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SIKKERHETSINFORMASJON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Denne luftrenseren må ikke brukes i rom under følgende forhold:  

- Potensielt eksplosiv atmosfære  

- Aggressive atmosfærer 

- Høye konsentrasjoner av løsemidler  

- Et ekstremt høyt støvinnhold  

 

Ikke egnet for barn: Ikke la barn leke med eller rundt denne luftrenseren, det kan resultere i skade. Forsikre deg 

om at luftrenseren er utilgjengelig for barn når den ikke er under oppsyn. Denne luftrenseren er ikke tiltenkt for bruk 

av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og 

kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende bruken av luftrenseren av en person 

som er ansvarlig for sikkerheten til de overnevnte. 

Luftrenseren skal alltid være jordet: Luftrenseren skal alltid benyttes med jordet stikkontakt og jordet strømuttak. 

En jordingskontakt er en viktig sikkerhetsinstallasjon som bidrar til å redusere risikoen for elektriske støt eller brann. 

Beskytt strømkabelen mot skade: Luftrenseren skal aldri benyttes med en skadet strømkabel, dette kan føre til 

elektriske støt eller være brannfarlig. Hvis strømkabelen er skadet, må den erstattes av en kabel av samme type 

og kvadrat.  

Skjøteledninger: Skjøteledninger må være jordet og må kunne levere riktig spenning til luftrenseren.  

Eksterne tidsur: Bruk aldri et eksternt tidsur med luftrenseren. Bruk av eksternt tidsur kan ødelegge de interne 

komponentene og vil redusere levetiden på produktet. Bruk av et eksternt tidsur vil gjøre garantien ugyldig.  

Behandles forsiktig: Luftrenseren må ikke utsettes for støt, slag eller ødelegges. Brutal behandling kan skade 

komponentene eller det interne ledningsnettet og forårsake fare.  

Benyttes på et stabilt underlag: Luftrenseren må alltid benyttes på et stabilt, jevnt underlag, for eksempel et gulv 

eller en kraftig benk, slik at luftrenseren ikke kan falle ned og forårsake skade.  

Må ikke stå i vann: Benytt aldri luftrenseren i oppsamlet eller stillestående vann, ettersom dette kan utgjøre en 

skaderisiko fra elektriske støt. Den må aldri lagres eller benyttes utendørs. Hvis det interne ledningsnettet eller 

komponentene blir våte, må de tørkes grundig før enheten benyttes. Ved tvil skal luftrenseren ikke settes i bruk, ta 

kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco.  

Hold de elektriske komponentene tørre: Tillat aldri vann inne i de elektriske komponentene i luftrenseren. Hvis 

disse områdene av en eller annen grunn blir våte, må de tørkes grundig før luftrenseren benyttes. Ved tvil skal 

luftrenseren ikke brukes, ta kontakt med kvalifisert elektriker eller godkjent servicepersonell fra Meaco. 

Luftinntakene må ikke tildekkes: Luftinntakene må ikke tildekkes eller blokkeres ved å plassere luftrenseren for 

nærme gardiner, vegger eller noe som kan begrense luftinntaket. Dette kan forårsake overoppheting og resultere 

i brann eller elektrisk fare.  

Hold filteret rent eller bytt filter: Bruk alltid et rent luftfilter. Luftfilteret må ikke tildekkes, det kan føre til 

overoppheting av luftrenseren. Må aldri benyttes uten et filter, hvis filteret er blokkert, da er det på tide å kjøpe et 

filter erstatningssett. Kontroller bestandig og hvis nødvendig, rens og erstatt filteret før du slår på luftrenseren. Sørg 

for at olje, grease eller andre forurensninger blir trukket inn i luftrenseren. Luftrenseren må ikke rengjøres med 

organiske løsemidler. 

Et rent filter er viktig: Kontroller filteret jevnlig for å holde like rent som beskrevet i instruksjonene i denne 
manualen. Et tilsmusset filter vil begrense luftgjennomstrømningen inn i maskinen som vil øke motstanden på viften 
som igjen kan føre til skade og mulig ugyldiggjøre garantien. Strømforsyningslyset vil blinke når filterne har oppnådd 
naturlig levetid. 

Slå av: Ta aldri ut strømkabelen uten at Power -knappen er slått av, ettersom dette kan skade enheten. Trekk alltid 

ut støpselet når luftrenseren ikke er i bruk eller skal flyttes. For å koble fra strømforsyningen, ta tak i selve pluggen. 

Trekk aldri ut støpselet etter ledningen. 

Reparasjoner: Ta luftrenseren med til kvalifisert service tekniker for å reparere luftrenseren. Reparasjoner utført 

av ukvalifisert personell kan forårsake skade på enheten eller påføre skade på personell og eiendom og 

ugyldiggjøre garantien.  
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GENERELLE ANBEFALINGER 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

● Før førstegangsbruk av luftrenseren, bør bruksanvisningen studeres grundig.  

● Etter mottak av luftrenseren, bør luftrenseren kontrolleres for eventuell transportskade. I tilfelle 
skade må avsender informeres umiddelbart. 

● Lagre emballasjen og innpakkingen til luftrenseren på et trygt sted – emballasjen vil være 
påkrevet ved eventuell fremtidig service. For å spare plass, kan teipen skjæres med kniv og 
pappesken brettes sammen. 

 

 

GENERELLE PRINSIPPER  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Denne luftrenseren bruker et luftrensesystem som går over flere trinn. Luften i rommet går først 

gjennom et for-filter for å fjerne større partikler som støv fra luften. HEPA-filteret fjerner deretter mindre 

allergener fra luften før endelig kullfilteret fjerner eventuell lukt fra luften. Ionisatoren bidrar til å fjerne 

ekstra støvpartikler fra luften. 

Desto flere ganger luften i rommet passerer gjennom luftrenseren, jo renere blir luften. Det er derfor det 

er så viktig å bruke riktig størrelse på luftrenseren i forhold til romstørrelsen. Det bør tilstrebes at luften 

i rommet passerer gjennom luftrenseren minimum tre ganger i timen, vi bruker fem runder gjennom 

maskinen som en anbefaling for valg av størrelse på luftrenseren. 
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PRODUKTIDENTIFISERING 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filterdør Filter 

Kontrollpanel 

Luftuttak 

Enhet 

Luftinntak 

Lysring 

Lasersensor 
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INSTALLASJON 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

● Sett luftrenseren på en fast, flat og horisontal overflate. 

● Sørg for at det er minst 30 cm klaring rundt og 50 cm klaring over luftrenseren når den er i bruk. 

● Sørg for at eventuelle gjenstander eller vann ikke drypper eller innføres i luftrenseren. 

● Fjern innpakningen på filteret før bruk, se figurene nedenfor. Pass på at luftrenseren er frakoblet 
strømtilførsel før filterdekslet tas av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Innpakning 

1. Åpne filterdøren ved å 

klemme inn knappen på 

filterdøren. 

2. Trykk filteret ned og 

vri det med klokken for 

å ta det ut. 

3. Ta filteret ut av 

innpakningen. 

4. Sett filteret på plass. 
6. Trykk og hold 

nede 

filterknappen på 

displayet i 7 

sekunder. 

5. Sett 

filterdøren 

tilbake på plass 

– klem knappen 

på døren for å 

låse i posisjon. 
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KONTROLLPANEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Når luftrenseren plugges i vil LED-indikatorene lyse i ett sekund og deretter slå seg av – luftrenseren 

er i standby-modus. Displayet er en berøringsskjerm, trykk på knappene raskt og bestemt hvis ikke 

annet er angitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sett filterdøren tilbake 

på plass – klem 

knappen på døren for å 

låse i posisjon. 

 

På- / av-knapp 

Trykk på-/av-knappen én gang for å slå på luftrenseren – den vil gå i standardmodus. 

LED-lyset endrer farge i 20 sekunder i følgende rekkefølge:  

blå – cyan – grønn – gul – oransje – rød – lilla 

Etter 20 sekunder vil lyset lyse fast. Valgt lysfarge er avhengig av luftkvaliteten. Blå 

indikerer god luftkvalitet, gul indikerer gjennomsnittlig kvalitet og lilla indikerer dårlig 

luftkvalitet. Det digitale displayet vil vise PM2,5 avlesningen i luften. 

Trykk på-/av-knappen på nytt for å slå av luftrenseren – alle LED-indikatorene slår seg 

av og luftrenseren vil være i standby-modus.  

 

 

PM2.5  avlesning 

PM2.5 betyr masse per kubikkmeter av luftpartikler med en størrelse (diameter) generelt 

mindre enn 2,5 mikrometer (µm). Luftrenseren har en lasersensor som måler 

konsentrasjonen av støvpartikler i luften. Avlesningen vises på displayet som 

PM2.5 partikkelverdi – en effektiv måte å vise hvor ren luften er. 

0-75 µm betyr at luftkvaliteten er god, 76-150 µm betyr at luftkvaliteten er normal og 

150+ µm betyr at luftkvaliteten er dårlig. Lyset vil endre farge i samsvar med disse 

nivåene. 
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 Mode -knappen 

Trykk på mode-knappen for å veksle mellom de fire modusene: Auto, High, Medium and 

Sleep (auto, høy, medium og dvale). Det korresponderende symbolet lyser opp på 

displayet. 

1. Auto -modus: Viftehastigheten vil automatisk justeres i henhold til luftkvaliteten.  

 

2. High -modus: Luftrenseren vil kjøre på raskeste viftehastighet. 

 

3. Medium -modus: Luftrenseren vil kjøre på middels viftehastighet. 

 

4. Sleep -modus: I sleep-modus (dvale) vil alle lysene på displayet slå seg av etter fem 

sekunder. Power-lyset og dvalemodusikonet vil fortsatt vise, men dimmet. Luftrenseren 

vi gå på laveste viftehastighet. Lysene på displayet vil slå seg av når knappen trykkes. 

For å gå ut av dvale-modus, trykk på mode-knappen og endre modus til Auto, High or 

Medium.  

 

Timer/Wi-Fi knappen 

Trykk på timer-knappen for å sette en nedtelling til når luftrenseren skal slå seg av, 

enten 2, 4 eller 8 timer. Valgt antall timer vil vises på displayet. Når nedtellingen er 

ferdig, vil luftrenseren slutte å fungere og alle lysene på displayet (unntatt WiFi-lyset) vil 

slå seg av – luftrenseren vil gå i standby-modus. Se side 8 for mer informasjon om WiFi-

mulighetene.  

 

Light/Child Lock -knappen (Lys/barnelås) 

Trykk på light-knappen for å justere lysstyrken det fargede lyset mellom modusene: soft 

(svak), standard og off (av). Light-knappen kan ikke brukes de første 20 sekundene 

etter at luftrenseren er slått på. Hvis du ønsker å slå av alle lysene på displayet, sett 

luftrenseren i standby-modus (se ovenfor).  

Hold light-knappen nede i tre sekunder for å slå på barnelåsen. Luftrenseren vil piper 

én gang og låsesymbolet vises på displayet. Når barnelåsen er på, er alle funksjonene 

deaktivert. For å slå av barnelåsen, hold light-knappen nede i tre sekunder. Luftrenseren 

piper én gang og låsesymbolet forsvinner.  

 

Ioniser/Filter -knappen 

Trykk på ionisator-knappen én gang for å slå på ionisatoren, trykk igjen for å slå 

ionisatoren av. Knappen avgir et pip for hvert trykk. Ioniser/filter -knappen er ikke synlig 

hvis den ikke er aktivert. Se side 6 for plasseringen på displayet. 

Når luftrenseren har gått i 2200 timer, eller detekterer at filtret må byttes, vil ioniser/filter 

-knappen blinke rødt. Se sidene 11 og 12 for instruksjoner om hvordan du bytter filter. 

Når filteret er byttet, hold ioniser/filter -knappen nede i 7 sekunder for å nullstille 

luftrenseren.  

Luftrenseren vil fortsette å gå selv om ioniser/filter -knappen blinker rødt, men filteret 

må byttes eller så kan luftrenseren bli skadet. 
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WIFI-TILKOBLING APPEN “SMART LIFE” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Luftrenseren kan kontrolleres via en smartenhet ved bruk av appen Smart Life fra tredjepart. Bare én 

mobilenhet kan pares om gangen. Hvis du ønsker å byte mobilenheten som luftrenseren er paret med, 

sørg for at du fjerner tilkoblingen fra den smartenheten som var tilkoblet tidligere.  

 

1. Last ned appen “Smart Life”. 

 

 

 

2. Sørg for at luftrenseren ikke er i dvalemodus – den kan være i: Auto, High eller Medium.  

 

3. Hold timer-knappen nede i 7 sekunder, luftrenseren piper én gang og WiFi-knappen begynner å 

blinke raskt.  

 

 

 

4. Åpne appen og klikk “Add Device” (legg til enhet). 

 

 

 

5. Klikk «Small Home Appliances» (små husholdningsapparater) og deretter «Air-Purifier» 

(luftrenser).  
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6. Klikk “Confirm indicator rapidly blink” (bekreft at indikatoren blinker hurtig). 

 

 

 

7. Skriv inn WiFi-passordet og klikk «Confirm» (bekreft).  

 

8. Vent på at appen skal koble seg til luftrenseren. Dette kan ta noen minutter. Legg smartenheten så 

nærme luftrenseren som mulig.  

 

9. Hvis tilkoblingen mislykkes, klikk “Switch Pairing Modes” (bytt paremodus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hold timer-knappen i nye 7 sekunder. Luftrenseren piper og etter et par sekunder vil WiFi-

knappen endres til å blinke sakte. 

 

11. Gå nederst på siden og klikk “Confirm indicator slowly blink” (bekreft at indikatoren blinker sakte). 

 

 

12. Skriv inn WiFi-passordet og klikk «Confirm» (bekreft). 
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13. Klikk “Go to connect” (gå til tilkobling). Appen tar deg til WiFi-siden på mobilenheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Velg WiFi-tilkoblingen som heter “Smart Life” (eller lignende, navnet er forskjellig avhengig av 

hvilken type mobilenhet du benytter).  

 

15. Gå tilbake til appen, den er fullført når det kommer til 100 %.  
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RENGJØRING OG LAGRING 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

● Sørg for at strømmen er avslått og at støpslet på luftrenseren er trukket ut av stikkontakten før 
rengjøring. 

● Luftrenseren har ett filter som er en kombinasjon av følgende: for-filter, HEPA-filteret og 
kullfilteret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● For-filteret må rengjøres hver annen uke ved bruk av en myk klut eller børste bort støv og 
smuss. Du må ikke rengjøre for-filteret med vann eller støvsuger.  

● HEPA- og kull filtrene kan ikke rengjøres ettersom de befinner seg inne i filteret og er 
utilgjengelige. 

● Hele filteret må byttes nå ioniser/filter -knappen blinker rødt – den vil gjøre det etter en brukstid 
på 2200 timer, eller hvis den detekterer at det har bygget seg opp støv og smuss på filtrene. 
Se side 6 for plassering av Ioniser/Filter -knappen.  

● Luftrenseren vil fortsette å gå selv om ionizer/filter -knappen blinker rødt, men filteret må byttes 
hvis ikke kan luftrenseren bli ødelagt. 

● Følg de seks trinnene nedenfor for å bytte filteret:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullfilter (den svarte 

delen inne i filteret) 
For-filter (den klare 

nettingdelen som 

omslutter HEPA- og 

kullfilteret) 
HEPA-filter (den 

hvite delen bak for-

filteret) 

1. Åpne filterdøren ved å 

klemme på knappen 

nederst på døren. 

2. Trykk filteret ne dog 

vri det med klokken for 

å ta det ut. 

3. Ta det nye 

filteret ut av 

innpakningen. 
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● Hvis ikke luftrenseren skal brukes i en lenger periode, rengjør filteret og lagre maskinen på et 
støvfritt sted der den ikke utsettes for direkte sollys, helst tildekket med plast.  

 

 

SPESIFIKASJONER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

 
Romstørrelse 

 
76 m³ til 5 ganger i timen 

 

 
Stillegående (high/medium/sleep -modus) 

 
56/43/25 dB(A) 

 

 
Luftflyt  (high/medium/sleep modus) 

 

450m³/250m³/150m³ 
 

 
Strømtilførsel 

 
220 – 240V / 50Hz 

 

 
Strømforbruk 

 
50W 

 

 
Størrelser (HBD) 

 
497 x 303 x 270 mm 

 

 
Netto / bruttovekt  

 
4,6 kg / 5,5 kg 

 

 

 

 

4. Sett inn det nye 

filteret. 
5. Sett filterdøren på 

plass – klem knappen 

nederest på døren til 

den går i lås. 

 

6. Trykk og hold 

filterknappen på 

displayet i 7 

sekunder for å 

nullstille 

luftrenseren.  
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FEILSØKING 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

PROBLEM ÅRSAK LØSNING 

 
Ioniser/filter -knappen blinker 

rødt 
 

Filteret er forurenset og må 
byttes 

 

 
Bytt filteret og hold ioniser/filter 
-knappen nede i 7 sekunder for 

å nullstille luftrenseren  
 

 
Ioniser/filter -knappen blinker 
fremdeles rødt etter filterbytte 

 

Luftrenseren må nullstilles 

 
Hold ioniser/filter -knappen 

nede i 7 sekunder for å 
nullstille luftrenseren  

 

Alle knappene er deaktivert Barnelåsen er på 

 
Hold light-knappen nede i 3 
sekunder for å deaktivere 

barnelåsen 
 

 
Lysene blinker og forsvinner 

umiddelbart 
 

Luftrenseren er i dvalemodus 

 
Trykk på mode-knappen og 

endre mode til: Auto, High eller 
Medium 

 

 
Luftrenseren er koblet til strøm 

men ingen lys vises på 
displayet 

 

Luftrenseren er i dvalemodus 
Trykk på power-knappen én 

gang – den vil kjøre i 
standardmodus 

 
Luftrenseren har slått seg av ut 

at den ble avslått manuelt 
 

Tidsuret var satt 
Slå på luftrenseren ved å 
trykke på power-knappen 

Viftehastigheten endres hele 
tiden 

Luftrenseren er i auto-modus 

 
Trykk på mode-knappen og 
endre mode til: Sleep, High 

eller Medium 
 

Fargelysene viser ikke 
luftforurensningen 

Lyset er avslått 

 
Trykk light-knappen og velg 

enten: soft eller standard 
 

 
Det kommer en merkelig lukt 

fra luftrenseren 
 

 
Hvis luftrenseren er ny, er det 

normal med en plastlukt 
 

Lukten forsvinner over tid 

For-filteret må rengjøres 

 
Se sidene 11 og 12 for 

instruksjoner om hvordan for-
filteret rengjøres 
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GARANTI OG KUNDESERVICE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Fra kjøpsdato er det en produksjonsgaranti på to år på luftrenseren. Registrer kjøpet på 

https://meaco.com/warranty-register - som takk deltar du i en månedlig trekning som støtter David 

Shepard Wildlife Foundation. Ved registrering får vi også anledning til å oppdatere deg om eventuelle 

viktige utviklinger om produktet. 

Innenfor den toårige produksjonsgarantien, blir alle produksjonsfeil reparert gratis (unntatt skade 

forårsaket av bruksslitasje). Filtrene dekkes ikke av produsentgarantien. 

Følgende gjelder: 

1. Eventuelle reparasjoner og delebytter under garantiperioden resulterer ikke i en forlengelse av 

garantiperioden. 

2. Garantien utløper dersom det foretas eventuelle forandringer, det benyttes uoriginale deler eller 

at luftrenseren har blitt reparert av en tredjepart.  

3. Komponenter som er utsatt for normal slitasje dekkes ikke av garantien. 

4. Garantien er kun gyldig mot fremvisning av original, datostemplet kjøpskvittering som ikke er 

utsatt for endringer.  

5. Garantien dekker ikke skade forårsaket av bruk som avviker fra det som er beskrevet i 

bruksanvisningen eller av dårlig vedlikehold.  

6. Garantien dekker ikke feil forårsaket av urenheter eller produkter fra tredjepart. 

7. Garantien dekker ikke utilsiktede skader.  

8. Alle kompensasjonskrav, inkludert følgeskader blir ikke tatt i betraktning.  

9. Bruk av bryterenhet fra tredjepart som slår luftrenseren på eller av via strømtilkoblingen vil gjøre 

garantien ugyldig.  

For komplett liste med garantibetingelser, gå til: www.meaco.com/warranty-terms. 

 

For å forhindre unødvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid leser bruksanvisningen grundig først. Ring 

Meaco hvis du ikke finner svarene du søker, vi står alltid klare til å hjelpe.  

Denne luftrenseren er importert  

til UK og EU av:   

Meaco (UK) Limited 

Meaco House 

Parklands 

Railton Road 

Guildford GU2 9JX 

Storbritannia 

 

E-post: service@meaco.com  

URL: www.meaco.com 

 
 

Skulle luftrenseren tilfeldigvis utvikle en feil, ta kontakt, så hjelper så godt vi kan. Ta vare på 

originalemballasjen til luftrenseren i tilfelle vi må få tilsendt luftrenseren for reparasjon/service i 

fremtiden.  

Til fremtidig bruk, noter kjøpsdato og hvor du kjøpte 

luftrenseren. 

 

Kjøpsdato: …………………..………………… 

Kjøpt fra www.meaco.com (hvis ikke, skriv navn på 

forhandler under). 

 

Forhandler: ………………………………………. 

 

 

 

Serial number:…………………………………….. 

 

 

 

https://meaco.com/warranty-register
http://www.meaco.com/warranty-terms
mailto:service@meaco.com
http://www.meaco.com/
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Dette merket indikerer at produktet må gjenvinnes i hele EU. For å forhindre miljø- eller helseskader 
fra ukontrollert avhending av søppel, skal apparatet gjenvinnes på forsvarlig vis for å promotere 
bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For retur av brukte EE-produkter, benytt 
gjenvinningsanlegg eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. Forhandler er ansvarlig for 
mottak av dette produktet for miljømessig trygg gjenvinning. 

 


