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Kenmerkende functiesKenmerkende functies

Geurverdrijving De krachtige afbrekende werking van de streamerontlading verwijdert op effi ciënte manier de 
geurveroorzakende deeltjes in sigarettenrook, formaldehyde, enz.

Stofverzameling Door de hoge luchtstroomsnelheid wordt stuifmeel, huisstof, enz., effectief opgevangen.

Bevochtiging De ruimte wordt snel bevochtigd door bevochtiging met “Verdampingssysteem met hoge 
luchtstroomsnelheid”.

Over 
streamerontlading....

Streamerontlading breekt op effectieve manier geuren en schadelijke gassen af door het genereren 
van snelbewegende elektronen met een hoge oxiderende kracht binnen in de luchtreiniger. (Omdat de 
snelbewegende elektronen binnen in het apparaat gegenereerd en verbruikt worden, is dit absoluut veilig.)
Tijdens gebruik is het sissend geluid van de streamerontlading hoorbaar, echter dit duidt niet op een defect 
van het apparaat. Het is mogelijk dat afhankelijk van de gebruiksomstandigheden het geluid afneemt of van 
toon verandert, echter dit duidt eveneens niet op een defect van het apparaat.

Over luchtreiniging

Stuifmeel

Stof
Geur

Met de krachtige aanzuiging van de 
hoge luchtstroomsnelheid wordt stof, 
stuifmeel, enz. verzameld.
Door de streamerontlading worden 
formaldehyde en geuren afgebroken.

• De verversingscapaciteit neemt 
toe overeenkomstig de 
luchtstroomsnelheid.

Effectief tegen stuifmeel
Dankzij de hoge luchtstroomsnelheid wordt ook 
stuifmeel dat snel neerdaalt vanwege de grote 
afmeting van de deeltjes snel opgevangen.

Lucht wordt 
aan beide zijden naar 

binnen gezogen.

Lucht wordt met een 
hoge luchtstroomsnelheid 

naar alle delen van de 
ruimte gevoerd.

Bevochtiging van de lucht
Gebruik van een verdampingssysteem
Dit is een systeem waarbij water wordt verdampt 
door luchtinblazing.

• Dampen en nevel zijn voor het oog onzichtbaar.
• De bevochtigingscapaciteit neemt toe 

overeenkomstig de luchtstroomsnelheid.

• Als water van de watertank naar de 
bevochtigingslade gevoerd wordt, is er een geluid 
hoorbaar, echter dit duidt niet op een defect.

Watertoevoersysteem met waterwiel
Het waterwiel schept het water enkel op wanneer dit 
nodig is zodat het bevochtigingsfilter niet met water 
doordrenkt raakt. Dit specifieke systeem houdt het 
bevochtigingsfilter schoon en voorkomt schimmels.

Watertank

Vochtige lucht

Droge lucht

Draaibeweging

(1) Waterwiel

(2) 
Bevochtigingsfilter

Water wordt uit de 
bevochtigingslade 
opgeschept.

Vocht hecht zich het 
bevochtigingsfilter.

Bevochtigingslade
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LEES DIT EERST

Lees voor een juist gebruik deze veiligheidsmaatregelen alvorens het apparaat in gebruik te nemen. 
De veiligheidsmaatregelen in deze handleiding zijn onderverdeeld in de volgende twee soorten. Beide  
bevatten belangrijke veiligheidsinformatie, dus neem ze steeds nauwkeurig in acht.

WAARSCHUWING

Verkeerde behandeling kan leiden tot ernstig 
of zelfs dodelijk letsel.

LET OP

Verkeerde behandeling kan leiden tot letsel of 
schade aan eigendommen.
In bepaalde gevallen kunnen de gevolgen 
ernstig zijn.

De pictogrammen die in deze handleiding gebruikt worden betekenen het volgende. 

Doe dit nooit. Volg de instructies 
op.

Maak de stekker van 
het netsnoer los. 

Uit de buurt houden 
van open vuur.

Niet demonteren. Niet met natte 
handen vastnemen.

Niet nat laten 
worden.

Bewaar na het lezen deze handleiding op een handige plaats, zodat deze door gebruikers gemakkelijk  
kan worden geraadpleegd.

WAARSCHUWING

Netsnoer 
en stekker

Gebruik enkel een 220 - 240V stroomvoorziening.• 
Een andere stroomvoorziening kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Het netsnoer niet beschadigen, wijzigen, overmatig buigen, • 
uitrekken of verdraaien en niet opgerold gebruiken.
Plaats ook geen zware voorwerpen op het netsnoer en knijp dit niet af.
Beschadiging van het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Het apparaat niet gebruiken wanneer het netsnoer of de stekker • 
beschadigd is of los in een stopcontact is gestoken.
Een beschadigd of loszittend snoer of stekker kan brand als gevolg van kortsluiting of 
elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet boven de aangegeven capaciteit van het • 
stopcontact of de verlengsnoer.
Wanneer de capaciteit van een verlengsnoer wordt overschreden, kan dit brand door 
oververhitting veroorzaken.

Schakel het apparaat niet IN/UIT door de stekker in te steken of te • 
verwijderen.
Foutieve behandeling kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van 
oververhitting.

Steek de stekker volledig tot achteraan in het stopcontact.• 
Onvolledige aansluitingen kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van 
oververhitting.

Verwijder regelmatig stof en ander materiaal van de stekker met een • 
droge doek.
Een defecte isolatie veroorzaakt door vocht of iets anders kan tot brand leiden.

Zet het apparaat stop en haal de stekker uit het stopcontact als u • 
iets vreemds opmerkt zoals een brandlucht.
Wanneer u het apparaat in abnormale toestand blijft gebruiken kan dit elektrische schokken of 
brand als gevolg van oververhitting veroorzaken.
Neem contact op met de reparatiedienst.

Als het netsnoer beschadigd is, dient dit vernieuwd te worden door • 
de fabrikant, de reparatiedienst van de fabrikant of vergelijkbare 
deskundige reparateurs om gevaar te voorkomen.
Een beschadigd netsnoer kan elektrische schokken of brand veroorzaken als gevolg van 
oververhitting.

Alvorens het apparaat te reinigen of te verplaatsen, dit stopzetten • 
en de stekker uit het stopcontact verwijderen.
Behandeling van het apparaat terwijl dit nog werkt en de stekker nog is ingestoken kan 
elektrische schokken of letsel veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen 
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WAARSCHUWING

Hoofdeenheid

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar zich oliedeeltjes zoals • 
die van machineolie in de lucht bevinden.
In de lucht aanwezige oliedeeltjes kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen met veel oliedampen zoals in • 
keukens, in omgevingen met brandbare of bijtende gassen of metaalstof.
Dit soort omgevingen kan brand of beschadiging veroorzaken.

Houd vingers en voorwerpen uit de buurt van de luchtinlaten, • 
luchtuitlaat en overige openingen.
Verkeerde behandeling kan leiden tot elektrische schokken, letsel of beschadiging.

Zorg ervoor dat de luchtuitlaat of het frame van het apparaat niet • 
nat wordt.
Contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik geen brandbare substanties, bijv. haarspray, • 
insectenverdelgingsmiddelen, enz., in de buurt van het apparaat.
Veeg het apparaat niet schoon met benzeen of verdunner.
Deze stoffen kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding veroorzaken.

Gebruik voor het reinigen van het apparaat een neutraal reinigingsmiddel.• 
Gebruik van chloor of zuurhoudende schoonmaakmiddelen voor het reinigen van het apparaat 
kunnen giftige gassen doen ontstaan en de gezondheid schaden.

Houd sigaretten, wierook en overig open vuur uit de buurt van het • 
apparaat.
Open vuur kan brand veroorzaken.

Het apparaat niet zelf demonteren, wijzigen of repareren.• 
Verkeerde behandeling kan leiden tot elektrische schokken, letsel of beschadiging.
Neem contact op met de reparatiedienst.

Bedien het apparaat niet met natte handen.• 
Contact met water kan elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen die erg vochtig zijn, zoals • 
in badkamers, of op plaatsen die bloot staan aan plotselinge 
temperatuurwisselingen, zoals koelhuizen.
Een verkeerde omgeving kan leiden tot elektrische schokken of beschadiging.

LET OP

Netsnoer 
en stekker Maak het apparaat los door de stekker vast te pakken - niet het • 

netsnoer - en trek deze uit het stopcontact.
Trekken aan het netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken als gevolg van 
kortsluiting.

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gaat gebruiken, de stekker • 
uit het stopcontact verwijderen.
Een beschadigde isolatie kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken.
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LET OP

Hoofdeenheid

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar dit blootgesteld is aan • 
direct zonlicht, regen of wind.
Oververhitting of contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen die heet zijn zoals in de buurt • 
van de verwarming.
Door hoge temperaturen kan het apparaat vervormen of verkleuren.

Blokkeer de luchtinlaten of luchtuitlaat niet met wasgoed, doeken, gordijnen, enz.• 
Stofresten kunnen de luchtdoorlaat blokkeren, wat oververhitting en brand kan veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een onstabiele ondergrond.• 
Als het apparaat omvalt, kan water naar buiten lekken en meubilair nat maken of brand of 
elektrisch schokken veroorzaken.
Als het apparaat omvalt, dit onmiddellijk rechtop zetten.

Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar chemicaliën gebruikt worden.• 
Vluchtige chemicaliën of oplosmiddelen (zoals gebruikt in ziekenhuizen, fabrieken, 
testlaboratoria, schoonheidssalons, fotolaboratoria, enz.) kunnen de mechanische onderdelen 
aantasten en waterlekkage veroorzaken, waardoor meubilair enz., nat kan worden.

Gebruik geen poeders zoals cosmetica in de buurt van het apparaat.• 
Contact met poeders kan elektrische schokken of beschadiging veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet in nauwe ruimten, zoals kasten.• 
Slechte ventilatie kan leiden tot oververhitting en brand.

Stel planten of dieren niet bloot aan de directe luchtstroom van het apparaat.• 
Overmatige blootstelling aan de luchtstroom kan nadelige invloed hebben.

Houd viskommen, vazen en overige containers die water bevatten uit • 
de buurt van het apparaat.
Wanneer water het apparaat binnendringt kan dit elektrische schokken, brand of beschadiging veroorzaken.

Niet op het apparaat klimmen, er op gaan zitten of er tegen leunen.• 
Wanneer het apparaat kantelt of valt kan dit letsel veroorzaken.

Het fi lter niet verwijderen terwijl het apparaat op zijn kant ligt.• 
Dit soort behandeling heeft tot gevolg dat stof gemakkelijk binnendringt en kan leiden tot brand 
of elektrische schokken.
Ook kan water uit het apparaat gaan lekken, wat beschadiging kan veroorzaken.

De vlotter of het piepschuim van de vlotter niet verwijderen.• 
Hierdoor wordt de bevochtiging buiten werking gesteld.

Het zilverionenpatroon niet verwijderen.• 
Hierdoor wordt het effect van de anti-bacteriële, anti-schimmel werking en anti-slijmvorming ongedaan gemaakt.

Ventileer de ruimte regelmatig wanneer het apparaat in combinatie • 
met verbrandingsapparatuur gebruikt wordt.
Onvoldoende ventilatie kan leiden tot koolmonoxidevergiftiging.
Koolmonoxide wordt door dit product niet verwijderd.

Ververs bij bevochtiging het water in de tank elke dag door vers kraanwater en • 
reinig van tijd tot tijd de binnenzijde van het apparaat zodat dit altijd schoon is.
Wanneer het apparaat niet regelmatig gereinigd wordt, kan dit leiden tot verspreiding van schimmels en 
bacteriën vanwege vuil en aanslag en kan een slechte geur veroorzaakt worden. Afhankelijk van hun fysieke 
toestand kunnen bepaalde personen hiervoor allergisch zijn en kan hun gezondheid in gevaar komen.
• Raadpleeg in dat geval een dokter.

Alvorens het apparaat te verplaatsen, dit uitschakelen en het water • 
uit de watertank en de bevochtigingslade verwijderen.
Lekkages of gemorst water uit de watertank of de bevochtigingslade kan meubilair nat maken of 
elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met • 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, 
of door personen die geen kennis hebben betreffende de bediening 
ervan, tenzij er toezicht wordt gehouden of aanwijzingen worden 
gegeven door de persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
Buiten bereik van kinderen houden zodat zij niet met het apparaat 
kunnen gaan spelen.

Verwijder tijdens bijvullen en reinigen de stekker van het apparaat uit het stopcontact.• 
Behandeling van het apparaat terwijl de stekker nog is ingestoken kan elektrische schokken of 
beschadiging veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen 
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LET OP

Overige

Als het apparaat gebruikt wordt op een plaats waar huisdieren • 
worden gehouden, er op letten dat huisdieren niet op het apparaat 
urineren of in het netsnoer bijten.
Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken. In het geval van misbruik door huisdieren, 
het apparaat stopzetten, de stekker verwijderen en contact opnemen met de reparatiedienst.

Gebruik geen verbrandingstoestellen op plaatsen die direct • 
blootstaan aan de luchtstromen van de luchtuitlaat.
Onvoldoende verbranding van het verbrandingstoestel kan tot koolmonoxidevergiftiging, enz., 
leiden.

Alvorens spuitbussen met insectenverdelgingsmiddel binnen te • 
gebruiken, het apparaat stopzetten om te voorkomen dat chemicaliën 
in het apparaat gezogen worden.
Omdat chemicaliën zich binnen in het apparaat verzamelen, kunnen bepaalde personen 
afhankelijk van hun fysieke toestand hiervoor allergisch zijn en kan hun gezondheid in gevaar 
komen.

 

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
Houd TV’s, radio’s, geluidsapparatuur, radioklokken en antennekabels op een afstand van tenminste 2m van het • 
apparaat.
Er kan zich storing van beeld en geluid voordoen. Hetzelfde geldt voor mobiele telefoons, draadloze microfoons en overige apparatuur die zwakke elektrische 
golven uitzenden.
(Storing van geluid kan zich echter ook voordoen op een afstand groter dan 2m, afhankelijk van de kracht van de elektrische golven. De ontvangst wordt in het 
bijzonder gehinderd bij het gebruik van binnenantennes, dus plaats de antennes op voldoende grote afstand om te voorkomen dat storing wordt opgevangen.)

Gebruik het apparaat niet in de plaats van keukenventilatoren of afzuigkappen.• 
Dit soort gebruik verkort de levensduur van het voorfi lter en het harmonicafi lter, wat beschadiging kan veroorzaken.

Gebruik het apparaat niet voor het bewaren van kunstwerken, academische materialen, enz., of voor commerciële of • 
andere speciale toepassingen.
Deze wijze van gebruik kan de kwaliteit van de bewaarde objecten aantasten.

Bevestig na het reinigen van het apparaat de onderdelen weer correct op hun plaats.• 
Gebruik van het apparaat met onderdelen zoals fi lters verwijderd kan beschadiging veroorzaken.

Gebruik enkel kraanwater.• 
In het algemeen is kraanwater voorzien van chloor, hetgeen verspreiding van bacteriën voorkomt.

Vul de watertank niet met de hieronder vermelde vloeistoffen.• 
Heet water van 40°C of hoger, aromatische oliën, chemicaliën, vuil water, water dat geurstoffen of oplosmiddelen bevat, enz.
Dergelijke vloeistoffen kunnen het apparaat vervormen of beschadigen.
Gezuiverd water, alkalisch geïoniseerd water, mineraalwater, bronwater, enz.
Deze soorten water kunnen verspreiding van bacteriën veroorzaken.

De ruimte niet overmatig bevochtigen.• 
Overbevochtiging kan vorming van condens en schimmel in de ruimte veroorzaken.

Reinig het apparaat regelmatig.• 
Reinig het apparaat volgens de aanwijzingen in “VERZORGING en REINIGING”. Pagina 27-38.
Teveel vuil kan schimmelvorming, slechte geur of een vermindering van de bevochtigingscapaciteit veroorzaken.

Wees voorzichtig voor bevriezing.• 
Verwijder het water uit de watertank en bevochtigingslade als er kans bestaat op bevriezing. 
Gebruik van het apparaat terwijl het water bevroren is kan beschadiging veroorzaken.

Verwijder het water uit het apparaat wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.• 
Als u het apparaat niet gebruikt, het water uit de watertank en de bevochtigingslade verwijderen.
Vuil en aanslag kunnen schimmelvorming en bacteriën, alsmede een slechte geur veroorzaken.

Dit product verwijdert niet de schadelijke stoffen (koolmonoxide, enz.) in sigarettenrook.
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Benaming en functie van de onderdelen 

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid
Absorbeert geuren en gassen uit de 
lucht met gebruik van een 
geurverdrijvingskatalysator (zwart) en 
breek deze af door middel van 
streamerontlading.

Voorfilter (groen)
Verwijdert grote stofdeeltjes.

Harmonicafilter
(voorzijde: wit, achter: blauw)
Absorbeert stofdeeltjes met gebruik van het 
principe van statische elektriciteit.

Kleine stofdeeltjes die niet door het voorfilter zijn opgevangen worden positief geladen zodat 
deze gemakkelijker geabsorbeerd kunnen worden door het negatief geladen harmonicafilter.

Ioniserend frame

Ionisatiedraad (Achter)Watertank

Voorpaneel

Filterhouder
Bevat 6 harmonicafilters voor vervanging.

Beschermplaat

Geursensor

Stofsensor

Bevochtigingssensor · Temperatuursensor

(Eerste filter 
geïnstalleerd)
(Eerste filter 
geïnstalleerd)

(Vervangingsfilters)(Vervangingsfilters)

 Harmonicafilter  7stuks
• 1stuks (In de doos)
• 6stuks (Filterhouder)

 Afstandsbediening

In het stootkussen

Filterhouder / In de doos
 Gebruiksaanwijzing

 Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon
 1stuks

In het stootkussen

In de doos

Controle van de accessoires

Tegenpoolplaten

Hoofdeenheid

(Plasma-ionisator)

(Streamereenheid)
UNIT2

UNIT1

Pagina 30, 31.

Pagina 23, 24.

Pagina 16.
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Achter

Zijpaneel

Netsnoerhaak
Wikkel het netsnoer hier 
omheen wanneer het 
apparaat wordt opgeborgen.

Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

Gebruiken voor het regenereren van het 
recycleerbare geurverdrijvingspatroon.
Door het patroon in de streamerlade te 
steken worden de geabsorbeerde geuren 
afgebroken en kan het patroon opnieuw 
gebruikt worden.

Streamerlade

Streamerlade

Ontgrendelen Vergrendelen

Gebruik van de 
ladevergrendeling

Voorkomt dat de streamerlade per ongeluk geopend wordt.
Gebruik een munt om de lade te openen.

Ladevergrendeling

Luchtuitlaat

Netsnoer

Bevochtigingsfilter

Bedieningspaneel

Voor-
indicatielampjes

Handgreep

Luchtinlaat

Bevochtigingslade

Waterwiel

Ladevergrendeling

Munt

Ontgrendelen

Vergrendelen

Pagina 23, 24.

Voor vergrendelen, draaien tot waar 
de     bij elkaar komen.
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Benaming en functie van de onderdelen
Bedieningspaneel

Watertoevoerlampje
Als de watertank leegraakt tijdens bevochtigen, wordt er 3 • 
maal achter elkaar een lange pieptoon gegeven en gaat dit 
lampje branden. De  bevochtiging stopt.  stopt.
(Wanneer het bevochtigingslampje brandt, gaat de 
luchtreiniging door.)
Voor het hervatten van de bevochtiging, water bijvullen in de • 
watertank, de watertank weer terugplaatsen en op  
drukken.

Bevochtigingsfi lterlampje (  )
Dit lampje gaat branden als het tijd is om het bevochtigingsfi lter te vervangen. • 
Dit gaat knipperen als het fi lter na enige tijd nog niet is vernieuwd. Pagina 37.

Na het vervangen van het fi lter,  gedurende  ongeveer 
2 seconden ingedrukt houden.
(Er klinkt een korte pieptoon en de lampjes gaan uit.)

Luchtreinigingsfi lterlampje (  )
Dit lampje gaat branden als het tijd is om het harmonicafi lter te vervangen. Dit • 
gaat knipperen als het fi lter na enige tijd nog niet is vernieuwd. Pagina 30.

Na het vervangen van het fi lter,  gedurende  ongeveer 
2 seconden ingedrukt houden. 
(Er klinkt een korte pieptoon en de lampjes gaan uit.) 

UNIT lampje
UNIT1→• Dit lampje gaat branden als het tijd is om de plasma-ionisator te reinigen.
UNIT2→• Dit lampje gaat branden als het tijd is om de streamereenheid te reinigen.
  Pagina 33, 34.

Afstelling van de helderheid
Gebruik dit voor het instellen van de helderheid van de 
lampjes voor’s nachts of naargelang uw voorkeur. 
Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de helderheid 
van de bedieningspaneellampjes en voor-indicatielampjes als volgt.
  Pagina 13.

<Bedieningspaneellampjes>

Helder Gedimd Gedimd

<Voor-indicatielampjes> Pagina 11, 12.

Helder Gedimd UIT

Enkel de voor-indicatielampjes gaan volledig uit.• 

Kinderslot
   Houd  gedurende ongeveer 2 seconden 
ingedrukt om het kinderslot te activeren.
(Doe hetzelfde als u de instelling wilt annuleren.)
Wanneer het kinderslot geactiveerd is, wordt de 
bediening van het apparaat verhindert zodat dit niet 
per ongeluk door kinderen bediend kan worden.

ATTENTIE

Wanneer het kinderslot geactiveerd is, kan het  ●
recycleerbare geurverdrijvingspatroon evengoed 
geregenereerd worden.
Als het voorpaneel wordt verwijderd terwijl het  ●
kinderslot geactiveerd is, stopt het apparaat 
om veiligheidsredenen en wordt het kinderslot 
uitgeschakeld.
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TIMER UIT toets
Telkens wanneer deze toets wordt 
ingedrukt, verandert de UIT tijd als volgt.

<Voor-indicatielampjes>

OFF

De timerinstellingsindicator gaat branden • 
afhankelijk van de resterende tijd.
Terwijl de timer loopt kan de ingestelde tijd • 
veranderd worden.

Bevochtigingsinsteltoets
Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, 
 verandert de bevochtigingsinstelling als volgt.
  Pagina 20.

De bevochtigingsinstelling kan niet veranderd • 
worden wanneer de bevochtiging UIT is.

Ventilatorinsteltoets
Telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt, verandert de 
instelling voor de luchtstroomsnelheid als volgt. Pagina 19.

<Voor-indicatielampjes>

(Automatisch) (Stil) (Laag) (Standaard)

(Hoog)(Turbo)(Stuifmeel)

“ •  ” en “  ”, “  ”, “  ” of “  ” gaan in de automatische modus gelijktijdig 
branden.
De ventilator wordt op de automatische modus ingesteld als tijdens • 
bevochtiging de instelling voor HIGH, STD, of LOW bevochtiging geselecteerd 
wordt.

ATTENTIE

Het bedieningspaneel is afgedekt met een beschermende folie om dit tegen krassen te  ●
beschermen.
Trek voor gebruik de folie los.
Als het voorpaneel tijdens gebruik wordt geopend, zal het apparaat om  ●
veiligheidsredenen stoppen.

Als het apparaat tijdens gebruik niet goed functioneert 
Als tijdens gebruik van het apparaat de indicatielampjes foutief oplichten of het 
apparaat niet bediend kan worden als gevolg van blikseminslag of een andere reden, 
de stekker losmaken, tenminste 3 seconden wachten, de stekker opnieuw insteken 
en het apparaat starten.

Bevochtiging 
AAN/UIT toets

Telkens wanneer deze toets wordt • 
ingedrukt, wordt de bevochtiging 
beurtelings in- of uitgeschakeld.
Terwijl de bevochtiging AAN is, • 
brandt het lampje. 
Tijdens de bevochtiging is de • 
luchtreiniging in werking. 
(De bevochtiging kan niet enkel op 
zich gebruikt worden.) 

AAN/UIT toets
Het apparaat start zodra deze 
 toets wordt ingedrukt. Het 
 apparaat stopt wanneer de 
 toets nogmaals wordt 
ingedrukt.
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Benaming en functie van de onderdelen
Voor-indicatielampjes

Kinderslotlampje
Dit lampje gaat branden wanneer het kinderslot is ingesteld.• 
Als andere toetsen worden ingedrukt terwijl het lampje brandt, 
wordt er bij herhaling 3 maal een korte pieptoon gegeven en 
worden de toetsbedieningen genegeerd.

Stofsensorlampje
De stofsensor bespeurt de verontreinigde staat van de lucht. Het 
verontreinigingsniveau wordt aangegeven door het stofsensorlampje 
in 3 kleuren: groen, oranje en rood.

Wanneer het groene lampje brandt, is de lucht schoon.• 

Groen Oranje Rood

Laag HoogStof

In de volgende gevallen brandt het groene lampje gedurende de eerste  
2 seconden, ongeacht hoe schoon de lucht is.

Bediening direct na het installeren van het voorpaneel.(1) 
Bediening direct na het insteken van de stekker.(2) 

Als de reactie van de stofsensor te traag is, de gevoeligheid instellen. 
  Pagina 13.

Sensortypen en prestaties 

Stofsensor
Bespeurbaar

Sigarettenrook, stuifmeel, mijten, 
huisstof, haren van huisdieren, 
dieselroetdeeltjes

Soms 
bespeurbaar Stoom, oliedampen

Controlelampje
Dit lampje gaat branden om de 
gebruikers op de hoogte te stellen dat 
het tijd is voor vervanging of onderhoud. 
Controleer het bedieningspaneel voor 
het gedeelte dat aandacht behoeft.
(Een van de bevochtigingsfi lterlampjes, 
luchtreinigingsfi lterlampjes, UNIT1/2 
lampjes of watertoevoerlampjes gaat 
branden of knipperen tezamen met het 
controlelampje.) Pagina 25.

Het is mogelijk dat de indicaties van de kamervochtigheidsmeter en het vochtigheidsindicatielampje van het apparaat van elkaar 
verschillen.

Dit is omdat ook in dezelfde kamer de luchtstroming afwijkingen in temperatuur en vochtigheid kan veroorzaken.• 
Beschouw de indicatie van het vochtigheidsindicatielampje enkel als een richtlijn.

Regeneratielampje
Dit lampje brandt wanneer het recycleerbare geurverdrijvingspatroon • 
in de streamerlade geregenereerd wordt.
De regeneratie duurt 8 uur.• 
De regeneratie van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon • 
wordt gestart en gestopt door het openen en sluiten van de 
streamerlade. Pagina 24.
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Geursensorlampje
De geursensor bespeurt de veranderingen in de geuren in de lucht. Het geurniveau wordt aangegeven door het 
geursensorlampje in 3 kleuren: groen, oranje en rood.

Wanneer het groene lampje brandt, is de lucht schoon.• 

Groen Oranje Rood

Zwak SterkGeur

In de volgende gevallen gaat het groene lampje gedurende de eerste 1 minuut groen branden. Deze status wordt gezien  
als de referentiewaarde voor de gevoeligheid van de geursensor.

Bediening direct na het installeren van het voorpaneel.(1) 
Bediening direct na het insteken van de stekker.(2) 
In het geval de bediening opnieuw gestart wordt.(3) 

Als het geurniveau constant blijft zonder dat dit sterker of zwakker wordt, is het mogelijk dat de sensor ook sterke geuren  
niet bespeurt.
Het is mogelijk dat de geursensor andere geuren zoals die van ammonia, huisdieren, knofl ook, enz., niet bespeurt. 
De gevoeligheid voor geuren is bij mensen onderling verschillend, dus is het mogelijk dat u een geur opmerkt, ook al  
brandt het lampje groen. Als u hinderlijke geuren bemerkt, de handmatige luchtstroomregeling instellen en het apparaat 
met een hogere luchtstroomsnelheid laten werken.
Sensortypen en prestaties

Geursensor
Bespeurbaar Sigarettengeur, kookluchtjes, huisdier- en toiletgeur, geur van rauw afval, 

schimmels, sprays, alcohol

Soms bespeurbaar Plotselinge veranderingen in temperatuur en vochtigheid, geurloze gassen 
zoals koolmonoxide, stoom, oliedampen, gas van verbrandingstoestellen

Vochtigheidsindicatielampje
(Alleen voor referentie)

Dit lampje geeft de kamervochtigheid aan zoals bespeurd 
door de vochtigheidssensor.

 :Vochtigheid: 40% of minder
 :Vochtigheid: Ongeveer 50%
 :Vochtigheid: 60% of meer

In het geval het apparaat enkel voor luchtreiniging gebruikt 
wordt, geeft het lampje ook het vochtigheidsniveau aan.
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Als de gevoeligheid van de stofsensor niet is zoals u wilt, de instelling veranderen.

Bedieningspaneel

1,21,3

 1 Houd  gedurende 10 seconden ingedrukt.

Houd  ingedrukt en druk dan  in.

Nadat een korte pieptoon is gegeven en de luchtstroomlampjes (“• ” L (Laag), “ ” M (Standaard), “ ” H (Hoog)) gedurende 
ongeveer 5 seconden zijn gaan knipperen, gaat het lampje branden dat correspondeert met de huidige gevoeligheidsinstelling.

 2 Verander de gevoeligheidsinstelling van  .
Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, veranderen de luchtstroomlampjes en de gevoeligheid als volgt.• 
De gevoeligheidsinstelling wordt aangegeven door de luchtstroomlampjes.• 
Als de luchtstroomlampjes niet veranderen, de stekker losmaken, tenminste 3 seconden wachten, de stekker opnieuw insteken en de 
bediening opnieuw vanaf het begin proberen uit te voeren.

Voor het verhogen van de gevoeligheid

 Selecteer het  “HIGH” luchtstroomlampje.

Voor het verlagen van de gevoeligheid

 Selecteer het  “LOW” luchtstroomlampje.

Gevoeligheid

HoogH (Hoog)

M (Standaard)

L (Laag)

Normaal

Laag

De sensor reageert sneller 
op stof.

Standaardinstelling

De sensor reageert minder 
snel op stof.

 3 Druk na het veranderen van de instelling op  .
Er wordt een korte pieptoon gegeven en het lampje van de ingestelde gevoeligheid gaat knipperen.• 

 4 Maak de stekker los, wacht tenminste 3 seconden en steek de stekker weer in.

Hiermee is de instelling voltooid.

ATTENTIE

De gevoeligheid van de stofsensor kan ingesteld worden zowel wanneer het apparaat in werking als wanneer dit stopgezet is. ●

Als stap   ● 4 niet wordt uitgevoerd, keert het apparaat niet terug naar de normale bedrijfstoestand. 

Instellen van de gevoeligheid van de 
stofsensor
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GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK

Wijze van installatie

Plaats het apparaat op de gekozen locatie.
Neem volgende installatieruimten in acht zodat het apparaat optimaal kan functioneren.

Min. 10cm van muren

Min. 50cm van 
muren

Min. 100cm 
van plafonds

Min. 50cm van muren

Luchtstroom

OPMERKING

Afhankelijk van het type muur, is het mogelijk dat zelfs bij de bovenvermelde installatieruimte de muur verontreinigd raakt. ●
Zet in dat geval het apparaat op een veilige afstand van de muur.

ATTENTIE

Optimale installatie
Kies een locatie vanaf waar de lucht de gehele ruimte kan bereiken. ●
Lucht wordt enigszins naar rechts geblazen, dit duidt echter niet op een defect. ●
Plaats het apparaat op een stabiele vloer. Als de vloer niet stabiel is, bestaat de kans dat het apparaat teveel gaat trillen. ●

Installatie

Gebruik het apparaat niet op de volgende plaatsen.
In contact met muren, meubilair, gordijnen, enz. 
Bij contact kunnen voorwerpen verontreinigd of vervormd raken.

Op hoogpolige tapijten of bedden 
Het apparaat kan scheef komen te staan waardoor water naar buiten kan lekken of de juiste werking van de 
waterniveausensor verhindert wordt.

Blootstelling aan direct zonlicht of nabij de verwarming 
Het apparaat kan vervormen of verkleuren en de temperatuur-, vochtigheidssensors en beveiligingsinrichtingen kunnen defect raken.

Blootstelling aan de buitenlucht (d.w.z. bij ramen, enz.) of aan de luchtstroom van airconditioners, enz. 
De vochtigheid van de ruimte wordt dan mogelijk niet correct aangegeven.

Nabij gordijnen, bedden, enz. 
De luchtinlaten kunnen geblokkeerd worden, wat beschadiging kan veroorzaken.

Op een hellende of onstabiele vloer 
Het apparaat kan door aardbevingen of doordat iemand er tegen stoot omvallen of kantelen.
Als het apparaat op een hellende ondergrond wordt geplaatst, kan een beveiligingsinrichting gaan werken en het apparaat stopzetten.

Blootstelling aan elektromagnetische golven, zoals nabij magnetrons, luidsprekers, enz. 
Het is mogelijk dat het apparaat niet correct werkt.
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Gereed maken van de afstandsbediening
Instellen van de afstandsbediening

 1 Gereedmaken van de afstandsbediening
De afstandsbediening is reeds voorzien van een batterij.• 
Voor gebruik van de afstandsbediening, de doorzichtige folie van het batterijdeksel 
verwijderen.

 2 Gebruik van de afstandsbediening
Richt de zender van de afstandsbediening op de ontvanger van de hoofdeenheid.• 
Als er een obstakel voor het signaal is, zoals een gordijn, zal de afstandsbediening 
niet werken.
De afstand waarover de afstandsbediening kan zenden is ongeveer 6m.• 

Ontvanger

30° 30°

6m

5m5m

 3 Vervangen van de batterij
1) Duw de lip van het deksel in de richting van de pijl.
2) Trek het deksel los.
3) Vervang de batterij door een CR2025 (lithium) batterij.

(Zorg ervoor dat de batterij wordt geplaatst met de + zijde van het deksel 
zoals getoond in de afbeelding.)

4) Duw het deksel in zijn oorspronkelijke positie terug.

(2) (4)

Batterij

Lijn de     zijde van de batterij 
uit met de      zijde van het 
deksel en plaats de batterij.

(3)

(1)

Lip

OPMERKING

Bewaar de batterijen op een plaats buiten het bereik van baby’s en kleine kinderen. ●
Als een batterij per ongeluk is ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen.
Bij het opruimen van batterijen, de aansluitpolen van de batterijen met plakband afdekken. ●
Bij aanraking met andere metalen of batterijen, bestaat het gevaar voor hittevorming, ontploffi ng of ontbranding.

ATTENTIE

Batterij
De bijgeleverde knoopcelbatterij is bedoeld voor het eerste gebruik. ●
Deze zal binnen 1 jaar vanaf de productiedatum van de luchtreiniger opgebruikt zijn.
De aanbevolen gebruiksperiode is ongeveer 1 jaar, echter als de ontvangst moeilijk wordt, de batterijen door nieuwe knoopcelbatterijen  ●
CR2025 (lithium) vervangen.
Een knoopcelbatterij die dichtbij het einde van de “aanbevolen gebruiksperiode” is dient spoedig vervangen te worden. ●
Ter voorkoming van defecten of letsel als gevolg van lekkage of ontploffi ngen, de knoopcelbatterij verwijderen wanneer het apparaat  ●
gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

Afstandsbediening
Laat de afstandsbediening niet vallen en leg deze niet in water. ●
(Dit kan beschadiging veroorzaken.)
Druk de toetsen van de afstandsbediening niet met scherpe voorwerpen in. ●
(Dit kan beschadiging veroorzaken.)
Het is mogelijk dat de signalen niet goed ontvangen worden als er zich fl uorescerende lampen (zoals tl-buizen) in dezelfde ruimte  ●
bevinden. Neem in deze gevallen contact op met uw dealer.
Als overige elektrische apparaten met de afstandsbediening bediend worden, deze afscheiden van de afstandsbediening of contact  ●
opnemen met uw dealer.
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Bevestig het fi lter 
 LET OP

Handel als volgt alvorens de stekker in te steken.• 

Bevestig het harmonicafi lter

Bevestig het harmonicafi lter alvorens 
het apparaat te starten.

 1 Verwijder het voorpaneel.
Duw de 2 uitsteeksels (links en rechts) naar binnen en trek • 
het voorpaneel omhoog en verwijder dit.

Voorpaneel Uitsteeksel
(1 aan de linker en rechter zijde)

Duwen

 2 Verwijder de watertank.
Houd de watertank bij de handgreep vast, trek de tank • 
omhoog en uit het apparaat.

(1)
Trekken

Watertank
(2)
Omhoog

 3 Verwijder de UNIT1.
Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 • 
omhoog en uit het apparaat.

UNIT1

Handgreep

(1)
Trekken

(2)
Omhoog

 4 Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.
Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep • 
vast en trek de geurverdrijvingskatalysatoreenheid omhoog 
en uit het apparaat.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

(1)
Trekken

(2)
Omhoog

Handgreep

 5 Bevestig het harmonicafi lter.

Bevestig het harmonicafi lter met de witte zijde naar 
voren gericht.

Pas de uitsteeksels (5 plaatsen) aan de linker en rechter • 
zijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de 
openingen (5 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van 
het harmonicafi lter.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

Openingen
(5 aan de linker en rechter zijde)

Harmonicafilter

Uitsteeksel
(5 aan de linker en rechter zijde)

De witte zijde 
moet naar 

voren wijzen

Steek het harmonicafi lter onder de lippen (4 plaatsen) aan de • 
boven- en onderzijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Bovenste en
onderste lippen

 (4 plaatsen)

OPMERKING

Gebruik het apparaat altijd met zowel een voorfi lter (groen) en  ●
harmonicafi lter (voor: wit, achter: blauw).
Wanneer het apparaat zonder beide fi lters wordt gebruikt kan dit 
beschadiging veroorzaken.
Als het harmonicafi lter achterstevoren bevestigd wordt, zal dit  ●
een vermindering van prestatie van het apparaat veroorzaken.
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Gereed maken van de watertank

De luchtreiniging functioneert ook zonder 
water in de tank.

 1 Open de dop op de watertank.
Dop

 2 Vul de tank met water en sluit de dop.

Gebruik enkel kraanwater.

Vul water bij op een plaats die nat mag worden voor het • 
geval er gemorst wordt.
Alvorens de tank met water te vullen dat voor de • 
bevochtiging gebruikt gaat worden, de tank vullen met een 
kleine hoeveelheid water, de tank schudden om de 
binnenzijde ervan schoon te spoelen en het water 
weggooien.

Draai de dop van de watertank stevig dicht.
Als deze niet goed vastzit, kan er water naar buiten lekken.

Houd bij het dragen van een volle watertank deze bij de • 
handgreep vast.
Raak de klep in het midden van de dop niet aan.• 
Water kan dan uit de tank lopen.

Raak de klep in 
het midden van de 

dop niet aan.

OPMERKING

Vul de watertank niet met onderstaande vloeistoffen.
Heet water van 40°C of hoger, aromatische oliën, chemicaliën,  ●
vuil water, water dat geurstoffen of oplosmiddelen bevat, enz.
Dergelijke vloeistoffen kunnen het apparaat vervormen of 
beschadigen.
Gezuiverd water, alkalisch geïoniseerd water, mineraalwater,  ●
bronwater, enz.
Deze soorten water kunnen verspreiding van schimmels of 
bacteriën veroorzaken.

Gereed maken van de watertank 
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Na het bevestigen van het fi lter

 1 Installeer de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep • 
vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven 
(4 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk 
de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de hoofdeenheid.

(1)
Hier insteken.

(2)Naar binnen drukken 
totdat u een klikgeluid 
hoort.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

 2 Zet de UNIT1 op zijn plaats.
Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels • 
op het apparaat in de groeven (2 plaatsen) aan de 
onderzijde van de hoofdeenheid en druk de UNIT1 in de 
hoofdeenheid.

UNIT1
Voorfilter

(1)
Hier insteken.

(2)Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

 3 Installeer de watertank.
Houd de watertank bij de handgreep vast, pas de tank in • 
de opening aan de onderzijde van de hoofdeenheid en 
druk de tank in de hoofdeenheid.

Watertank

(1)
Hier insteken.

(2)Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

 4 Installeer het voorpaneel.
Pas de lippen (2 plaatsen) aan de onderzijde van het • 
paneel in de gleuven aan de onderzijde van de 
hoofdeenheid en sluit het paneel.

Gleuven aan de 
onderzijde
(2 plaatsen)

[Aanzicht van boven]

Voorpaneel

(2)Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

(1)Hier 
insteken.

Voor het correct op zijn plaats brengen van het voorpaneel, 
tegen het voorpaneel drukken totdat u aan de linker en 
rechter zijde een klikgeluid hoort.
Als dit niet juist geïnstalleerd wordt, kan een beveiligingsinrichting 
gaan werken waardoor het apparaat niet gestart kan worden.
  Pagina 27.

OPMERKING

Gebruik het apparaat altijd met zowel een voorfi lter (groen) en  ●
harmonicafi lter (voor: wit, achter: blauw).
Wanneer het apparaat zonder beide fi lters wordt gebruikt kan 
dit beschadiging veroorzaken.
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BEDIENING

 1 Druk op  .
Als bevochtiging was ingeschakeld de laatste keer dat het apparaat gebruikt werd, zal de bevochtiging automatisch starten, dus druk • 

op  om het bevochtigingslampje UIT te schakelen.

 2 Druk op  voor het veranderen van de luchtstroomsnelheid.
Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de luchtstroomsnelheid als volgt.• 

Lucht stroomt uiterst langzaam.
Deze modus wordt aanbevolen tijdens het slapen.

De luchtstroomsnelheid ((Stil) (Laag) (Standaard) 
(Hoog)) wordt automatisch afgesteld al naargelang 
de verontreinigde staat van de lucht.

Dit is de modus met de hoogste luchtstroomsnelheid 
waarbij stof in de lucht snel verwijderd wordt.

De luchtstroomsnelheid verandert elke 5 minuten 
waarbij langzame luchtstromen worden gecreëerd die 
het stuifmeel opvangen alvorens dit op de vloer 
terechtkomt.

Stille modus Anti-stuifmeel modus

Turbo modusAutomatische modus

(Automatisch) (Stil) (Laag) (Standaard) (Hoog) (Turbo) (Stuifmeel)

ATTENTIE

De standaardinstellingen zijn luchtreiniging en “automatische” regeling van de luchtstroomsnelheid. ●
Als de stekker is losgemaakt of het voorpaneel geopend is en het apparaat opnieuw gestart wordt, zullen de volgende keer dat het 
apparaat gebruikt wordt de laatst gebruikte instellingen geactiveerd worden.

Luchtreiniging 

1

Bevochtigingslampje

2

Steek de stekker in een  
stopcontact.

OPMERKING

Schakel het apparaat niet in/uit door de stekker in te steken of te verwijderen. ●
Onjuiste behandeling kan elektrische schokken of brand veroorzaken als 
gevolg van oververhitting.

Stopcontact

Stekker
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Bevochtiging en luchtreiniging

ATTENTIE

Als water van de watertank naar de bevochtigingslade gevoerd wordt, is er een geluid hoorbaar, echter dit duidt niet op een defect. ●
Als de ingestelde vochtigheid is bereikt of de watertoevoerlampjes tijdens bevochtiging gaan branden, stopt de bevochtiging maar gaat de  ●
luchtreiniging door.
De bevochtigingssnelheid varieert overeenkomstig de instelling van de luchtstroomsnelheid.  ●

2

143

Bevochtigingslampje

 1 Druk op  .

 2 Druk op  zodat het bevochtigingslampje gaat branden.
Als de laatste keer dat het apparaat gebruikt werd bevochtiging gebruikt is, gaat het bevochtigingslampje automatisch branden.• 

 3 Druk op  voor het veranderen van de 
bevochtigingsinstelling. 

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de bevochtigingsinstelling als volgt.• 

   

STD LOW HIGH CONT

 4 Druk op  voor het veranderen van de luchtstroomsnelheid.
Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de luchtstroomsnelheid als volgt.• 
De ventilator wordt op de automatische modus ingesteld als tijdens bevochtiging de instelling voor HIGH, STD of LOW vochtigheid • 
geselecteerd wordt. De instelling voor de luchtstroomsnelheid kan niet gekozen worden.
Voor het instellen van de luchtstroomsnelheid, de bevochtigingsinstelling op “CONT” zetten.  De bevochtigingscapaciteit neemt toe • 
overeenkomstig de luchtstroomsnelheid.
Wanneer de “automatische” instelling wordt gebruikt, wordt de luchtstroomsnelheid automatisch afgesteld overeenkomstig de • 
verontreinigde staat van de lucht en de vochtigheid in de lucht.

OPMERKING

Zorg ervoor voor gebruik van het  ●
apparaat het bevochtigingsfi lter te 
installeren.

Tijdens bevochtiging is de 
luchtreiniging in werking.
(De bevochtigingsfunctie kan niet 
enkel op zich gebruikt worden.)

Het apparaat tijdens gebruik niet verplaatsen. Verplaatsing kan  ●
waterlekkages, beschadiging of defecten veroorzaken.
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Gebruik met de afstandsbediening

1
3
5
7
9

10
2
4
6
8

 1. AAN/UIT toets
 2. Automatische ventilatortoets
 3. Ventilatorinsteltoets
 4. Turbotoets
 5. Anti-stuifmeel toets
 6. Bevochtiging AAN/UIT toets
 7. Bevochtigingsinsteltoets
 8. TIMER UIT toets
 9. Helderheidafstellingtoets
10. Kinderslottoets

 1 Starten van het apparaat
Druk op “ ”.

Door opnieuw indrukken wordt het apparaat stopgezet.• 

 2 Automatisch overschakelen van de luchtstroomsnelheid
Druk op “ ”.

De luchtstroomsnelheid wordt automatisch afgesteld op “• ” LL (Stil), “ ” L (Laag), “ ”  M (Standaard) of “ ” H (Hoog), al 
naargelang de verontreinigde staat van de lucht. 

 3 Handmatig overschakelen van de luchtstroomsnelheid
Druk op “ ”.

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de luchtstroomsnelheid als volgt overgeschakeld zodat u de gewenste luchtstroom kunt kiezen.• 

   

L (Laag)LL (Stil) M (Standaard) H (Hoog)
“       ” “   ” “   ” “    ”

De instelling “• ” LL (Stil) is een zeer lage luchtstroomsnelheid die u kunt gebruiken wanneer u gaat slapen.
Na het instellen van “• ” LL (Stil), neemt als gevolg van het gebruik van de lage luchtstroomsnelheid de kracht voor het reinigen 
van de lucht af.

 4 Snel reinigen van de lucht
Druk op “ ”.

Met de hoge luchtstroomsnelheid wordt alle verontreiniging in de lucht spoedig verwijderd.• 
Deze functie kunt u gebruiken bij schoonmaken.• 

 5 Verwijderen van stuifmeel
Druk op “ ”.

Door de luchtstroomsnelheid elke 5 minuten over te schakelen tussen “• ” M (Standaard) en “ ” L (Laag) wordt stuifmeel opgevangen 
alvorens dit op de vloer neerdaalt. 

Gebruik met de afstandsbediening
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 6 AAN/UIT zetten van de bevochtiging
Druk op “ ”.

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de bevochtiging beurtelings AAN/UIT gezet.• 
Wanneer de bevochtiging AAN/UIT wordt gezet, toont het vochtigheidsindicatielampje tijdelijk de volgende indicatie.• 

In het geval de bevochtiging AAN gezet wordt: verandert het vochtigheidsindicatielampje en geeft dit de instelling aan.• 
In het geval de bevochtiging UIT gezet wordt: gaat het vochtigheidsindicatielampje gedurende 2 seconden UIT.• 

 7 Veranderen van de bevochtigingsinstelling

Druk op “ ”.

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, toont het bevochtigingsindicatorlampje tijdelijk de volgende indicatie.• 

   

“STD”(Standaard)“LOW”(Laag) “HIGH”(Hoog) “CONT”(Continu)

 8 Bepalen van een tijd voor het stopzetten van het apparaat
Druk op “ ”.

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert de timerinstelling als volgt. De resterende tijd licht op in het UIT timerlampje.• 

   

“4”(4 uur)“1”(1 uur) “8”(8 uur) (Annuleren)

Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, zal het apparaat automatisch stoppen.• 
De ingestelde tijd kan worden veranderd als de toets wordt ingedrukt terwijl de timer in werking is.• 

 9 Veranderen van de helderheid van de bedieningspaneellampjes en voor-indicatielampjes
Druk op “ ”.

Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, verandert het display als volgt.• 
<Bedieningspaneellampjes> <Voor-indicatielampjes> Pagina 11, 12.

Helder Gedimd Gedimd Helder Gedimd UIT

Enkel de voor-indicatielampjes gaan volledig uit.• 

  10 Voorkoming van verkeerde bediening
Houd “ ” gedurende 2 seconden ingedrukt.

Stopt de functie van de toetsen behalve de  “• ” op de hoofdeenheid en de toetsen op de afstandsbediening.
Dit dient om verkeerde bediening van het apparaat door kinderen te voorkomen.• 

Houd  “• ” nogmaals gedurende 2 seconden ingedrukt om de kinderslotinstellingen te ontgrendelen.
Wanneer u de kinderslotinstellingen wilt ontgrendelen en u de afstandsbediening niet in uw hand heeft, “• ” van het apparaat 
gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

OPMERKING

Het apparaat zal niet werken gedurende 3 seconden nadat het voorpaneel is geplaatst of de stekker is ingestoken, alhoewel de “ ● ” 
toets op de afstandsbediening wordt ingedrukt.
Het apparaat zal om veiligheidsredenen stoppen wanneer het voorpaneel tijdens gebruik geopend wordt. ●
Wanneer tijdens gebruik van het apparaat een verkeerde bediening wordt uitgevoerd. ●
   Als tijdens gebruik van het apparaat het display van de hoofdeenheid abnormaal is of de afstandsbediening niet werkt als gevolg van 
onweer of radiozendsignalen, de stekker uittrekken en deze na 3 seconden opnieuw insteken.
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Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan verwijderd worden van de luchtreiniger  
en gebruikt worden voor geurverdrijving op andere plaatsen.
De geurverdrijvingscapaciteit kan geregenereerd worden door dit in de streamerlade te 
plaatsen zodat het patroon steeds opnieuw gebruikt kan worden.
Gebruiksmogelijkheden Het geurverdrijvingspatroon kan op onderstaande plaatsen worden gebruikt.

Foyers In schoenenkasten In auto’sIn kasten In koelkastenToiletten

• Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon niet gebruiken of bewaren in de buurt van open vuur en dit niet blootstellen aan direct zonlicht of 
extreme hitte of vochtigheid.

Alleen voor gebruik in koelkasten
(Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon 
kan niet gebruikt worden in diepvrieskasten.)

Gebruik in koelkasten
Gebruik 1 recycleerbare geurverdrijvingspatroon per 450L koelkast.• 
Gebruik om hygiënische redenen het patroon enkel voor de koelkast.• 
Plaats het patroon zo dat dit niet met voedsel in aanraking komt.• 
Gebruik het patroon niet in diepvrieskasten.• 
Als het patroon van koude plaatsen overgebracht wordt naar • 
warme plaatsen vormt zich condens op de behuizing.
Als zich condens op het patroon gevormd heeft, het water afvegen • 
met een zachte doek en het patroon natuurlijk laten drogen.

Gebruik in auto’s
Plaats het recycleerbare geurverdrijvingspatroon zo dat het • 
uitzicht van de bestuurder niet belemmerd wordt.
Plaats het patroon niet onder de bestuurdersstoel omdat dit de • 
bediening van de pedalen kan hinderen.
Leg het patroon niet op hete plaatsen zoals het dashboard, omdat • 
dit vervorming kan veroorzaken.

Gebruikswijze
Neem het recycleerbare (1) 
geurverdrijvingspatroon uit de zak.

Alhoewel het recycleerbare geurverdrijvingspatroon zo kan • 
worden gebruikt, wordt een beter geurverdrijvingseffect verkregen 
als het patroon voor het eerste gebruik geregenereerd wordt.

.Inhoud van de zak: Geurverdrijvingskatalysatorfi lter (1stuks)

.Onderdelen: Fotokatalysator (titaniumapatiet), geactiveerde houtskool

Stel de beginmaand in op de achterzijde van (2) 
het recycleerbare geurverdrijvingspatroon.

Voorbeeld  Geurverdrijving voor 2 maanden vanaf april tot juni

Schuif naar links en rechts.

Wanneer de linker gleuf op de beginmaand staat, wordt de maand dat het 
geurverdrijvingspatroon geregenereerd moet worden in de rechter gleuf getoond.

Zet het op een plaats met een (3) 
slechte geur.

Voorbeeld  In schoenenkasten

Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

Het geurverdrijvende effect gaat 
ongeveer 2 maanden door.
(Het werkelijke effect verschilt afhankelijk 
van de omgeving.)

Geur

GeurGeur

Verwachte werkingsduur Ongeveer 2 maanden

Aanbevolen kamergrootte Ongeveer 1,7m²
Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon verwijdert geuren door het absorberen van 
het geurelement, dus bij gebruik in grote ruimten is het mogelijk dat het verkregen 
effect niet voldoende is.

Het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon kan 

horizontaal of verticaal geplaatst 
worden, al naargelang op de plaats 

van gebruik nodig is.

OPMERKING

 

Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon is niet eetbaar. Wanneer het • 
patroon per ongeluk wordt ingeslikt, kan dit ernstige ziektes veroorzaken, 
dus let er vooral op het patroon buiten het bereik van kinderen te houden.
Raadpleeg een arts als het patroon per ongeluk is ingeslikt.
Gebruik het patroon niet tezamen met andere luchtreinigers, • 
luchtverfrissers, insectenverdelgingsmiddelen, enz.
Uit de buurt houden van huisdieren.• 
Wanneer het patroon met kleding in contact komt, kan dit vlekken veroorzaken.• 

Gebruik het patroon enkel voor het bestemde doel.• 
Het patroon niet demonteren.• 
Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon is niet bestemd voor • 
gebruik in grote ruimten en op plaatsen met een sterke geur, 
gebruik in dergelijke gevallen dus de hoofdeenheid.
De luchtreiniger kan zonder enig probleem worden gebruikt • 
wanneer het recycleerbare geurverdrijvingspatroon in de 
streamerlade is gestoken.

Gebruik van het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon
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Regenereren van het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon

Na ongeveer 2 maanden (alleen referentie) dient het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon in de streamerlade geregenereerd te worden.
Als het patroon niet periodiek wordt geregenereerd kan geen voldoende 
geurverdrijvingseffect worden verkregen.
De regeneratie van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon wordt gestart en 
gestopt door het openen en sluiten van de streamerlade.

Procedure Opmerking

 1 Open de streamerlade en plaats het 
recycleerbare geurverdrijvingspatroon er in.

Plaats niets anders dan het recycleerbare • 
geurverdrijvingspatroon in de streamerlade. Dit kan 
beschadiging veroorzaken.

Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan niet • 
geregenereerd worden als dit nat is met condens, enz. 
Wanneer een nat patroon in de streamerlade wordt 
gestoken kan dit beschadiging veroorzaken.

Duw eenmaal op het 
deksel om de streamerlade 

te openen.

Steek het patroon 
naar binnen in de hier 
aangegeven richting.

StreamerladeStreamerlade

DuwenDuwen
Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon
Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

 2 Sluit de streamerlade. Gebruik de luchtreiniger niet terwijl de streamerlade • 
geopend is. Dit kan beschadiging veroorzaken.

De streamerlade kan vergrendeld worden. • Pagina 8.

Wanneer de regeneratie start, er op letten dat het • 
regeneratielampje brandt.

Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan • 
geregenereerd worden zonder de luchtreiniger te 
gebruiken door eenvoudigweg de stekker in te steken.

Regeneratie stopt automatisch om veiligheidsredenen als • 
het voorpaneel geopend wordt of als tijdens regeneratie de 
stekker wordt losgemaakt. In een dergelijk geval wordt de 
regeneratietijd ook teruggesteld. Voor het opnieuw starten 
van de regeneratie, de streamerlade openen en sluiten.

Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de • 
gebruiksduur van het recycleerbare geurverdrijvingspatroon, 
is het mogelijk dat door de regeneratie het 
geurverdrijvingseffect niet volledig wordt hersteld.

Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon kan ongeveer • 
200 maal geregenereerd worden. (De werkelijke 
hoeveelheid verschilt afhankelijk van de omgeving.)

Belangrijkste gebruikstoestanden 

Regeneratie

Luchtreiniger in werking Mogelijk

Luchtreiniger stopgezet
Mogelijk

(Ventilator draait en lucht wordt 
uit de luchtuitlaat geblazen.)

Kinderslot geactiveerd Mogelijk

Stekker van apparaat 
niet ingestoken
Voorpaneel open

Niet mogelijk

Sluit de 
streamerlade.

Er klinkt een korte 
pieptoon wanneer de regeneratie 

correct gestart wordt.

8 uur later

De regeneratie 
start automatisch.

De regeneratie 
eindigt automatisch.

Start van de 
regeneratie

Einde van 
regeneratie

Het regeneratielampje 
gaat branden.

Het regeneratielampje 
gaat uit.

Nadat regeneratie voltooid is, het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon verwijderen en op de 
plaats van gebruik terugzetten.
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VERZORGING en REINIGING

Als het controlelampje brandt, op het bedieningspaneel de plaats opzoeken die aandacht vereist.
• Een van de bevochtigingsfilterlampjes (           ), luchtreinigingsfilterlampjes (    ), UNIT1/2 lampjes, of watertoevoerlampjes (                 

) gaat branden of knipperen tezamen met het controlelampje (      ).

Luchtinlaten voor stof/
geursensors en temperatuur/
vochtigheidssensors

Indien verstopt

Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

Als zich stof heeft 
verzameld Indien 
gehinderd door vuil

Stofzuiger

Stofzuiger

Weken, laten 
uitdruipen en drogen

Pagina 27.(1) Voorpaneel Indien gehinderd door vuil Afvegen

(3) Voorfilter Eenmaal elke 2 weken

(4) Als het “UNIT1” lampje 
brandt Weken, laten uitdruipen en drogen

(5) Als het “UNIT2” lampje 
brandt

Weken, laten uitdruipen en drogen

Weken, laten uitdruipen en drogen

(6) Harmonicafilter
Als het 
luchtreinigingsfilterlampje 
brandt of knippert

Vervangen

Afspoelen met water

(7) Geurverdrijvingskatalysatoreenheid Indien gehinderd door vuil Stofzuiger

Stofzuiger

Kan niet met 
schoonmaakmiddel 
gereinigd worden

Vervangen

Pagina 33, 34.

Pagina 33, 34.

Pagina 30, 31.

Pagina 29.

Pagina 28.

*Bevochtigingslade Eenmaal elke 3 dagen Pagina 36.

*Bevochtigingsfilter
 (Waterwiel)

*Bevochtigingsfilter

1 maal per week

Als het bevochtigingsfilterlampje 
brandt of knippert

Pagina 35.

Pagina 37.

Pagina 27.

Pagina 28.

(Streamereenheid)
UNIT2

(Plasma-ionisator)
UNIT1

Afspoelen met water

(2) Watertank Telkens wanneer u water bijvult Pagina 28.Afspoelen met water

*Voor het reinigen van de bevochtigingslade of het bevochtigingsfilter, eerst het (1) voorpaneel verwijderen en de (2) watertank verwijderen.

Verwijder de onderdelen voor onderhoud in numerieke volgorde.
Bevestig ze in de omgekeerde volgorde waarin ze werden verwijderd.

<Voor-indicatielampjes> <Bedieningspaneel>

Kan niet met water 
afgespoeld worden

Kan niet met water 
afgespoeld worden

Volgorde Onderdeel Wanneer onderhoud 
moet worden uitgevoerd

Wijze waarop onderhoud 
moet worden uitgevoerd Referentiepagina

Snelzoektabel voor 
onderhoud

 WAARSCHUWING
Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat • 
stopzetten en de stekker losmaken.
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(3) Voorfilter (groen)

(2) Watertank

(6) Harmonicafilter
 (voorzijde: wit, achter: blauw)

(5)
 (Streamereenheid)

UNIT2

(4)
 (Plasma-ionisator)

UNIT1 

(1) Voorpaneel

(7) Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

• Luchtinlaten voor stof/geursensors 
en temperatuur/vochtigheidssensors

Bevochtigingslade

• Recycleerbaar geurverdrijvingspatroon

Bevochtigingsfilter

Pagina 33, 34.

Pagina 33, 34.

Pagina 30, 31.

Pagina 27.

Pagina 27.

Pagina 28.

Pagina 28.

Pagina 28.

Pagina 35.

Pagina 36.

Pagina 29.

Voor het reinigen van de bevochtigingslade of het bevochtigingsfilter, eerst het (1) voorpaneel verwijderen en de (2) watertank verwijderen.
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Verzorging en reiniging 
Reinigen van het voorpaneel  Afvegen

Verwijder vuil met een doek of papieren zakdoek bevochtigd met water.• 
Veeg hardnekkig vuil af met een doek die bevochtigd is met een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel.• 

 LET OP
Gebruik geen harde borstel, enz.• 
Dergelijke hulpmiddelen kunnen bekrassing van het voorpaneel veroorzaken.

 WAARSCHUWING
Gebruik geen benzine, benzeen, verdunner, schuurpoeder, petroleum, alcohol, enz.• 
Dit soort stoffen kunnen scheurtjes, elektrische schokken of ontbranding 
veroorzaken.
Spoel het frame van het apparaat niet met water af.• 
Contact met water kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

Reinigen van de sensorluchtinlaat
(Stof-, geur-, temperatuur- en vochtigheidssensors)

 
Stofzuiger

Zuig met behulp van een stofzuigermondstuk met een smalle opening het • 
stof op dat zich heeft verzameld in de luchtinlaten en sensoropeningen.

Luchtinlaten

Luchtinlaten

 

Reinigen van het frame 
van het apparaat

 
Stofzuiger

Als zich stof heeft verzameld, dit opzuigen met • 
behulp van een stofzuiger.

OPMERKING

Wees voorzichtig de voorzijde van het voorpaneel niet te bekrassen of de uitsteeksels aan de achterzijde niet te beschadigen wanneer dit  ●
wordt verwijderd.
De uitsteeksels aan de achterzijde werken als een veiligheidsschakelaar die het apparaat UIT schakelt wanneer het paneel 
geopend wordt.
Als deze beschadigd worden, kan het apparaat niet gestart worden.

Bovenste opening

Wees voorzichtig deze uitsteeksels niet te beschadigen.

Achterzijde van 
voorpaneel

Uitsteeksel

 WAARSCHUWING

Achterin de opening aan de bovenzijde van het • 
apparaat is een veiligheidsschakelaar, raak deze 
dus niet aan.
Aanraken van de schakelaar kan elektrische 
schokken veroorzaken.
Als de schakelaars per ongeluk beschadigd worden • 
en het apparaat als gevolg hiervan niet gestart kan 
worden, contact opnemen met de reparatiedienst.
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Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

Streamerlade

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

Reinigen van het recycleerbare 
geurverdrijvingspatroon

 
Stofzuiger

 
Weken, laten uitdruipen en drogen

 
Kan niet met schoonmaakmiddel gereinigd worden

Als zich stof heeft verzameld, dit opzuigen met behulp van een stofzuiger.• 
Als het patroon vuil is geworden, dit gedurende ongeveer 10 minuten in warm of koud water onderdompelen, goed afdrogen en op een • 
goed geventileerde schaduwplaats gedurende ongeveer 1 dag laten drogen.

Recycleerbaar 
geurverdrijvingspatroon

 

 LET OP
Het recycleerbare geurverdrijvingspatroon niet • 
demonteren.
Gebruik geen schoonmaakmiddelen, chemicaliën, enz.• 
Dit soort stoffen verminderen de geurverdrijvende 
werking.

Reinigen van de watertank  Afspoelen met water  

Telkens voordat u de tank met water gaat vullen, de tank eerst met een kleine hoeveelheid water vullen, de dop sluiten en de tank • 
schudden om de binnenzijde ervan schoon te spoelen.
Reinig eenmaal per week de binnenzijde van de tank door aan het water een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel toe te voegen en de • 
tank te schudden.
Veeg hardnekkig vuil af met een zachte borstel of gebruik een neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel.• 
Spoel het reinigingsmiddel grondig uit.

Reinigen van de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid

  
Stofzuiger

 
Kan niet met water afgespoeld worden

 
Vervangen is niet nodig

Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid los en zuig het stof op met behulp van een stofzuiger.• 
De voorzijde niet afvegen.• 
Zie “Vervangen van het harmonicafi lter” voor de procedures voor het verwijderen en het opnieuw installeren van de • 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid. Pagina 30, 31.

Niet afspoelen 
met water.

De voorzijde 
niet afvegen.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

Geurverdrijvingskatalysator
(zwart)

 

 LET OP

Spoel de • 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid 
niet met water af.
Door contact met water wordt deze 
onbruikbaar.
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Verzorging en reiniging

 1 Verwijder het voorpaneel.
Duw de 2 uitsteeksels (links en rechts) naar binnen en trek • 
het voorpaneel omhoog en verwijder dit.

Voorpaneel

Uitsteeksel
(1 aan de linker en 
rechter zijde)

Duwen

 2 Verwijder de watertank.
Houd de watertank bij de handgreep vast, trek de tank • 
omhoog en uit het apparaat.

(1)
Trekken

Watertank
(2)
Omhoog

 3 Reinig het voorfi lter.
Zuig het stof op met een stofzuiger.• 

 4 Voor hardnekkig vuil
Spoel het voorfi lter met water af.

Plaats uw vingers in de uitsparing aan de bovenzijde van het • 
voorfi lter, trek het fi lter naar voren en maak de lippen (4 plaatsen) 
aan de linker en rechter zijde van het voorfi lter los uit de 
openingen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van UNIT1.

Voor verwijderen
 naar voren

 trekken

Voorfilter

Lippen
(4 aan de linker
en rechter zijde)

Voor hardnekkig vuil, schoonmaken met een zachte • 
borstel of neutraal vloeibaar reinigingsmiddel en goed 
laten drogen op een goed geventileerde schaduwplaats.

Als er waterdruppels op het voorfi lter achterblijven, is het mogelijk dat het “UNIT1” 
lampje gaat branden, dus laat het voorfi lter goed drogen alvorens dit weer te gebruiken.

 5 Installeer het voorfi lter.
Lijn de lippen (4 plaatsen) aan de linker en rechter zijde van • 
het voorfi lter uit met de openingen (4 plaatsen) aan de linker 
en rechter zijde van UNIT1 en steek het in de openingen.

Openingen
(4 aan de linker en rechter zijde)

Lip linksboven (1 plaats)
(De lip linksboven heeft een 
andere vorm dan 
de overige 
lippen.)

Overige lippen
(3 plaatsen)

UNIT1

 6 Installeer de watertank.
Houd de watertank bij de handgreep vast, pas de tank in • 
de opening aan de onderzijde van de hoofdeenheid en 
druk de tank in de hoofdeenheid.

Watertank

(1)
Hier insteken.

(2) Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

 7 Installeer het voorpaneel.
Pas de lippen (2 plaatsen) aan de onderzijde van het • 
paneel in de gleuven aan de onderzijde van de 
hoofdeenheid en sluit het paneel.

Gleuven aan 
de onderzijde
(2 plaatsen)

Voorpaneel

(2) Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

(1) Hier 
insteken.

[Aanzicht van boven]

Voor het correct op zijn plaats brengen van het voorpaneel, 
tegen het voorpaneel drukken totdat u aan de linker en 
rechter zijde een klikgeluid hoort.
Als dit niet juist geïnstalleerd wordt, kan een 
beveiligingsinrichting gaan werken waardoor het apparaat 
niet gestart kan worden. Pagina 27.

Reinigen van het voorfi lter  (Ongeveer eenmaal elke 2 weken) Stofzuiger  Afspoelen met water
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 1 Verwijder het voorpaneel. Pagina 29.

 2 Verwijder de watertank. Pagina 29.

 3 Verwijder de UNIT1.
Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 • 
omhoog en uit het apparaat.

UNIT1

Handgreep

(1)
Trekken

(2)
Omhoog

 4 Verwijder de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de • 
handgreep vast en trek de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid omhoog en uit het 
apparaat.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

(1)
Trekken (2)

Omhoog

Handgreep

 5 Vervang het harmonicafi lter door een 
nieuw fi lter.

Verwijder het gebruikte harmonicafi lter.(1) 
Maak het harmonicafi lter los uit de uitsteeksels (elk 5 • 
plaatsen) aan de linker en rechter zijde van de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid (voorzijde).

Neem een nieuw harmonicafi lter uit (2) 
de fi lteropbergplaats, neem deze 
uit de zak en bevestig het aan de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Bevestig het harmonicafi lter met de witte 
zijde naar voren gericht.

Pas de uitsteeksels (5 plaatsen) aan de linker en • 
rechter zijde van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid 
in de openingen (5 plaatsen) aan de linker en rechter 
zijde van het harmonicafi lter.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

Openingen
(5 aan de linker en rechter zijde)

Harmonicafilter

Uitsteeksel
(5 aan de linker en rechter zijde)

De witte zijde 
moet naar voren 

wijzen

Steek het harmonicafi lter onder de lippen (4 plaatsen) • 
aan de boven- en onderzijde van de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Bovenste en 
onderste lippen 
(4 plaatsen)

OPMERKING

Als de geurverdrijvingskatalysatoreenheid vuil is, het stof opzuigen met behulp van een stofzuiger. Als de plaat vuil is, dit met een doek of  ●
papieren zakdoek bevochtigd met water afvegen. Pagina 28.
Veeg hardnekkig vuil af met een doek die bevochtigd is met een neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. (Niet afspoelen met water.)

 WAARSCHUWING
Alvorens onderhoud uit te voeren, het • 
apparaat stopzetten en de stekker losmaken.

Het harmonicafi lter hoeft niet vervangen te 
worden totdat het luchtreinigingsfi lterlampje 
gaat branden of knipperen.

Vervangen van het harmonicafi lter  Kan niet met water afgespoeld worden
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Verzorging en reiniging

Vervangen van het harmonicafi lter
Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe harmonicafi lters. (Zie de ATTENTIE op pagina 38.) ●
Het harmonicafi lter hoeft niet vervangen te worden totdat het luchtreinigingsfi lterlampje gaat branden of knipperen. ●
Vervang het harmonicafi lter als het luchtreinigingsfi lterlampje gaat branden of knipperen, ook als het fi lter niet verontreinigd is. Zichtbaar 
vuil en fi lterprestatie zijn niet aan elkaar evenredig.
Het vervangingsinterval voor het harmonicafi lter varieert al naargelang hoe het apparaat gebruikt wordt en waar dit zich bevindt. ●
Het luchtreinigingsfi lterlampje gaat branden na ongeveer 1 jaar in een ruimte waar 10 sigaretten per dag worden gerookt en het apparaat 
elke dag gebruikt wordt.
(Het vervangingsinterval wordt korter wanneer het apparaat gebruikt wordt op een plaats waar de lucht buitengewoon vuil is.)
Ruim de gebruikte harmonicafi lters op als niet-verbrandbaar afval. (Materiaal: ongeweven polypropyleen/polyester textiel) ●
Als u het harmonicafi lter vervangt alvorens het luchtreinigingsfi lterlampje is gaan branden omdat u vindt dat het fi lter verontreinigd is, de  ●
terugsteltoets van het harmonicafi lter gedurende 2 seconden ingedrukt houden.

 6 Installeer de 
geurverdrijvingskatalysatoreenheid.

Houd de geurverdrijvingskatalysatoreenheid bij de handgreep • 
vast, pas de uitsteeksels op het apparaat in de groeven 
(4 plaatsen) aan de onderzijde van de hoofdeenheid en druk 
de geurverdrijvingskatalysatoreenheid in de hoofdeenheid.

(1)
Hier insteken.

(2) Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

Geurverdrijvingskatalysatoreenheid

 7 Zet de UNIT1 op zijn plaats.
Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, pas de uitsteeksels • 
op het apparaat in de groeven (2 plaatsen) aan de onderzijde 
van de hoofdeenheid en druk de UNIT1 in de hoofdeenheid.

(1)
Hier insteken.

UNIT1 (2) Naar binnen drukken totdat 
u een klikgeluid hoort.

 8 Installeer de watertank. Pagina 29.

 9 Installeer het voorpaneel. Pagina 29.

  10 Steek de stekker in.

  11 Houd de terugsteltoets van het 
luchtreinigingsfi lter bovenop het apparaat 
gedurende 2 seconden ingedrukt.
(Er wordt tweemaal een akoestisch signaal gegeven en het 
luchtreinigingsfi lterlampje gaat uit.)

Na het vervangen van het harmonicafi lter gaat het • 
luchtreinigingsfi lterlampje niet uit, tenzij de 
fi lterterugsteltoets gedurende 2 seconden ingedrukt wordt 
gehouden.
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Verwijderen

 1 Verwijder het voorpaneel. Pagina 29.

 2 Verwijder de watertank. Pagina 29.

 3 Verwijder de UNIT1.
Houd de UNIT1 bij de handgreep vast, trek de UNIT1 • 
omhoog en uit het apparaat.

UNIT1

Handgreep

(1)
Trekken

(2)
Omhoog

 4 Verwijder de tegenpoolplaten aan de 
achterzijde van UNIT1.

Duw de witte en groene knoppen (2 paar aan de linker en • 
rechter kant) naar elkaar toe, til de tegenpoolplaten 
omhoog en uit het apparaat.

Knop
(wit)

Knop
(groen)

Draag rubber
 handschoenen.

Binnen bevinden 
zich ionisatiedraden, 

wees dus voorzichtig dat 
deze nergens achter 

blijven haken.

Tegenpoolplaten

Ioniserend frame

Ionisatiedraad

Door het paar knoppen aan 
de linker en rechter zijde gelijktijdig 

naar elkaar toe te duwen, kunnen 
de tegenpoolplaten gemakkelijker 

verwijderd worden.

Bevestigen

 1 Bevestig de tegenpoolplaten.
(1)  Pas de tegenpoolplaten op de knoppen (2 paar aan de 

linker en rechter zijde) op het ionisatieframe.

Bij het bevestigen van de tegenpoolplaten is de richting 
rechts of links niet van toepassing en deze kunnen aan 
beide kanten aan het ionisatieframe bevestigd worden.  
Bevestig ze zo dat de pijl zichtbaar is.

Knop (wit)

Pijl

Ioniserend 
frame

Draag rubber 
handschoenen.

(2) Stevig insteken totdat het klikt.

(3) Bevestig de andere zijde van de tegenpoolplaat.

 2 Installeer de UNIT1  Pagina 31. , voorfi lter, 
watertank en voorpaneel. Pagina 29.

Verwijderen en bevestigen van UNIT1 (plasma-ionisator)

Draag • rubber handschoenen bij het verwijderen en bevestigen van de tegenpoolplaten.  U zou uw handen kunnen verwonden aan de tegenpoolplaten en ionisatiedraden.

 LET OP
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Verzorging en reiniging
Reinigen van UNIT1 (plasma-ionisator) en UNIT2 (streamereenheid)

 LET OP
Alvorens onderhoud uit te voeren, het apparaat stopzetten en de • 
stekker losmaken.
Draag • rubber handschoenen bij het afvegen of droogwrijven van 
de eenheden.
U zou uw handen kunnen verwonden aan de tegenpoolplaten en 
ionisatiedraden.

Als de UNIT lampjes branden Weken, laten uitdruipen en drogen

Ioniserend frame (Verwijder vuil na het onderdompelen maar alvorens te drogen.)(1) 
Verwijder vuil van plastic onderdelen met een zachte doek.• 
Veeg met een wattenstaafje, enz., vuil weg uit de uitsparingen en van de plaatsen waar u met uw vingers niet bij kunt.• 
Laat geen stofresten van schoonmaakdoeken achter. Stofresten kunnen defecten veroorzaken.• 

*Verwijder vuil uit de uitsparingen 
met een wattenstaafje, enz.

Wattenstaafje

Draag rubber 
handschoenen.

Procedure
UNIT1

(1) Ioniserend frame (2) Ionisatiedraad (3) Tegenpoolplaten

Verwijder de onderdelen. Pagina 32. Pagina 32.

Zuig het stof op de voorzijde op met een 
stofzuiger.

Dompel onder in lauw of koud water.
(Ongeveer 1 uur)

Verwijder vuil met een doek, zachte 
borstel, enz.

Draag bij het reinigen 
rubber handschoenen.

Afvegen

(Zie voor details (1) 
en (2) in onderstaande 
afbeelding.)

Draag rubber 
handschoenen.

Afwrijven

Draag rubber 
handschoenen.

Onder stromend water afspoelen en 
afdrogen.

Laat de onderdelen drogen op een goed 
geventileerde schaduwplaats.
(Ongeveer 1 dag)

Bevestig de onderdelen op hun plaats. Pagina 31. Pagina 32.

Stofzuiger

Dompel onder in 
warm of koud water.

Verwijder 
vuil.
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(1) Ioniserend frame

(2) Ionisatiedraad (Achter) (4) Streamereenheid

(3) Tegenpoolplaten

(Streamereenheid)
UNIT2UNIT1

(Plasma-ionisator)
Er zijn ionisatiedraden aan de achterzijde van de tegenpoolplaten.  
Wees voorzichtig deze draden niet te breken bij het verwijderen 
en bevestigen van de eenheden.

Als het apparaat gebruikt wordt terwijl de ionisatiedraden gebroken • 
zijn, gaat het “UNIT1” lampje branden. Wanneer het lampje brandt, 
is de capaciteit voor stofverzameling laag.
Als de ionisatiedraden per ongeluk gebroken zijn, moeten deze • 
vervangen worden, waarvoor u contact kunt opnemen met de 
reparatiedienst. (Vervang de draden niet zelf.)

 LET OP

UNIT2
Opmerkingen

(4) Streamereenheid

Open het voorpaneel en trek de 
streamereenheid naar buiten.

De schroeven van het ionisatieframe of de streamereenheid niet verwijderen.• 
Dit kan beschadiging veroorzaken.

Reinig UNIT1 en UNIT2 op een plaats die nat mag worden zoals in een doucheruimte of in een • 
gootsteen.
Dompel bij hardnekkig vuil UNIT1 en UNIT2 onder in lauw of koud water waarin een neutraal • 
vloeibaar reinigingsmiddel (bijv. keukenreinigingsmiddel, enz.) is opgelost.
Gebruik de hoeveelheid neutraal vloeibaar reinigingsmiddel zoals aangegeven op de verpakking • 
van het middel.
Gebruik geen reinigingsmiddelen in poedervorm of die alkalisch zijn en gebruik geen harde • 
borstels, enz.
Een verkeerde behandeling kan vervorming en beschadiging veroorzaken.
Raak de naalden binnen in de •  UNIT2  (streamereenheid) niet aan.
Als de naalden vervormd raken, vermindert de geurverdrijvende capaciteit.

Afvegen

(Zie voor details (4) in 
onderstaande afbeelding.)

Draag rubber 
handschoenen.

Als reinigingsmiddel achterblijft op de UNITS 1 of 2, gaan de “UNIT1” en “UNIT2” lampjes niet uit • 
na het reinigen, dus spoel het reinigingsmiddel goed af.
Laat geen stofresten van schoonmaakdoeken achter. Stofresten kunnen defecten veroorzaken.• 

Plastic onderdelen kunnen vervormd raken of verkleuren als deze blootgesteld worden aan direct zonlicht.• 
Als water achterblijft op de UNITS 1 of 2, gaan de “UNIT1” en “UNIT2” lampjes niet uit na het • 
reinigen, dus goed laten drogen op een schaduwplaats.

Bevestig de streamereenheid in de 
oorspronkelijke positie.

Ionisatiedraad (8 plaatsen)(2) 
Verwijder vuil van de ionisatiedraden en de naburige plastic • 
onderdelen met een zachte doek.

Reinig de ionisatiedraden 
zonder deze uit de 
V-groef te duwen.

*Veeg de ionisatiedraden 
voorzichtig af.
Wanneer er te hard aan de 
draden getrokken wordt, 
kunnen deze breken.

Draag rubber 
handschoenen.

Streamereenheid(4) 
Verwijder het vuil van plastic onderdelen (• ) op plaatsen binnenin 
met een wattenstaafje of een zachte doek.
De schroeven niet verwijderen.• 

: Plastic 
  onderdelen

*Raak de naalden niet aan 
(2 plaatsen).
Als de naalden vervormd raken, 
vermindert de geurverdrijvende 
capaciteit.

Raak de 
naalden 
niet aan.

Wattenstaafje

Draag rubber 
handschoenen.
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Verzorging en reiniging
Reinigen van het bevochtigingsfi lter  (Ongeveer 1 maal per week) Weken, laten uitdruipen en drogen

Hoe snel het bevochtigingsfi lter vuil wordt hangt af van de gebruiksomgeving.
Als geuren uit de luchtuitlaat komen of als de bevochtigingscapaciteit laag is (het 
water raakt slechts langzaam op), het bevochtigingsfi lter zelfs binnen 1 week als volgt 
reinigen.
Reinig het bevochtigingsfi lter op dezelfde manier als het apparaat gedurende een 
langere tijd niet is gebruikt.

 1 Verwijder het voorpaneel en de watertank.
  Pagina 29.

 2 Trek de bevochtigingslade naar buiten 
en verwijder het waterwiel en het 
bevochtigingsfi lter.

De watertank moet eerst worden verwijderd alvorens de • 
bevochtigingslade naar buiten te kunnen trekken.
Trek de bevochtigingslade naar buiten door deze bij de • 
uitsparing aan de onderzijde vast te houden. (Zie de 
afbeelding rechts.)
De bevochtigingslade bevat water, dus trek deze • 
langzaam naar buiten.

Verwijder het bevochtigingsfi lter niet van het waterwiel.
Het fi lter kan daardoor vervormd raken.

3 Los een neutraal vloeibaar 
reinigingsmiddel op in warm of koud water.
Hoeveelheid:  Gebruik de hoeveelheid neutraal vloeibaar 

reinigingsmiddel zoals aangegeven op de 
verpakking van het middel.

  4 Dompel het bevochtigingsfi lter onder in 
water en laat dit gedurende ongeveer 
30 - 60 minuten weken.

Bevochtigingsfilter

Waterwiel

Neutral 
liquid 

detergent

 5 Afspoelen met stromend water.
Gebruik schoon water.• 
Herhaal 2 - 3 maal telkens met vers water.• 
Oefen bij het reinigen geen druk uit op het • 
bevochtigingsfi lter.
Het fi lter kan daardoor vervormd raken.

Onvoldoende afspoelen kan leiden tot geurtjes 
of vervorming of verkleuring van het apparaat.

Goed afspoelen.

Naar buiten trekken.

Bevochtigingslade Uitsparing

Waterwiel

Bevochtigingsfilter

Voor hardnekkige aanslag (wit of bruin)
(Wanneer het apparaat gebruikt wordt met aanslag, vermindert 
dit de bevochtigingscapaciteit.)

• Citroenzuur is verkrijgbaar 
bij apotheken en 
drogisterijen.

ATTENTIE

Bevochtigingsfilter

Waterwiel

Citric acid

3 Los citroenzuur op in warm (ongeveer 40°C 
of minder) of koud water.
Hoeveelheid:  Ongeveer 20g citroenzuur (2 grote lepels) 

per 3L water.

4 Dompel het bevochtigingsfi lter onder in water 
en laat dit gedurende ongeveer 2 uur weken.

 WAARSCHUWING
Alvorens onderhoud uit te voeren, • 
het apparaat stopzetten en de 
stekker losmaken.
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Reinigen van de bevochtigingslade  (Ongeveer eenmaal elke 3 dagen) Afspoelen met water

 1 Verwijder het voorpaneel en de watertank. Pagina 29.

 2 Trek de bevochtigingslade naar buiten en verwijder het waterwiel en het bevochtigingsfi lter. 
  Pagina 35.

3 Spoel de bevochtigingslade af met water.

 4 Installeer de bevochtigingslade. Zie boven.

 5 Installeer de watertank en het voorpaneel. Pagina 29.

Voor hardnekkige aanslag

Los citroenzuur op in lauw of koud water en bevochtig een • 
zachte doek of een zachte borstel met het water.
Verwijder aanslag met de zachte doek of de zachte borstel.
Grondig afspoelen met schoon water.
* Zie betreffende de hoeveelheid citroenzuur “Voor 
hardnekkige aanslag (wit of bruin)”. Pagina 35.

ATTENTIE

De vlotter of het zilverionenpatroon niet verwijderen. ●
Zonder de vlotter kan de bevochtigingsfunctie niet worden gebruikt. Zonder  ●
het zilverionenpatroon, is de anti-bacteriële, anti-schimmel werking en anti-
slijmvorming niet actief.
Afhankelijk van de waterkwaliteit en de gebruiksomgeving kan het water  ●
dat zich in de bevochtigingslade heeft verzameld verkleurd zijn door 
aanslag, enz. Volg in dat geval bovenvermelde instructies en reinig de 
lade.

Effectief tegen bacteriën, 
schimmels en slijm.

Vlotter

Zilverionenpatroon

 6 Installeer de bevochtigingslade.
Bevestig het bevochtigingsfi lter en het waterwiel • 
aan de bevochtigingslade en duw de 
bevochtigingslade terug in het apparaat totdat u 
een klikgeluid hoort.
Bevochtiging kan niet worden gebruikt als het 
bevochtigingsfi lter niet goed geïnstalleerd is. 

 7 Installeer de watertank en het 
voorpaneel. Pagina 29.

Waterwiel

Bevochtigingsfilter

Bevestig het bevochtigingsfilter 
en het waterwiel.

Installeer het bevochtigingsfilter en het waterwiel in de richting aangegeven in de afbeelding.

Naar binnen drukken 
totdat u een klikgeluid 
hoort.
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Verzorging en reiniging

 1 Verwijder het voorpaneel en de 
watertank. Pagina 29.

 2 Trek de bevochtigingslade naar buiten 
en verwijder het waterwiel en het 
bevochtigingsfi lter. Pagina 35.

 3 Verwijder de as waarmee het 
bevochtigingsfi lter en het waterwiel 
vergrendeld zijn.

Draai de as naar 
links.

Trek de as naar buiten.

 4 Verwijder het bevochtigingsfi lter van het 
waterwiel en bevestig een nieuw fi lter.

Bevochtigingsfilter

Waterwiel

Gooi het waterwiel niet weg.

Steek het bevochtigingsfi lter onder de lippen (6 plaatsen) op • 
het waterwiel zodat dit niet uit het waterwiel naar buiten steekt.

Bevestig het 
filter door dit onder 

de lippen te 
steken. 

Lip

 5 Installeer de as op zijn oorspronkelijke 
plaats.

Draai de as naar 
rechts.

Installeer de as.

 6 Installeer de bevochtigingslade. Pagina 36.

 7 Installeer de watertank en het 
voorpaneel. Pagina 29.

 8 Steek de stekker in.

 9 Houd de terugsteltoets van het 
bevochtigingsfi lter bovenop het apparaat 
gedurende 2 seconden ingedrukt.
(Er klinkt een korte pieptoon en het bevochtigingsfi lterlampje 
gaat uit.)

Na het vervangen van het bevochtigingsfi lter gaat het • 
bevochtigingsfi lterlampje niet uit, tenzij de fi lterterugsteltoets 
gedurende 2 seconden ingedrukt wordt gehouden.

Vervangen van het bevochtigingsfi lter
Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe bevochtigingsfi lters. (Zie de ATTENTIE op pagina 38.) ●
Ruim de gebruikte bevochtigingsfi lters op als niet-verbrandbaar afval. (Materiaal: Polyester, rayon) ●

 WAARSCHUWING
Alvorens onderhoud uit te voeren, het • 
apparaat stopzetten en de stekker losmaken.

VervangenAls het bevochtigingsfilterlampje brandt of knippert

Wanneer het apparaat wordt gebruikt 
zonder het bevochtigingsfi lter te vervangen, 
kan dit schimmel, slechte geuren en verlies 
van bevochtiging veroorzaken.

Vervangen van het bevochtigingsfi lter  (Ongeveer elke 2 jaar [2 seizoenen]) 
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Opties

ATTENTIE

Neem contact op met de reparatiedienst voor nieuwe harmonicafi lters,  ●
bevochtigingsfi lters of recycleerbare geurverdrijvingspatronen.

Als het apparaat gebruikt wordt met verontreinigde onderdelen ●
Lucht wordt niet gereinigd.• 
Geuren worden niet verwijderd.• 
Er worden onnodige geuren geproduceerd.• 

Ruim de harmonicafi lters, bevochtigingsfi lters en recycleerbare  ●
geurverdrijvingspatronen op als niet-verbrandbaar afval.

  Vereisten voor het opruimen
Uw product en de bij de controller geleverde batterijen dragen dit symbool. Dit symbool betekent dat u geen elektrische en 
elektronische producten en batterijen mag mengen met niet-gesorteerd huishoudelijk afval.
Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool staan. Dit chemisch symbool geeft aan dat de batterij meer dan 
een bepaalde concentratie van een zwaar metaal bevat. Mogelijke chemische symbolen:

Pb: lood (>0,004%) 
Hg: kwik (>0,0005%) 

Probeer het systeem niet zelf te ontmantelen: het ontmantelen van het product, het behandelen van het koelmiddel, van olie en van andere 
onderdelen moeten gebeuren door een bevoegd monteur in overeenstemming met de relevante lokale en nationale reglementeringen.
Units en afvalbatterijen moeten bij een gespecialiseerd behandelingsbedrijf worden behandeld voor hergebruik, recyclage en terugwinning.
Door ervoor te zorgen dat op de correcte manier wordt opgeruimd, helpt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te 
voorkomen.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de monteur of de lokale overheid.

Onderdeel Model

Harmonicafi lter (7) KAC998A4E

Bevochtigingsfi lter (Zonder frame) (1) KNME998A4E
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Veelgestelde vragen

Vraag:
Het lampje van de stofsensor verandert niet 
van de oranje of rode kleur.

Antwoord:
Dit wordt veroorzaakt door een opeenhoping van stof in de 
stofsensor.
Zuig het stof dat zich in de opening van de stofsensor heeft 
verzameld op met een stofzuiger. Pagina 27.
Het apparaat werkt weer normaal spoedig nadat de stof is 
weggezogen en de luchtreiniging is ingeschakeld. Pagina 19.

Vraag:
De gevoeligheid van de stofsensor laat te 
wensen over.

Antwoord:
Dit is omdat de reactietijd van de stofsensor verschilt 
afhankelijk van de grootte van de ruimte.
Stel de sensor af met de gevoeligheidsinstellingen. Pagina 13.

Vraag:
Kan de geurverdrijvingskatalysatoreenheid 
worden schoongespoeld?
Is vervanging nodig?

Antwoord:
De geurverdrijvingskatalysatoreenheid kan niet worden 
schoongespoeld.
(Het apparaat wordt dan onbruikbaar.)
Verwijder de geurverdrijvingskatalysatoreenheid van de 
hoofdeenheid en zuig het stof op met behulp van een 
stofzuiger. Pagina 28.
Vervangen van de geurverdrijvingskatalysatoreenheid is niet nodig.

Vraag:
Wat moet er gebeuren als de ionisatiedraden 
gebroken zijn?

Antwoord:
De draden moeten vervangen worden. Neem contact op met 
de reparatiedienst. Vervang de draden niet zelf.

Vraag:
Kan de luchtreiniger gebruikt worden als de 
“UNIT1” of “UNIT2” lampjes branden?

Antwoord:
Om veiligheidsredenen wordt de stroomtoevoer naar de 
ionisatiedraden en de streamereenheid UIT geschakeld, 
zodat de effectieve werking van de stofverzameling en 
de geurverdrijving beduidend minder wordt. Reinig de 
binnenzijde van UNIT1 en 2 totdat de “UNIT1” en “UNIT2” 
lampjes uit gaan. (Zolang de lampjes branden zijn er geen 
problemen met de veiligheid.) 

Vraag:
Verdwijnt het geurverdrijvende effect van 
het recycleerbare geurverdrijvingspatroon 
volledig binnen 2 maanden tijd?

Antwoord:
Het effect dient in 2 maanden tijd niet volledig te verdwijnen. 
  Pagina 23, 24.
Het effect kan met de helft afnemen, afhankelijk van de 
gebruiksomstandigheden. 

Vraag:
Kan het apparaat gebruikt worden zonder het 
bevochtigingsfi lter?

Antwoord:
De bevochtigingsinstelling van het apparaat wordt 
geactiveerd, echter de ruimte wordt niet bevochtigd.
Installeer altijd een bevochtigingsfi lter. 
(Lucht kan worden gereinigd.)

Vraag:
Het waterwiel (bevochtigingsfi lterframe) is 
weggegooid.

Antwoord:
Het bevochtigingsfi lter draait niet zonder het waterwiel, 
dus de ruimte wordt in de bevochtigingsinstelling niet 
bevochtigd. Neem contact op met de reparatiedienst voor de 
aanschaf van een ander waterwiel. (Afzonderlijk gekochte 
bevochtigingsfi lters worden niet met een waterwiel geleverd.) 
  Pagina 38.

Vraag:
Moet het zilverionenpatroon in de 
bevochtigingslade worden vervangen?

Antwoord:
Het zilverionenpatroon hoeft gedurende 10 jaar niet te 
worden vervangen.

Vragen & Antwoorden
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Als deze lampjes branden of knipperen 

Bedieningspaneel

Voor-indicatielampjes

Neem contact op met de reparatiedienst.

Als 3 maal bij herhaling een lange pieptoon 
wordt gegeven en de 4 lampjes tegelijkertijd 
knipperen
Er is een probleem met de temperatuur- of 
vochtigheidssensor.

Als 3 maal bij herhaling een lange pieptoon wordt gegeven en het 
stof- en geurverdrijvingslampje (rood) tegelijkertijd knipperen
De lampjes gaan knipperen als het apparaat teveel overhelt of omgestoten wordt.
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en druk op de AAN/UIT toets.

Als 3 maal een lange pieptoon wordt 
gegeven en het watertoevoerlampje 
knippert
De bevochtigingslade is niet goed geplaatst. 
Installeer deze op de juiste wijze. Pagina 35, 36.

Neem contact op met de reparatiedienst.

Als alle 3 lampjes tegelijkertijd knipperen
Er zijn problemen met de elektrische onderdelen.

Als alle 4 lampjes tegelijkertijd knipperen
(Het controlelampje knippert ook.)
De luchtuitlaat wordt door iets geblokkeerd. Maak 
de stekker los, verwijder de blokkade, steek de 
stekker opnieuw in en start het apparaat.

Controlelampje
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Oplossen van problemen De volgende situaties hebben logische verklaringen.
Controleer de volgende punten alvorens reparatie aan te vragen.

Probleem Controle Oplossing

Apparaat werkt niet. Knipperen de stof- en geursensorlampjes?
Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en 
druk op de AAN/UIT toets.

Is de bevochtigingslade niet goed geplaatst?
(Het watertoevoerlampje knippert.) De bevochtigingslade correct plaatsen.

Is het voorpaneel van UNIT1 verkeerd geplaatst? Deze stevig installeren. Pagina 18.

Zijn de uitsteeksels aan de achterzijde van het 
voorpaneel beschadigd? Controleer de uitsteeksels. Pagina 27.

De luchtstroomsnelheid- 
lampjes “hoog”, 
“standaard”, “laag” en “stil” 
knipperen alle gelijktijdig.
Er wordt geen lucht uit  
het apparaat geblazen.

Bevinden er zich vreemde bestanddelen in de 
luchtuitlaat?

Maak de stekker los, verwijder de blokkade, steek 
de stekker opnieuw in en start het apparaat. Als de 
situatie links blijft voortduren of als het obstakel niet 
verwijderd kan worden, contact opnemen met de 
reparatiedienst.

Zowel de stof- als 
geursensorlampjes 
knipperen met een rode 
kleur.

Staat het apparaat schuin of is het omgevallen? Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en 
druk op de AAN/UIT toets.

Lucht wordt niet gereinigd. Bevindt het apparaat zich op een plaats waar lucht 
niet de gehele ruimte kan bereiken of is er iets dat de 
luchtstroom blokkeert?

Kies een plaats zonder obstakels van waar de lucht 
de gehele ruimte kan bereiken.

Heeft er zich veel stof verzamelt op het voorfi lter en/of 
het harmonicafi lter?

Reinig het voorfi lter en/of harmonicafi lter.
  Pagina 29-31.

Is er een sterke geur of veel rook in de ruimte? Nadat het apparaat een tijd gewerkt heeft moeten de 
geuren verdwenen zijn.

Het TV-beeld vertoont 
storing.

Bevindt er zich een televisie of radio binnen 2m van • 
dit apparaat of wordt er een binnenantenne dicht bij 
dit apparaat gebruikt?
Bevindt er zich een netsnoer of antenne van de • 
televisie of radio dicht bij dit apparaat?

Plaats het apparaat zover mogelijk van TV’s, radio’s 
en antennes. Pagina 6.

Probleem Controle

De huidige vochtigheid blijft hoog. Vochtigheid in ruimten aan de noordzijde of nabij sanitair zoals badkamers is normaal hoog 
omdat vocht zich daar gemakkelijk verzamelt.

De indicaties van de kamervochtigheidsmeter 
en het vochtigheidsindicatielampje van het 
apparaat verschillen van elkaar.

Dit is omdat ook in dezelfde kamer luchtstromen afwijkingen in temperatuur en vochtigheid 
kunnen veroorzaken.
Beschouw de indicatie van het vochtigheidsindicatielampje enkel als een richtlijn.

Tijdens gebruik is een klikkend geluid hoorbaar. Een klikkend geluid is hoorbaar bij het starten en stoppen van de bevochtigingsfunctie.

Tijdens gebruik is het geluid van water hoorbaar. Het geluid van water is hoorbaar wanneer water wordt toegevoerd van de watertank naar de 
bevochtigingslade.

Tijdens gebruik is een spattend geluid hoorbaar. Dit is het geluid van het water van het waterwiel dat op het bevochtigingsfi lter spat.
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Probleem Controle Oplossing

Tijdens gebruik van het 
apparaat zijn knetterende, 
zoemende, sissende 
geluiden hoorbaar.

Is de UNIT1 goed geïnstalleerd? Deze stevig installeren. Pagina 18.

Heeft er zich stof verzameld op de ionisatiedraden 
van het ionisatieframe? Reinig deze. Pagina 33, 34.

Tijdens het gebruik van het apparaat klinkt een 
sissend geluid uit UNIT2.
Het apparaat is in orde. -

Er komt een geur uit de 
luchtuitlaat.

Wordt tijdelijk een grote hoeveelheid geur 
geproduceerd? (Veel mensen die roken of bij het 
grillen van vlees.)

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, zal de 
geur geleidelijk verdwijnen.

Is de hoofdeenheid naar een andere ruimte 
overgebracht?

Mogelijk ruikt u de geur van de oorspronkelijke ruimte.
Laat het apparaat een tijdje werken.

Zijn het voorfi lter, het harmonicafi lter, UNIT1 en/of het 
bevochtigingsfi lter verontreinigd? Reinig deze. Pagina 29-36.

Worden er constant geuren in de ruimte geproduceerd 
(bijv. verf, nieuw meubilair, behang, sprays, 
cosmetica, chemicaliën, enz.)?

Ventileer de ruimte of laat het apparaat werken met 
een goede luchtdoorstroming van de ruimte.

Het “UNIT1” lampje gaat 
niet uit of gaat onmiddellijk 
opnieuw branden, ondanks 
dat de UNIT1 (plasma-
ionisator) gereinigd is.

Is de UNIT1 goed geïnstalleerd? Deze stevig installeren. Pagina 18.

Zijn er geen druppels achtergebleven op de 
tegenpoolplaten of op andere plaatsen? Laat UNIT1 na het reinigen volledig drogen.

Zijn er geen stofdeeltjes achtergebleven in UNIT1? Verwijder alle stofresten.

Is UNIT1 onvoldoende uitgespoeld na het reinigen 
met een reinigingsmiddel? 

Verwijder alle achtergebleven reinigingsmiddel.
  Pagina 33, 34.

Zijn de ionisatiedraden gebroken?
Controleer de ionisatiedraden. Pagina 34.
Als deze zijn gebroken moeten ze vervangen worden, 
neem hiervoor contact op met de reparatiedienst.

De vochtigheid neemt niet 
toe.

Is de ruimte te groot?
Gebruik het apparaat in een ruimte van geschikte 
grootte.

Is de binnentemperatuur laag en zijn de muren en de 
vloer droog?

De vochtigheid neemt niet snel toe als de 
binnentemperatuur laag is en de muren of de vloer 
droog zijn. Observeer de situatie gedurende 
1 - 2 weken om te zien of de vochtigheid toeneemt.

Is de luchtstroom ingesteld op een lage snelheid? Stel “CONT” in voor de bevochtigingsinstelling en 
verhoog de instelling van de luchtstroomsnelheid.

Als het probleem door het nemen van bovenstaande maatregel niet kan worden verholpen, contact opnemen met de 
reparatiedienst.
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Oplossen van problemen De volgende situaties hebben logische verklaringen.
Controleer de volgende punten alvorens reparatie aan te vragen.

Probleem Controle Oplossing

Het apparaat bevochtigt niet, 
ondanks dat de watertank 
met water is bijgevuld.
Het waterniveau in de tank 
wordt niet lager.

Brandt het AAN/UIT lampje van de bevochtiger? Druk op  als het lampje uit is. 

Heeft het apparaat een bevochtigingsfi lter? Installeer een bevochtigingsfi lter. Pagina 37.

Heeft er zich aanslag verzameld op het 
bevochtigingsfi lter?

Dompel het bevochtigingsfi lter gedurende 30 - 60 
minuten onder in warm of koud water waarin een 
neutraal vloeibaar reinigingsmiddel is opgelost en 
spoel het dan af in water. Pagina 35, 36.

Brandt of knippert het bevochtigingsfi lterlampje? Vervang het bevochtigingsfi lter. Pagina 37.

Knippert het watertoevoerlampje?
Als het lampje knippert, is de bevochtigingslade niet 
goed geïnstalleerd.
Installeer de lade op de juiste wijze. Pagina 35, 36.

Staat het voorpaneel open?

Als geen van de voor-indicatielampjes of de 
lampjes op het bedieningspaneel branden, staat het 
voorpaneel mogelijk open.
Controleer dat het voorpaneel goed gesloten is.
  Pagina 18.

De kamer wordt niet 
bevochtigd, ondanks dat 
de “CONT” bevochtiging 
is ingesteld.

Brandt het watertoevoerlampje? Vul water bij. Pagina 10, 17.

Heeft het apparaat een bevochtigingsfi lter? Installeer een bevochtigingsfi lter. Pagina 37.

De bevochtigingscapaciteit is laag wanneer de 
binnentemperatuur laag is en de vochtigheid hoog. -

Het apparaat stopt niet 
alhoewel de vochtigheid 
hoog is.

Is de bevochtiging ingesteld op “CONT”? Verander de bevochtigingsinstelling. Pagina 20.

Tijdens bevochtiging is de luchtreiniging in werking.
De bevochtiging stopt wanneer het ingestelde 
vochtigheidsniveau is bereikt, echter de luchtreiniging 
gaat door.

-

Is het apparaat blootgesteld aan direct zonlicht of aan 
de hete luchtstroom van verwarmingstoestellen?

Breng het apparaat over naar een plaats waar dit niet 
blootgesteld wordt aan direct zonlicht of aan de hete 
luchtstroom van verwarmingstoestellen.

Het watertoevoerlampje 
brandt, alhoewel water is 
bijgevuld.

Is de vlotter in de bevochtigingslade losgeraakt?
Bevestig de vlotter in de oorspronkelijke positie.
  Pagina 36.

Als het probleem door het nemen van bovenstaande maatregel niet kan worden verholpen, contact opnemen met de 
reparatiedienst.
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NOTITIES
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