Brukerhåndbok

LUFTRENSER

Modell
Bruks- og
vedlikeholdsveiledning

AAPU500-JLE
• Produktgarantien er trykket på baksiden av denne veiledningen.
• Dette produktet er kun egnet for AC 220 V - 240 V.

Norsk

MODELLDELDIAGRAM
Norsk

FORAN

BAK

Kontrollpanel

Luftutløpsventil

Smartsensor
(Støvsensor)
Frontpanel
Strømplugg

PAKKEINNHOLD
360° All-in-One
True HEPA-filter

Enhet

AAPU500-JLE

Bruker
Håndbok

SKAL BRUKES
La det være 30 - 45 cm plass mellom TV-er, radioer og annen
elektronikk
Elektromagnetisk interferens fra viss elektronikk kan forårsake
funksjonsfeil på produktet.

Skal plasseres innendørs borte fra direkte sollys

Direkte eksponering kan forårsake funksjonsfeil eller svikt på
produktet.
30 - 45 cm
30 - 45 cm

Skal kun plasseres på harde, overflater

Skjøre eller skrå overflater kan resultere i unormal støy og vibrasjoner.

La det være 30 - 45 cm fra vegger
For maksimal luftflyt.
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KONTROLLPANEL
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01. Sjekk filter
LED-lys indikerer når det er på tide å skifte filteret.

02. Filtertilbakestillingsknapp
Etter å ha skiftet ut 360º All-in-One True HEPA-filter, bruk et lite objekt som en binders, for å trykke og holde
tilbakestillingsknappen i minst 5 sekunder til lyset Sjekk filter slås av.

03. Automodusknapp
Det automatiske LED-lyset vil indikere når automodus er aktivert.
• I automodus justeres viftehastigheten automatisk etter luftkvaliteten innendørs.
Etter hvert som luftkvaliteten innendørs forbedrer seg, vil viftehastigheten automatisk gå ned.

Norsk
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04. Luftkvalitetsindikator
Fargekodet LED indikerer ett av tre luftkvalitetsnivåer.
• De tre nivåene på luftkvalitet er: BLÅ (bra), GUL (brukbar), RØD (dårlig).

05. Hvilemodusknapp
LED-lyset for hvile vil indikere når hvilemodus aktiveres.
• Når hvilemodus er aktivert, deaktiveres LED-indikatorlyset for luftkvalitet.
• Når hvilemodus er aktivert, settes viftehastigheten automatisk til stille.

06. PlasmaWave® teknologiknapp
Aktiverer eller deaktiverer PlasmaWave®-teknologi.
• Når enheten kjører, kan du høre en kvitre- eller summelyd. Lyden lages av større partikler som passerer gjennom
PlasmaWave®-teknologi, som er normalt og ikke et tegn på produktsvikt.
• Trykk på PlasmaWave® teknologiknappen når enheten er på for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

07. Viftehastighetsindikator/knapp
Indikerer nåværende viftehastighet.
• Bruk pilknappene for viftehastighet til å angi ønsket viftehastighet. Viftehastighet kretser over i denne
sekvensen: Auto, lav, medium, høy, auto.
Lav Medium Høy

08. Strømknapp
Slår enheten på eller av. I løpet av de første 30 sekundene med strøm, vil luftkvalitetsindikatoren kretse gjennom
fargene blå, gul og rød.
• Smartsensoren bruker ca. 30 sekunder på å måle luftkvaliteten i omgivelsene før normal drift begynner.
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4-TRINNS LUFTRENSING
Norsk

PlasmaWave®-teknologi
Karbonfilter
True HEPA-filter
Finmasket forfilter

01. Finmasket forfilter

03. Karbonfilter

Utformet for å fange større luftbårne partikler funnet
innendørs.

Reduserer VOC-er og husholdningslukt fra matlaging,
kjæledyr og røyk.

02. True HEPA-filter

04. PlasmaWave®-teknologi

Fanger 99,97 % av luftbårne allergener inkludert:
pollen, muggsporer, støv, dyreflass, mikrober og røyk.
(* partikler så små som 0,3 mikroner).

PlasmaWave®-teknologi skaper hydroksyler som
kan bidra til å redusere tilstedeværelsen av luftbårne
bakterier, virus*. (* Basert på laboratorietest utført
på Influenza A Virus H3N2, E. coli, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella
typhimurium).

VEDLIKEHOLD
Utskifting av filtre
Filter
360º All-in-One True
HEPA-filter

Indikatorlys

Sjekk filter

Vedlikeholdstid

Utskiftingstid

Rengjør hver 14. dag

Varer ca. 12 måneder

• Når LED-indikatoren Sjekk filter er på, er det på tide å skifte ut filteret.
• Intervaller mellom filterutskifting kan variere avhengig av omgivelser.
Norsk
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INNLEDENDE DRIFT
Norsk

1. Snu produktet opp ned.

4. Installer filteret, med den øverste siden ned, i bunnen

2. Grip håndtaket på bunnen av produktet, drei mot

5. Etter å ha installert filteret, drei håndtaket med

3. Fjern den beskyttende vinylen fra filteret installert

6. Returner produktet til en oppreist posisjon og

klokken og trekk ut filterdekselet.

i produktet.
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av enheten, til den er helt satt inn. Toppen av filteret
viser åpningen og bunnen av filteret er solid.

klokken for å lukke filterdekselet.

gjenoppta normal drift.

Norsk

SKIFTE UT FILTRE

1712-0110-04

Norsk

FILTER

Etter å ha skiftet
ut et filter, trykk på
TILBAKESTILL-knappen
i minst fem sekunder

O

VEDLIKEHOLD OG PLEIE
Rengjøre filtrene:

Rengjør med støvsuger eller en myk børste.
• Rengjør kun forfilteret.
• Dette fltere KAN IKKE vaskes.
• Intervaller mellom filterrengjøring kan variere
avhengig av luftkvaliteten.

Rengjøring av smartsensoren (støvsensor):

Rengjøre utsiden og innsiden:

Tørk av en myk og fuktig klut med romtemperert
vann. Tørk deretter av med en ren og tørr klut.
Etter å ha snudd produktet opp ned, fjern filterdekselet
og rengjør innsiden med en støvsuger.
• For optimal ytelse, rengjør hver 14. dag.

MERKNAD

Bruk støvsuger ved rengjøring av smartsensoren
(støvsensor).
• Rengjøringsintervall: HVER 2. MÅNED.

MERKNAD

• Ved rengjøring av enheten, koble alltid fra
strømledningen først og vent deretter til enheten er
kjølt ned.
• Aldri demonter, reparer eller endre denne enheten selv.
• Ikke bruk brennbare sprayer eller flytende
rengjøringsmidler.
• Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde enheten.
• Sørg for at enheten er koblet fra før rengjøring eller
vedlikehold.

• Ikke bruk benzen, alkohol eller andre volatile væsker,
som kan forårsake skade eller misfarging.
Norsk
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SIKKERHET OG FORHOLDSREGLER
Norsk

Før du betjener dette utstyret, les og følg disse
sikkerhetsforholdsreglene nøye.
Sørg for at filtre settes inn før enheten kjøres
Kjøring av enheten uten filtre kan forkorte levetiden til
enheten og forårsake elektrisk støt eller personskade.
Sørg for at fremmedlegemer IKKE settes inn i ventilene
på enheten
Objekter kan inkludere bolter, stenger og mynter.
Ikke berør noen del av innsiden av enheten med våte
hender
Den høye spenningen kan forårsake elektrisk støt.
Sørg for at enhetsinntaket og utløpsventilene ikke blokkeres
Blokkering kan føre til økte innvendige temperaturer som
forårsaker produktsvikt og deformering.
Enheten skal ikke brukes som en tråstol ei heller skal
tunge objekter plasseres på den
Personskade kan oppstå eller produktsvikt og
deformering.
Når du snur produktet opp ned, installer filteret med
omhu i retningen slik at bunnsiden (blokkert) av filteret
er synlig fra toppen
Hvis filterretningen ikke installeres ordentlig, kan det
forårsake produktskade og brukerskade.

ADVARSEL
Følg disse instruksjonene for å redusere risikoen for
alvorlig skade eller dødsfall og for å redusere risikoen
for å skade enheten.
• Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut
av en spesialledning eller montering tilgjengelig fra
produsenten eller dens serviceagent.
• Dette apparatet kan brukes av barn ned til åtte (8) år og
av personer med redusert mobilitet, sansefunksjon eller
kognitiv funksjon uten tidligere kunnskap eller erfaring i
bruk av produktet forutsatt at de er blitt opplært i trygg
og sikker bruk av apparatet og at de forstår de potensielle
farene.
• Barn bør føres tilsyn med for å sikre at de ikke leker med
apparatet.
• Denne enheten er ikke tiltenkt å brukes til å bevare
dokumenter eller i kunstkonservering.
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Ikke trekk på strømledningen ved frakobling av
enheten.
Ikke knyt strømlednngen når enheten er i drift.
Hvis enheten senkes ned i vann, koble den fra og
kontakt kundeservice.
Ikke koble fra eller flytt enheten mens den er i drift.
Ikke koble flere apparater til samme uttak eller
strømforsyning.
Ikke berør pluggen med våte hender.
Koble fra enheten når den ikke er i drift over lengre
tid.
Skal ikke plasseres rundt varmeelementer.
Skal ikke brukes rundt tåke eller damper fra
industriolje eller rundt store mengder metallisk støv.
Ledningen kan bli skadet ved kraftfullt å bøye, trekke,
vri, vikle, knipe eller plassere tunge objekter på den.
Ikke installer den i noen form for motor- eller
transportkjøretøy. (lastebiler, båter, skip, osv.)
Skal ikke plasseres i et område med en overdreven
mengde giftige gasser.
Skal ikke plasseres nær noen brennbare materialer.
(aerosoler, drivstoff, gasser osv.)
Enheten skal ikke være vendt mot vind eller trekk.
Skal ikke plasseres utenfor noe strømuttak.
Skal ikke plasseres i overdrevent fuktige områder der
enheten kan bli våt.
For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt ikke bruk denne viften med noen
hastighetskontrollenhet.
Ikke plasser enheten nærmere enn 30 cm fra veggen
under drift. Det kan forårsake kondensering på
veggen og det omliggende området.
Norsk

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Norsk

Takk for at du kjøper en Winix-luftrenser. Dette produktet er kun for husholdnings- og kontorbruk.
VIKTIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BRUKE LUFTRENSEREN DIN
ADVARSEL: Følg instruksjonene i denne håndboken for å redusere risikoen for elektrisk støt, kortslutning og/eller brann.

• Ikke reparer eller modifiser enheten. Alle reparasjoner
bør fullføres av en kvalifisert tekniker.
• Skal ikke brukes hvis strømledningen eller pluggen
er skadet eller tilkoblingen til vegguttaket er løs.
• Bruk kun AC 220–240 V.
• Ikke skade, knus, bøy, trekk, vri, vikle, belegg,
knip eller plasser tunge objekter med kraft på
strømledningen.
• Fjern støv fra strømpluggen med jevne mellomrom.
Dette vil redusere risikoen for støt på grunn av
fuktighetsoppbygging.
• Ta ut strømpluggen før du rengjør enheten. Ved
fjerning av strømpluggen må du gripe ved å holde
pluggen selv, aldri holde etter ledningen.
• Hvis strømpluggen er skadet, må den skiftes ut av
produsenten eller en kvalifisert tekniker.

• Fjern strømpluggen fra uttaket når den ikke er i bruk.
• Strømpluggen skal ikke håndteres med våte hender.
• Ikke betjen enhet når røykgenererende insektsmidler
brukes innendørs.
• Enheten skal ikke rengjøres med benzen eller
malingstynner. Ikke spray insektsmidler på enheten.
• Ikke bruk enheten hvor det er fuktig eller der enheten
kan bli våt, som badet.
• Ikke sett inn fingre eller fremmedlegemer i luftinntak
eller utløp.
• Ikke bruk enheten nær brennbare gasser. Ikke bruk
nær sigaretter, røkelse eller andre flammeskapende
ting.
• Enheten vil ikke fjerne karbonmonoksid som slippes
ut fra varmeapparater eller andre kilder.

VIKTIGE FORHOLDSREGLER FOR Å BRUKE LUFTRENSEREN DIN
• Ikke blokker inntaket eller utløpsventiler.

• Skal ikke brukes et filter.

• Skal ikke brukes nær varme objekter, som en komfyr.

• True HEPA-filteret skal ikke vaskes og gjenbrukes.

• Skal ikke brukes der enheten kan komme i kontakt
med damp.

• Hold håndtaket på baksiden av enheten for å
transportere.

• Enheten skal ikke brukes på siden.

• Ikke hold etter frontpanelet.

• Holdes unna produkter som genererer oljerester, som
en frityrkoker.

• Ikke klebre noen små objekter i luftutløpsventilene
eller viften.

• Ikke bruk rengjøringsmiddel til å rengjøre enheten.
Norsk
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VANLIGE SPØRSMÅL
Norsk

Enheten slås ikke på i det hele tatt
• Er pluggen trygt festet til uttaket?
- Sørg for at uttak har strøm som går i det, og sørg
for at pluggen er sikret.
• Er det et strømbrudd?
- Se om andre lys og elektrisk utstyr fungerer og
prøv igjen.
Enheten virker ikke i automodus
• Har automodus blitt valgt?
- Trykk på viftehastighetsknappen til automodus er
valgt.
• Er sensoren blokkert eller tilstoppet?
- Bruk støvsuger ved rengjøring av smartsensoren
(støvsensor).

Strømpluggen og uttaket føles varmt
• Er pluggen godt koblet til?
- Sørg for at pluggen er godt koblet til i uttaket.
Det er en rar lukt
• Brukes den på et sted med mye røyk, støv eller
odører?
- Rengjør luftinntakene på hver side og rengjør
forfilteret.
- Skift ut 360º All-in-One True HEPA-filter.
Viftestyrken er svak. Enheten renser ikke luften
• Er indikatorlyset Sjekk filter på?
- Skift filtrene etter behov.

Den vibrerer og lager mye støy
• Kjører den på en skrå eller ujevn overflate?
- Flytt enheten til et hardt, flatt og jevnt område.

PRODUKTGARANTI
Vilkårene for garantien er som følger.

1. Dette produktet produseres under streng
kvalitetskontroll og inspeksjoner.

2. Garantien vil ikke gjelde hvis produktsvikt er

et resultat av uaktsomhet eller misbruk fra
forbrukeren, frakt- og servicegebyrer kan påløpe
selv i garantiperioden.

Produktnavn

Luftrenser

Modellnavn

AAPU500-JLE

Kjøpsdato
Garantiperiode

3. Et kjøpsbevis må presenteres når produktgarantien

Kjøpssted tlf.

4. Oppbevar kjøpsbeviset på et trygt sted, eller

Kunde

kreves.

registrer produktet ditt på winixeurope-eu for å
laste opp kjøpsbeviset ditt.

To (2) år

Kjøpssted
Adresse
Navn
Tlf.

5. Denne garantien gjelder kun i Europa.
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ENHETSSPESIFIKASJONER
Strømspenning

AAPU500-JLE
AC 220–240 V, 50 Hz

Merkeeffekt

55 W

Verifisert romstørrelse

50 m2

Dimensjoner
Vekt
Reservefilter

Norsk

Modellnavn

24,1 cm (B) x 24,1 cm (D) x 37,1 cm (H)
3,1 kg
FILTER O / SKU: 1712-0110-04

De utvendige, design- og produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre produktytelse.

Norsk
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Kontakt Winix for produktrelaterte henvendelser og kundeservice
• Nettsted: www.winixeurope.eu
For å fremskynde service spesifiser modellnavnet og -nummeret, problemtypen, egen
kontaktinformasjon og adresse.
2610-0296-04 Rev.00

