7

• Gebruik geen schuurspons. Deze kan krassen veroorzaken.

1 Frontpaneel (Pagina 8.)

WAARSCHUWING

Indien vuil; schoonvegen

2 Voorfilter (Pagina 9.)
Een keer per twee weken; reinigen

3 Bio-antilichaamfilter (Pagina 9.)
1 jaar na openen; vervangen
Niet wasbaar

• Gebruik geen benzine, benzeen, thinner, schuurpoeder, petroleum
of alcohol. Hierdoor kunnen barsten, gevaar voor elektrische
schokken of brand ontstaan.
• Spoel de hoofdunit zelf niet met water. Hierdoor kan gevaar voor
elektrische schokken, brand of een storing of defect van het
apparaat ontstaan.

4 Plasma-ionisator (Pagina’s 11, 12.)
Als het reinigingssignaal knippert;
• Tegenoverliggende poolplaat; spoelen
• Uitblaasluchtionisator; spoelen
• Ionisator (ionisatiedraad); spoelen

5 Geplisseerd filter (Pagina 10.)
Als het vervangingssignaal gaat branden of knippert; vervangen

6 Geurontledende katalysatorunit (Pagina 15.)
Als het vuil wordt zonder dat u het uit de hoofdunit haalt; stofzuigen
Niet wasbaar

7 Luchtinlaat voor de stof/geurtjessensor (Pagina 8.)
Indien verstopt; stofzuigen

WAARSCHUWING
Tijdens onderhoud moet het apparaat worden
uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact worden
gehaald.
Anders kan gevaar voor elektrische schokken of beschadiging
ontstaan.

LET OP
• Zorg ervoor dat u de voorzijde
niet krast of de uitstulpingen aan
de achterzijde ervan niet
beschadigt.
Deze uitstulpingen aan de
achterzijde van het paneel zijn
veiligheidsvoorzieningen die het
apparaat uitschakelen zodra het
frontpaneel wordt geopend.
Als deze beschadigd zijn zal het
apparaat niet meer werken.

Achterzijde van het frontpaneel

Uitstulping

OPMERKING
Als het frontpaneel niet correct op de hoofdunit is
geplaatst zal het apparaat niet werken.

WAARSCHUWING
• Raak de veiligheidsschakelaar

VOORZORGSMAATREGELEN
Reinig de hoofdunit nooit met water.
Als er water in het apparaat terechtkomt kan hierdoor
gevaar voor elektrische schokken of een storing
ontstaan.

aan de onderzijde van de hoofdunit niet aan. Hierdoor kan
gevaar voor elektrische
schokken ontstaan.

Opening aan de
onderzijde

Nederlands /
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Onderhoud en Reiniging
 Het voorfilter reinigenr
We adviseren u om het voorfilter elke twee weken te reinigen.

1. Verwijder het frontpaneel.

OPMERKING
• Druk het frontpaneel zorgvuldig dicht. Als u dit niet doet zal de
beveiligingsschakelaar voorkomen dat het apparaat kan worden
ingeschakeld.

• Leg uw vinger op de
uitstulping aan de
onderzijde van de
hoofdunit, houdt de
onderkant van het
paneel vast en terk het
vervolgens omhoog.

Frontpaneel

VOORZORGSMAATREGELEN
• Laat het voorfilter niet in direct zonlicht drogen.
• Reinig het filter niet met water heter dan 50°C.
• Gebruik nooit open vuur.
Hierdoor kan verkleuring of vervorming optreden, waardoor het
apparaat onbruikbaar kan worden.

2. Verwijder het voorfilter.
• Verwijder het filter door
het via de voorzijde uit
het apparaat te trekken
terwijl u de nokjes aan
de bovenzijde van het
voorfilter vasthoudt.

Naar u toe trekken en uitnemen.

 Het bio-antilichaamfilter vervangen
(Het bio-antilichaamfilter moet ongeveer
een keer per jaar vervangen worden.)
1. Verwijder het frontpaneel. (zie de afbeelding links.)
2. Verwijder het voorfilter. (zie de afbeelding links.)
3. Vervang het bio-antilichaamfilter door een nieuw
exemplaar.

Voorfilter

• Verwijder een gebruikt
bio-antilichaamfilter van
de haken (2 locaties) aan
de bovenzijde van de
plasma-ionisator.
• Haak de gaten
(2 locaties) van het
nieuwe bioantilichaamfilter over de
haken (2 locaties) aan de
bovenzijde van de
plasma-ionisator.

3. Reinig het voorfilter.
• Reinig het voorfilter,
nadat u dit met een
stofzuiger heeft
gezogen, met water.
• Gebruik, als het voorfilter
sterk vervuild is, een
zachte borstel of een
neutraal reinigingsmiddel
en laat het vervolgens
goed drogen in de zon.

OPMERKING
• Het “reinigingssignaal” kan knipperen wanneer er druppels achterblijven.

Openingen
(2 locaties)

Bovenste haken (2 locaties)

Bio-antilichaamfilter

4. Monteer het voorfilter terug op de oorspronkelijke
plaats.
(zie de afbeelding links.)

4. Monteer het voorfilter terug op de oorspronkelijke
plaats.
• Haak het onderste deel
van het voorfilter op de
voorste haken
(2 locaties) van de
plasma-ionisator en haak
het vervolgens over de
linker en rechter haken
(4 locaties).

OPMERKING
Linker en
rechter
haken
(4 locaties)

Het bio-antilichaamfilter vervangen
• Neem voor het vervangen van het bio-antilichaamfilter contact op
met uw leverancier.

• De levensduur van het bio-antilichaamfilter is ongeveer 1 jaar na
openen van de verpakking.

Haken
(2 locaties)

Plasmaionisator

5. Monteer het frontpaneel terug.
• Haak de bovenste haken (3 locaties) van het frontpaneel over de
groeven aan de bovenzijde van het apparaat en sluit vervolgens
het frontpaneel.

Bovenste haken (3 locaties) Bovenste groeven (3 locaties)

Haak
Bovenaanzicht

Frontpaneel

9 / Nederlands

5. Monteer het frontpaneel terug. (zie de afbeelding links.)

• Als u het bio-antilichaamfilter gedurende langere tijd niet zult gaan
gebruiken, kunt u het op een donkere plaats in de ongeopende
verpakking bewaren.
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 Een geplisseerd filter vervangen
(Vervang het geplisseerd filter wanneer het
“vervangingsindicator” op het display van de hoofdunit gaat
knipperen of gaat branden.)

5) Steek het geplisseerde filter in de
linker en rechter haken.

6) Zet het geplisseerde filter vast
met de tape.

inschakelen

1. Verwijder het frontpaneel. (Pagina 9.)
2. Verwijder de plasma-ionisator.
• Houdt de hendel vast en trek deze naar u toe en neem het
vervolgens los van de bovenste 2 haken.

4. Monteer de plasma-ionisator en de frontpaneel opnieuw.
(Pagina 6.)

5. Steek de stekker in het stopcontact.
6. Druk op de resettoets in het display van de hoofdunit.

Haken
(een links en een rechts)

Plasmaionisator

3. Vervang het geplisseerde filter door een nieuw
exemplaar.
1) Verwijder een gebruikt geplisseerd filter.
• Maak de tape waarmee het geplisseerde filter vastzit los van
de onderzijde van geurontledende katalytische unit en maak
vervolgens de haken (3 locaties aan de bovenzijde en 2
locaties aan de onderzijde).

Bovenste haken
(3 locaties)

Geurontledende
katalysatorunit

Onderste haken
(2 locaties)

Geplisseerd filter
Bevestigingstape

2) Neem een nieuw geplisseerd filter (1 vel) en bevestig het op de
geurontledende katalysatorunit.
• Haak het filter over de bovenste en onderste haken, steek het
vervolgens in de linker en rechter haken en bevestig het
daarna met de tape.

Druk op de resettoets
met een puntig
voorwerp (zoals
bijvoorbeeld een
tandenstoker) om het
vervangingssignaal uit
te schakelen. (u hoort
een piepsignaal.)

OPMERKING
Een geplisseerd filter vervangen
• Neem contact op met uw leverancier om het geplisseerde filter te vervangen.
• Het is niet noodzakelijk om een geplisseerd filter te vervangen
voordat het vervangingssignaal gaat branden of knipperen. Vervang
het filter wanneer het vervangingssignaal gaat branden, ook al lijkt
het filter niet vuil.
* De zichtbare hoeveelheid vuil is niet rechtevenredig met de
werking van het filter.
• Het vervangingsinterval van het geplisseerd filter is afhankelijk van
het gebruik van het apparaat en de installatielocatie.
Het vervangingssignaal gaat branden na 1 jaar dagelijks gebruik in
een thuissituatie waar elke dag 10 sigaretten nworden gerookt.
(Het vervangingsinterval zal korter zijn in ruimtes met zwaar
vervuilde lucht.)

 Verwijder de plasma-ionisator.

3) Plaats de gaten in het geplisseerde filter over de 3 bovenste
nokjes van de geurontledende katalysatorunit.

De kant met de drie gaten moet aan de bovenzijde komen.

VOORZORGSMAATREGELEN
• Neem bij het reinigen de nodige voorzichtigheid in acht zodat u uw
handen niet verwondt aan de ionisatiedraad. (Draag bij voorkeur
rubber handschoenen.)

1. Verwijder het frontpaneel.

De witte kant moet naar u toe gericht zijn.
4) Haak de gaten van het
geplisseerd filter over de
onderste haken. (2 locaties)

• Leg uw vinger op de
uitstulping aan de
onderzijde van de
hoofdunit, houdt de
onderkant van het
paneel vast en terk het
vervolgens omhoog.

Frontpaneel

2. Verwijder het voorfilter.
(Pagina 9.)
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Onderhoud en Reiniging
3. Het bio-antilichaamfilter demonteren.
• Neem het bio-antilichaamfilter los van de haken (2 locaties) aan
de bovenzijde van de plasma-ionisator.

 Reinig de plasma-ionisator
(Als het “reinigingssignaal” in het display van de hoofdunit
knippert)

Bovenste haken (2 locaties)

Knippert

VOORZORGSMAATREGELEN
Bio-antilichaamfilter

• Stop het apparaat voordat u het gaat reinigen en zorg ervoor dat u

4. Verwijder de plasma-ionisator.
• Houdt de hendel vast en trek deze naar u toe en neem het
vervolgens los van de bovenste 2 haken.

uw handen niet openhaalt aan de tegenoverliggende poolplaat of
ionisatordraden. (het is veiliger om rubberhandschoenen aan te
trekken.)

Plasma-ionisator
1) Ionisator

3) Uitblaasluchtionisator

Haken
(een links en een rechts)

Plasmaionisator

5. Verwijder de tegenoverliggende poolplaten aan de
achterzijde van de plasma-ionisator.
• Open de knop van het ionisatorframe en til de tegenoverliggende
poolplaat op om deze te verwijderen.

Zorg ervoor dat
u hierbij niet achter
de ionisatordraden
haakt.

Het is gemakkelijker
om de plaat van
buitenaf op te tillen.

2) Ionisatiedraad

4) Tegenoverliggende
poolplaat

VOORZORGSMAATREGELEN
 Aan de achterzijde van de tegenoverliggende poolplaat
bevinden zich de ionisatordraden. Zorg ervoor dat deze
bij het monteren of demonteren niet breken.
• Het “reinigingssignaal” knippert als het apparaat ingeschakeld
wordt terwijl de ionisatordraden gebroken zijn. De
stofverwijderingsfunctie werkt slechter als het signaal knippert.
• Als de ionisatordraden gebroken zijn, moeten deze worden
vervangen. Neem contact op met uw leverancier.

Knop
Ionisator
Tegenoverliggende Openen
Ionisatiedraad poolplaat

6. Verwijder de uitblaasluchtionisator.
• Steek uw vinger in de opening aan de bovenkant (opening met
-markering) en trek vervolgens de uitblaasluchtionisator
voorzichtig omhoog.

Uitblaasluchtionisator

11 / Nederlands
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Inhoud
Demonteer de onderdelen.

1) Ionisator

2) Ionisatiedraad
(Pagina 11.)

3) Uitblaasluchtionisator

4) Tegenoverliggende poolplaat

(Pagina 11.)

(Pagina 11.)

Stof opzuigen met een
stofzuiger.

Stofzuigen

Voorzorgsmaatregelen
• Verwijder de schroeven van de de ionisator of de uitblaasluchtionisator niet. Daardoor kan het apparaat defect raken.
Spoelen in water of warm
water met mild vloeibaar
schoonmaakmiddel.
(ongeveer 1 uur)

Spoelen in water met
schoonmaakmiddel
Stof wegvegen met een
doek of zachte borstel.

Afnemen

Afnemen

Afborstelen

Stof afnemen
(meer informatie op pagina 13.)

(meer informatie op pagina 13.)

Voorzorgsmaatregelen
• Doe dit in een badkamer of op het aanrecht in een keuken.
• Gebruik alleen het voorgeschreven volume mild vloeibaar schoonmaakmiddel.
• Gebruik geen schurend of alkalisch schoonmaakmiddel of een harde spons. Hierdoor kan het apparaat
ontstaan beschadigen of vervormen.
Spoelen onder stromend
water.

Goed uitspoelen

Spoelen in het water of
warm water om
schoonmaakmiddel te
verwijderen. (ongeveer
30 minuten)

Spoelen in water met
schoonmaakmiddel

Voorzorgsmaatregelen
• Goed spoelen, omdat het “reinigingssignaal” kan gaan branden als schoonmaakmiddel achtergebleven is.

Spoelen onder stromend
water en dan drogen.

Goed uitspoelen

Voorzorgsmaatregelen
• Zorg ervoor dat er geen pluizen van de doek achterblijven. Daardoor kan een storing ontstaan.
Drogen op een tochtige
plaats in de schaduw.
(ongeveer 1 dag)

Drogen in de schaduw

Voorzorgsmaatregelen
• Niet blootstellen een direct zonlicht. De kunststof delen kunnen daardoor verkleuren of vervormen.
• DROGEN in de schaduw, omdat het “reinigingssignaal” kan gaan branden als na het reinigen vocht
achtergebleven is.
Monteer de onderdelen.

(Pagina 14.)

(Pagina 14.)

(Pagina 14.)
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Onderhoud en Reiniging
VOORZORGSMAATREGELEN
• Zorg er bij het reinigen van het apparaat ervoor dat u uw handen

•
•
•
•

niet openhaalt aan de tegenoverliggende plaat of de
ionisatordraden. (het is veiliger om rubberhandschoenen aan te
trekken.)
Zorg er bij het reinigen van het apparaat ervoor dat u de
ionisatordraden niet breekt.
Doe dit in een badkamer of op het aanrecht in een keuken.
Gebruik alleen het voorgeschreven volume mild vloeibaar
schoonmaakmiddel.
Gebruik geen schurend of alkalisch schoonmaakmiddel of een
harde spons. Hierdoor kan het apparaat ontstaan beschadigen of
vervormen.

1) Ionisatiedraad

3) Ionisator
• Reinig het kunststof gedeelte met een zachte doek.
• Gebruik een katoenen wattenstaafje om op plaatsen te komen
waar u niet met uw vingers bij kunt komen.
• Zorg ervoor dat er geen pluizen achterblijven. Daardoor kan
een storing ontstaan.

2) Uitblaasluchtionisator

3) Ionisator

 Reinigen van de plasma-ionisator
1) Ionisatiedraad (8 stuks)
• Reinig de ionisatordraden en het kunststof gedeelte er omheen
met een zachte doek.

Wattenstaafje

* Neem de ionisatordraden voorzichtig af.
Door ruw afnemen kunnen de draden breken.
2) Uitblaasluchtionisator
• Reinig het kunststof gedeelte in het apparaat met een zachte
doek. (meer informatie over demonteren op pagina 11.)

Ontladingsnaald
*2
: Kunststof gedeelte *1

*1 Neem alleen het kunststof gedeelte af.
*2 Raak de ontladingsnaald niet aan. Als de naald
verbuigt zal de geurontledende werking
verminderen.
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* Gebruik een wattenstaafje om het
stof op moeilijk bereikbare plaatsen
te verwijderen.

OPMERKING
Als de ionisatordraden gebroken zijn;
Vervangen is noodzakelijk. Neem contact op met uw leverancier.
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 De plasma-ionisator opnieuw monteren
1. Monteer de tegenpoolplaten.

2. Monteer de uitblaasluchtionisator.

1) Steek de tegenoverliggende poolplaat in de haken (2 plaatsen in
het midden) van de plasma-ionisator.

1) Steek de onderzijde van de uitblaasluchtionisator in het
ionisatorframe.

Omlaag insteken

2) Monteer de tegenoverliggende poolplaat door de knoppen
(aan weerszijden) van de plasma-ionisator open te drukken.

2) Steek de bovenkant van de uitblaasluchtionisator in de behuizing.

Openen

3) Insteken tot ze klikken.

3) Controleer of de platen stevig vastzitten.

4) Monteer de andere zijde van de tegenoverliggende poolplaat.
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Onderhoud en Reiniging
 De geurontledende katalysatorunit reinigen
• Zuig stof op met een
stofzuiger terwijl de
unit in de hoofdunit
gemonteerd blijft. (niet
afspoelen.)

OPMERKING
• Zolang u stap 4. niet heeft uitgevoerd zal het apparaat niet opnieuw
inschakelen. Als u stap 4. uitvoert tijdens het maken van de
instellingen zullen de instellingen niet worden opgeslagen.
• Wanneer de gevoeligheid hoog is ingesteld zal de sensorlamp
nagenoeg nooit doven.

 Los Verkrijgbare Toebehoren
• Neem voor het vervangen van het geplisseerde filter en het bioantilichaamfilter contact op met uw leverancier.
Onderdeelbenaming

 Gevoeligheidsinstellingen van de
stofsensor
De gevoeligheid van de sensor is afhankelijk van de afmetingen
van ruimte, de installatielocatie en het mate van vervuiling. Pas
de gevoeligheid van de sensor aan als de huidige instelling niet
voldoet.

1. Druk op “ ” terwijl u de AFSTANDSBEDIENING op de
hoofdunit richt terwijl u de “
” -toets op de
hoofdunit gedurende 10 seconden ingedrukt houdt.
• U hoort een ontvangstbevestigingstoon. Een van de LED’s “ ” L
(Laag), “ ” M (Standaard) of “ ” H (Hoog) knippert gedurende
5 seconden. daarna gaat de LED die overeenkomt met de
ingestelde gevoeligheid branden.

2. Wijzig de instellingen met behulp van de toets “
[AAN/UIT] van de hoofdunit.

”

• Verandert telkens wanneer de toets wordt ingedrukt.
• De instellingen worden weergegeven in het
luchtstroomsnelheiddisplay.

Luchtstroomsne-
lheiddisplay

 
 
L (Laag)
M (Standaard)
Hoog
Stofsensorgevoe-(Sensordisplay Normaal
ligheid
wordt gemakkelijk (fabrieksinstelling)
verlicht.)

 
H (Hoog)
Laag
(Sensordisplay zal
moeizamer ingeschakeld worden.)

3. Richt, wanneer u een instelling heeft gekozen, de
afstandsbediening op de hoofdunit en druk op de toets
“
” [OFF TIMER].
• Ter bevestiging hoort u een piepsignaal en de instellinglamp
knippert.

4. Haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker
na minimaal 3 seconden opnieuw in het stopcontact.
• Hiermee wordt de instelling opgeslagen.

Luchtsnelheidindicator

Uitschakeltimer-knop

15 / Nederlands

AAN/UIT-toets

Onderdeelnummer

Geplisseerd filter
(7 vellen)

KAC972A4E

Bio-antilichaamfilter
(1 vel)

KAF972A4E

• Indien gebruikt met vervuilde onderdelen;
• Geen luchtreinigend effect.
• Geen geurontleding.
• Geurtjes kunnen ontstaan.

 Vereisten voor het opruimen
Uw Daikin-product draagt dit symbool. Dit betekent dat
u geen elektrische en elektronische producten mag
mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Het opruimen van dit product moet gebeuren in
overeenstemming met de relevante lokale en nationale
reglementeringen. Door dit product op de correcte
manier op te ruimen, draagt u bij tot een correcte
behandeling, terugwinning en recyclage, zodat potentiële negatieve
gevolgen voor het milieu en de gezondheid kunnen worden voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale
overheid.
De batterijen moeten uit de afstandsbediening worden verwijderd en
afzonderlijk opgeruimd in overeenstemming met de relevante lokale en
nationale reglementeringen.
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Veelgestelde vragen
Vraag
1. De LED van de stofsensor
blijft rood (of groen)
branden.
2. De gevoeligheid van de
stofsensor lijkt niet goed
(of te goed) te zijn.

Antwoord
Dit is het gevolg van stof dat op de stofsensor is afgezet.
Gebruik een dun mondstuk op de stofzuiger om de luchtinlaat van het apparaat schoon te zuigen en
schakel het apparaat vervolgens een tijdje in. De sensor zal terugkeren naar de normale gevoeligheid.

Dit is omdat reactietijd van de stofsensor afhankelijk is van de afmetingen van de ruimte.
Als het apparaat laag in een ruimte geïnstalleerd is zal het mogelijk niet goed reageren op sigarettenrook
dergelijke. Installeer het apparaat op een hogere plaats (zoals bijvoorbeeld op een plank aan de wand).
Stel de gevoeligheid van de sensor anders in als de gevoeligheid nog steeds niet bevredigend is.

3. Kan ik de geurontledende
katalysatorunit
schoonspoelen?
Is vervanging noodzakelijk?

De geurontledende katalysatorunit kan niet worden afgespoeld.
(Het apparaat zal defect raken.)

4. Wat moet ik doen als de
ionisatordraden gebroken zijn?

Als de ionisatordraden gebroken zijn, moeten deze worden vervangen.
Neem contact op met uw leverancier.

5. Is het erg om het apparaat
te gebruiken terwijl het
reinigingssignaal knippert?

Als het reinigingssignaal knippert zullen de stofvangfunctie en geurontledingsfunctie verminderen
omdat de voedingsspanning naar de ionisatiedraden en de uitblaasluchtionisator om
veiligheidsredenen onderbroken wordt.
Controleer de binnenzijde van het apparaat tot het signaal dooft.
(als het knippert is dat geen storing maar een beveiliging.)

Zuig stof op met een stofzuiger terwijl de unit in de hoofdunit gemonteerd blijft. Vervanging is niet
noodzakelijk.

Problemen Oplossen
 Controleer nogmaals het probleem voordat u contact opneemt met uw reparateur.
Probleem
Werkt niet.

De vier luchtstroomsnelheidmeldingen LL (Stil), L (Laag), M (Standaard)
en H (Hoog) knipperen gelijktijdig.

Controleer

Maatregel

Zit de stekker in het stopcontact?

Steek de stekker in het stopcontact.

Is het frontpaneel goed geplaatst?

Plaats het frontpaneel op de juiste manier.

Is de batterij van de afstandsbediening leeg?

Vervang de batterij door een nieuwe. (Pagina 5.)

Zit er iets in de uitlaatopening?

Verwijder dit.
Neem in andere gevallen contact op met uw leverancier.

Is het apparaat geïnstalleerd op een locatie waar de
doorstroming onvoldoende is waar het apparaat onvoldoende aanzuig- of uitblaasmogelijkheden heeft?

Verwijder de blokkerende voorwerpen.

Zit er te veel stof in het voorfilter of de fotokatalytische filterrol met titaanapatietcoating?

Reinig of vervang deze. (Pagina’s 5, 6, 9.)

Wordt er te veel geur of rook gemaakt?

Neem in dat geval contact op met uw leverancier.

Is er een televisie of radio geïnstalleerd binnen
2m van dit apparaat of is er een binnenantenne in
de buurt van dit apparaat geïnstalleerd?

Installeer de televisie, radio en binnenantenne op een
afstand van minimaal 2m verwijderd van het apparaat.

Ligt het netsnoer of de antenna van de televisie
of radio dicht in de buurt van dit apparaat?

Leg het netsnoer en de antenne van de televisie of radio
zo ver als mogelijk is verwijderd van het apparaat.

Is de plasma-ionisator stevig vastgezet?

Plaats het frontpaneel op de juiste manier.

Is stof neergeslagen op de ionisatiedraad van
de plasma-ionisator (kunststofgedeelte)?

Reinig de plasma-ionisator. (Pagina’s 11, 12.)

Is er water in het apparaat terechtgekomen
waardoor de ionisator nat geworden is?

Zodra de negatieve ionisator opgedroogd is zal het
geluid verdwijnen.

Is er tijdelijk een sterke geur ontstaan? (Veel
mensen die roken of bij het grillen van vlees.)

Als het apparaat ingeschakeld is zal de geur langzaam
verdwijnen.

Is de hoofdunit verplaatst naar een ander ruimte?

Het apparaat kan nog geurtjes uit de oorspronkelijke
ruimte verspreiden.

Is het voorfilter of de plasma-ionisator vuil?

Reinig het filter of de ionisator. (Pagina’s 9, 11, 12, 13.)

Is de plasma-ionisator stevig gemonteerd?

Plaats het frontpaneel op de juiste manier.

Zijn er druppels achtergebleven op de
tegenpoolplaten of op andere plaatsen?

Veeg druppels weg.

Er stroomt geen lucht naar buiten.
Reinigingseffect is onvoldoende.

Televisiebeeld is vervormd.

Tijdens bedrijf is een krakend of
zoemend geluid hoorbaar.

Er komt een luchtje uit de afvoeropening.

Het reinigingssignaal dooft niet of
begint opnieuw te knipperen
nadat de plasma-ionisator gereinigd werken.

Zijn er pluizen achtergebleven in de plasma-ionisator?

Verwijder pluizen.

Hebt u de plasma-ionisator goed nagespoeld
nadat u de plasma-ionisator met
schoonmaakmiddel heeft gereinigd?

Goed spoelen.

Zijn de ionisatordraden gebroken?

Neem contact op met uw leverancier.
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