
Coway luftrenare AP-1516D
•   Den här produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Den kan inte användas 

i andra utomeuropeiska länder med annan elspänning.
• Läs och spara de här anvisningarna.



FUNKTIONER

4. Realtidsvisning av luftreningen
Fyra färgindikatorer visar den aktuella luftkvaliteten i 
realtid.

5. Avtagbara utblåsgaller
På ovansidan/framsidan av produkten finns avtagbara 
utblåsgaller. Det gör produkten lättare att rengöra än 
andra produkter med fasta luckor.

1. Utmärkt luftrening
Det rengörande filtersystemet har optimerats för att 
minska mängden bakterier och avlägsna osynliga, 
ultrafina dammpartiklar och andra partiklar från 
inomhusluften.

2. Effektivt, rent luftflöde
Renad luft cirkuleras snabbt i olika riktningar genom 
normalt flöde, riktat flöde och multiflöde. 

3. Fint dammfilter
Det fina dammfiltret fångar inte bara upp större 
dammpartiklar utan även fint damm som pollen, mögel 
och mjäll från husdjur.
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BÄSTA KUND

Tack för att du använder en luftrenare från Coway.
Läs den här användarhandboken så att du kan använda och underhålla luftrenaren på rätt sätt.
Om det uppstår problem under användningen kan du lösa dem med hjälp av 
användarhandboken.
Användarhandboken innehåller produktgarantin, så se till att förvara den på en säker plats.
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- Förvara användarhandboken på en tillgänglig eller synlig plats. -
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SÄKERHETSINFORMATION

Det här är säkerhetsinformation. Den måste följas!
Varningarna är avsedda att skydda användaren och förhindra skador på produkten.
Läs dem noggrant och använd produkten på rätt sätt.

 FARA:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan 
det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

• Använd inte skadade stickkontakter eller löst sittande eluttag.
• Stickkontakten får bara anslutas till eluttag på 220–240 V~,

50/60 Hz.
• Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden.
• Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
• Undvik att skada eller vrida nätsladden genom att inte böja den

kraftigt eller ställa tunga föremål ovanpå den.
• Ta inte ut och sätt in stickkontakten upprepade gånger.
• Om det kommer in vatten i strömförsörjningen drar du ut

elkontakten och låter allt torka innan du använder produkten igen.
• Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen före

reparation, underhåll eller byte av delar.
• Om stickkontaktens stift eller kontaktyta täcks av damm eller vatten

ska du torka av dem noggrant.
• Anslut inte flera elektriska apparater till samma uttag, och använd

ett uttag som är avsett för just den här produkten.
• Koppla bort produkten från strömförsörjningen om den inte ska

användas under en längre tid.
• Nätsladden får inte anslutas vårdslöst eller manipuleras.
• Om nätsladden skadas måste den bytas av tillverkaren,

tillverkarens servicerepresentant eller andra kvalificerade personer
som kan utföra arbetet på ett säkert sätt.

• Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.
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• Placera inte produkten ovanpå elektriska produkter som
värmeelement eller teveapparater.

• Installera inte produkten på ställen med mycket fukt eller damm
eller där den utsätts för regnstänk eller annat vatten.

• Förvara inte brännbara gaser eller brandfarligt material i närheten
av produkten.

• Om det kommer konstiga ljud, brandlukt eller rök från luftrenaren
ska du omedelbart dra ut stickkontakten och kontakta ett
servicecenter.

• Sänk aldrig ned produkten i vatten.
• Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis

insektsmedel eller luftfräschare.
• Försök inte öppna, reparera eller modifiera luftrenaren själv.
• Placera inga skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål

eller brandfarliga ämnen ovanpå luftrenaren.
• Rengör produkten först efter att du har dragit ut stickkontakten.
• Spruta inte vatten direkt på luftrenaren, och använd inte bensen,

thinner eller liknande för att torka av produkten när du rengör den.
• För inte in mejslar eller andra vassa föremål i partikelsensorn.
• Stoppa inte in fingrar eller främmande föremål (nålar, pinnar, mynt

osv.) i utblåset.
• Låt inte barn klänga eller klättra på luftrenaren.
• Se till att barn inte stoppar in händerna i utblåset.
• Se till att barn inte stoppar in händerna hålet i produkten.
• Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
• Spruta inte vatten direkt på luftrenaren.



 VARNING:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs 
kan det leda till allvarliga skador på personer eller 
egendom.

• Dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.
• Använd inte luftrenaren i badrum, duschrum, vid simbassänger

eller i andra områden där den kan komma i direkt kontakt med
vatten.

• Barn får inte leka med apparaten.
• Barn får inte rengöra eller utföra underhåll på produkten utan

uppsikt.

SÄKERHETSINFORMATION

 OBS!     Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det 
leda till mindre skador på personer eller egendom.

• Dra inte ut stickkontakten eller flytta luftrenaren medan den
används.

• Om det kommer ovanliga ljud, lukter eller rök från luftrenaren ska
du omedelbart dra ut stickkontakten och ringa vårt servicecenter.

• Installera inte produkten på ett sluttande underlag.
• Utsätt inte produkten för slag eller överdriven kraft.
• Håll ett avstånd på minst 20 cm till väggar eller andra föremål åt alla

håll från produkten.
• Installera produkten på en plats där den inte blockeras åt något håll

så att luften kan cirkulera ordentligt.
• Använd inte produkten i grillrestauranger eller andra restauranger

där lukter, rök eller olja kan förekomma.
• Använd inte produkten i direkt solljus.



6

5

• Installera inte produkten på en högt belägen plats.
• Rör inte reglagen medan produkten startas upp.Knuffa inte 

luftrenaren och luta dig inte mot den. Då kan luftrenaren tippa.
• Använd inte produkten för något annat syfte än luftrening.
• Utsätt inte personer för luftströmmen från luftrenarens framsida 

under någon längre stund.
• Låt inte luftströmmen från luftrenarens framsida träffa ansiktet.
• Använd inte produkten under längre stunder på platser som är 

tillslutna eller där barn, äldre eller sjuka personer vistas.
• Blockera inte utblåset med tvätt eller gardiner.
• Avlägsna damm från förfiltret med dammsugare eller vatten.
• Tvätta förfiltret med jämna mellanrum och låt det torka ordentligt 

på en skuggig plats med god ventilation.
• Tryck inte flera gånger på knapparna för flödesläge eller 

snabbrengöring.
• Den här apparaten får användas av barn från 8 år och av personer 

med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller 
personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de hålls under 
uppsikt eller har fått instruktioner om hur apparaten används på 
ett säkert sätt och förstår farorna i samband med den. 

• Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. 

LÄS OCH SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA
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DELARNAS NAMN

Baksida/framsida

Nätsladd

Övre utblås

 Partikelsensor

Främre lucka

 Nedsmutsnings-
indikator

Inlopp

Avtagbart främre 
utblåsgaller

 Avtagbart 
övre 
utblåsgaller

Indikatorer/
knappar

Ovansida



Användarhandbok
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Främre lucka



LUFTRENING

■  Förfilter 

  Avlägsnar relativt stora damm- och mögelpartiklar, hår, päls från husdjur osv. 
 Nätet med superfina fibrer minskar tryckskador på filtret och ger en effektivare dammuppsamling.

■  Fint dammfilter 
  Det fina dammfiltret fångar inte bara upp större dammpartiklar utan även fint damm som pollen, 
mögel och mjäll från husdjur. 
 ∗När du monterar dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

■  Deodoriserande filter 
 Det deodoriserande filtret med aktivt kol i granulatform avlägsnar effektivt lukter, bland annat 

matos, unkna lukter och skadliga gaser inomhus.

■  HEPA-filter 
 Det högeffektiva syntetiska HEPA-filtret är expert på att avlägsna cigarettrök och fint damm.

1. Förfilter

▶ 

▶ 

2. Fint dammfilter

3. Deodoriserande filter 4. HEPA-filter

▶ 



2.  Ta ut filtret och avlägsna 
plastförpackningen. 
 Avlägsna plastförpackningen från filtren, 
utom från förfiltret, och montera dem i 
luftrenaren i rätt ordning. Montera det fina 
dammfiltret bakom förfiltret. 
 ∗  Filtrens monteringsordning : HEPA-filter → 

deodoriserande filter → fint dammfilter → förfilter
  ∗  När du monterar det fina dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.
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3.  Sätt tillbaka den främre luckan.
Sätt tillbaka den främre luckan genom att trycka in den i de två skårorna 
på luftrenarens sidor.
∗  Om luckan inte sitter fast ordentligt fungerar inte produkten.

FR
O
N
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전
면
/前

▶ 

Montera filtret

Kontrollera följande före användning

Produkten är avsedd för 220–240V ~, 50/60 Hz.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (220–240 V ~, 50/60 Hz) 
som bara används till produkten.

-  Montera filtret efter att du har tagit bort plastförpackningen.
-  Använd endast produkten inomhus.
-  Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte används.
-  Kontrollera att rätt sida hamnar fram när du monterar filtren.
▶  Filtrens monteringsordning : HEPA-filter → deodoriserande filter → fint dammfilter → 

förfilter

Tips!

1.  Öppna den främre luckan. 
 Öppna genom att dra på båda sidor av den främre luckan.



Indikatorer

INDIKATORER OCH KNAPPAR

1   Indikator för automatiskt 
läge  
 Den här indikatorn lyser om 
automatiskt läge är på. 

3   Indikator för dimläge  
 Den här indikatorn lyser om 
dimläget är på. 

5   Indikator för 
multiflödesläge 
 Den här indikatorn lyser om 
multiflödesläget är på. 

7   Indikator för 
snabbrengöringsläge 
 Den här indikatorn lyser om 
snabbrengöringsläget är på.

9   Ljussensor 
 Den här sensorn känner av ljus 
runt luftrenaren. 

2   Indikator för tyst läge 
 Den här indikatorn lyser om tyst läge 
är på.

4   Indikator för riktat flöde  
 Den här indikatorn lyser om riktat 
flödesläge är på. 

6   Indikator för luftreningsnivå 
 Den här indikatorn lyser om låg/
medelhög/hög luftreningsnivå är på. 

8   Indikator för timer 
 Indikatorerna för 1 h, 4 h och 8 h lyser 
om timern är på.

10   Nedsmutsningsindikator 
 Inomhusluftens nedsmutsningsgrad 
visas med  LED-lampans färg. Ren (blå) 
→ Något nedsmutsad (grön) →  
 Mycket nedsmutsad (gul) → Kraftigt 
nedsmutsad (red)

1   Indikator för 
automatiskt läge

3   Indikator för 
dimläge

2   Indikator för 
tyst läge 8   Indikator 

             för timer

4   Indikator för 
riktat flödesläge

6   Indikator för 
luftreningsnivå

5   Indikator för 
multiflödesläge

7   Indikator för 
snabbrengöringsläge 9  Ljussensor



2  Lägesknapp

1   Strömknapp

4   Knapp för  
luftreningsnivå

6   Timerknapp

7  Knapp för 
         stämningsbelysning3   Luftflödesknapp 5   Knapp för 

            snabbrengöringsläge
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Knappar

1   Strömknapp 
Används till att slå på och av luftrenaren. 
∗   När du startar luftrenaren första gången körs den i 

automatiskt läge. Om du stänger av den och sedan sätter 
på den igen medan den är igång, startar den i samma läge 
den hade innan du stängde av den. (Om det senaste läget 
var luftflödesläget eller snabbrengöringsläget återgår den 
däremot till automatiskt läge när du startar den igen.)

3   Luftflödesknapp 
Tryck på luftflödesknappen om du vill växla 
mellan riktat flödesläge → multiflödesläge 
→ läget före riktat flöde. 
 ∗   Om det tidigare läget var snabbrengörings-läge 

återgår luftrenaren däremot till automatiskt läge.
- Riktat flöde:  luftströmmen kommer från luftrenarens 

framsida.
- Multiflöde:  luftströmmen kommer från luftrenarens 

framsida och ovansida samtidigt.

5   Knapp för 
snabbrengöringsläge 
Tryck på knappen för snabbrengöringsläge 
om du vill sätta på snabbrengöringsläget.  
 ∗   Snabbrengöringsläget är en enhetlig funktion. 

 Du kan inte använda den under lägesdrift 
(automatiskt/tyst/dimläge), flödesläge eller manuell 
drift.

6   Timerknapp 
Tryck på timerknappen om du vill ställa in 
en avstängningstid genom att växla mellan 
1 h → 4 h → 8 h → avbryt inställningen.  
Alla indikatorer slocknar när 
avstängningsinställningen avbryts.

7   Knapp för stämningsbelysning  
 Används till att tända eller släcka indikatorerna och nedsmutsningsindikatorn. 
 Tryck på knappen för stämningsbelysning när alla indikatorer och nedsmutsningsindikatorn är tända om 
du vill släcka indikatorerna genom att växla mellan nedsmutsningsindikator av → alla indikatorer av → 
alla indikatorer på.

4   Knapp för luftreningsnivå 
Tryck på knappen för luftreningsnivå om du 
vill växla mellan låg → medelhög → hög 
luftvolym. 
Om du trycker på knappen för 
luftreningsnivå under lägesdrift 
(automatiskt/tyst/dimläge) eller drift i 
snabbrengöringsläget växlar luftrenaren 
omedelbart till manuellt läge.

2   Lägesknapp 
Tryck på lägesknappen om du vill växla 
mellan automatiskt → tyst → dimläge.



■ Manuellt läge
Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter 
önskad luftreningsnivå genom att trycka på knappen för luftreningsnivå. 
(låg → medelhög → hög)
∗  Tryck på knappen för luftreningsnivå under lägesdrift (automatiskt/

tyst/dimläge) om du omedelbart vill växla till manuell drift.

■ Lägesdrift
Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter 
önskat driftläge genom att trycka på lägesknappen. (automatiskt → tyst 
→ dimläge)

Normalt flöde

I normalt flödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens övre utblås.
Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen och välj sedan 
önskat läge utifrån manuell drift eller lägesdrift (automatiskt/tyst/dimläge). 
Manuell drift och lägesdrift (automatiskt/tyst/dimläge) används som 
normala flödeslägen.

▶  Automatiskt läge 
Ger en effektiv drift genom att automatiskt justera 
luftrenarens luftvolym (låg → medelhög → hög) utifrån den 
nedsmutsningsgrad på inomhusluften som sensorn känner av. 
Det här är ett behändigt driftläge för de flesta användare.

Nedsmutsnings-
grad 1

Nedsmutsnings-
grad 2, 3

Nedsmutsnings-
grad 4

Reningsnivå Låg Medelhög Hög

▶  Dimläge 
Maximerar luftreningsnivån under drift för att snabbt skapa en 
behaglig miljö. Dimläget använder en högre luftreningsnivå än 
”hög luftreningsnivå”.

▶  Viloläge (fungerar endast i automatiskt läge) 
  Om området runt luftrenaren blir mörkt under minst 3 minuter medan den arbetar i automatiskt läge växlar luftrenaren automatiskt 
till det tysta läget med låg luftreningsnivå och låg strömförbrukning. 
 Viloläget avbryts om området runt luftrenaren lyses upp i 5 minuter. Indikatorn för viloläget (på/av) varierar beroende på indikatorns 
föregående status. Se tabellen nedan. 
 ∗  I lägena automatiskt/tyst/dimläge/viloläge kommer luftströmmen från det övre utblåset i normalt flödesläge.

▶ Tyst läge
Minimerar luftreningsnivån under drift för att skapa en tyst och 
behaglig miljö. Det här driftläget är tyst och förbrukar mindre 
ström.
∗  Indikatorn för luftreningsnivå är släckt i tyst läge.

ANVÄNDNING

Tips!

- Anslut stickkontakten till ett eluttag innan du gör några inställningar på 
luftrenaren.
- När du sätter på luftrenaren startar den i automatiskt läge som standard.
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■ Välja luftreningsnivå
Välj riktat flödesläge och tryck på knappen för 
luftreningsnivå och välj önskad luftreningsnivå. 
(låg → medelhög → hög)
∗  Tryck på lägesknappen eller knappen för 

snabbrengöringsläge i riktat flödesläge om du vill 
stänga av flödesläget.

∗  När du använder riktat flödesläge roterar 
nedsmutsningsindikatorns LED-lampa medurs medan indikatorn slås på.

Riktat flöde

I riktat flödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens främre utblås.
Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter 
riktat flödesläge genom att trycka på knappen för flödesläge.
(Riktat flöde → multiflöde → läget före riktat flöde)
När det riktade flödet är på arbetar det till en början med en låg 
luftreningsnivå.

I multiflödesläge kommer luftströmmen från luftrenarens främre och 
övre utblås.
Sätt på luftrenaren genom att trycka på strömknappen. Välj därefter 
multiflödesläget genom att trycka på knappen för flödesläge.
(Riktat flöde → multiflöde → läget före riktat flöde) 
När multiflödet är på arbetar det till en början med en låg 
luftreningsnivå.

▶

▶
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■ Välja luftreningsnivå
Välj multiflödesläget och tryck på knappen för 
luftreningsnivå och välj önskad luftreningsnivå. 
(låg → medelhög → hög)
∗  Tryck på lägesknappen eller knappen för 

snabbrengöringsläge i multiflödesläget om du vill 
stänga av flödesläget.

∗   När du använder multiflödesläget roterar nedsmutsningsindikatorns 
LED-lampa medurs medan indikatorn slås på och ↔av flera gånger.

Multiflöde

Driftdel/nedsmutsningsindikator 
innan viloläget aktiveras

PÅ/PÅ

PÅ/AV

AV/AV

Indikator för automatiskt läge/
nedsmutsningsindikator när viloläget 

är påslaget

PÅ/AV

PÅ/AV

AV/AV

Driftdel/nedsmutsningsindikator när 
viloläget är avstängt

PÅ/PÅ

PÅ/AV

AV/AV

Indikator-
status ▶ ▶



▶ ▶

ANVÄNDNING

 ∗  Snabbrengöring fungerar bara med luftrengöringsnivån inställd på dimläge.
 ∗  Snabbrengöringen styr nedsmutsningsindikatorn och luftriktningen för att anpassa dessa till läget i varje steg. 

 Endast indikatorn för snabbrengöring är på i varje steg oavsett läge.
 ∗  När alla tre snabbrengöringsstegen har slutförts återgår luftrenaren till automatiskt läge.
 ∗  Tryck på knapparna för läge/luftflöde/luftreningsnivå i snabbrengöringsläget om du vill stänga av det här 

läget.
 ∗  När du trycker på knappen för snabbrengöringsläge för att stänga av det, återgår luftrenaren till föregående 

läge. 
 Om det föregående läget var luftflöde (riktat/multiflöde) körs luftrenaren däremot i automatiskt läge.

Snabbrengöring

Det här driftläget är det mest effektiva sättet att snabbt avlägsna 
damm från hemmet. Det arbetar i 3 lägen under en angiven tid med 
maximal luftreningsnivå (dimläge).

Nivå Läge och drifttid

1 Multiflöde (3 minuter)

2 Riktat flöde (2 minuter)

3 Normalt flöde (5 minuter)

-  Tryck inte flera gånger på knappen för snabbrengöringsläge. 
 Luftströmmens riktning kan skilja sig från den ursprungliga inställningen. 
 ∗ Välj normalt flöde om du vill ändra luftströmmens riktning, och välj sedan det läge 
du vill använda.

Tips!

Tips!

-  Tryck inte flera gånger på luftflödesknappen. 
 Luftströmmens riktning kan skilja sig från den ursprungliga inställningen. 
 ∗  Välj normalt flöde om du vill ändra luftströmmens riktning, och välj sedan det läge 

du vill använda.
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1.  Tryck på knappen för luftreningsnivå och 
lägesknappen samtidigt i minst en sekund medan 
luftrenaren är igång.

2.   Indikatorn för luftreningsnivå blinkar med 
0,5-sekundersintervaller.

4.   Tryck på knappen för luftreningsnivå och 
lägesknappen samtidigt igen i minst en sekund 
för att ange önskad känslighet för normal drift 
av luftrenaren. 
 ∗  Om knappen för luftreningsnivå och lägesknappen inte trycks 

in inom 10 sekunder efter att känsligheten har valts, ställs den 
valda känsligheten in automatiskt. 

När du sätter på luftrenaren för första gången är partikelsensorn inställd på normal känslighet. Du 
kan justera känsligheten på nedanstående sätt om nedsmutsningsindikatorn fortfarande visar kraftig 
nedsmutsning efter att luftrenaren har körts i två timmar eller mer med hög nedsmutsning, eller om 
nedsmutsningsindikatorn visar ren även om nedsmutsningsgraden är hög.

3.   Ställ in önskad sensorkänslighet genom att trycka 
på knappen för luftreningsnivå. 
 När du väljer sensorkänslighet blinkar indikatorerna 
för luftreningsnivå enligt nedan.

Låg 
luftreningsnivå

Medelhög 
luftreningsnivå

Hög 
luftreningsnivå 

Känslig Normal Låg känslighet

1 sek.

1 sek.

Justera partikelsensorns känslighet



▶

▶

RENGÖRING

[Rengöring av gallret]

[Gallret öppet] [Gallret stängt]

[Rengöring av insidan]

   När du sätter tillbaka det främre gallret 
efter rengöringen placerar du gallret 
i linje med displayen. Sätt det främre 
gallret på plats genom att vrida det 
medurs.

Tips!

- Dra alltid ut nätsladden före rengöring.
-  Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel 

(lösningsmedel, thinner osv.), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Doppa inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten på den.

■  Rengöra utblåset och det avtagbara 
utblåsgallret 
 Lyft av det avtagbara utblåsgallret ovanpå 
utblåset. Rengör sedan gallret och utblåset med 
en mjuk borste eller en dammsugare.
∗  Se till att inget damm kommer in i utblåset 

under rengöringen.
∗  Sätt tillbaka det övre avtagbara utblåsgallret genom att placera 

gallrets flikar i luftrenarens skåror enligt bilden till höger.

■  Rengöra det främre avtagbara gallret 
 Vrid det främre gallret moturs och ta bort det. 
 Rengör det borttagna främre gallerutblåset med en mjuk 
borste eller dammsugare. 
 När du rengör luftrenaren inuti ska du torka av den med en 
mjuk och torr trasa.
∗  Om den är mycket smutsig torkar du av den med en fuktig 

trasa (använd inte slipmedel).
∗  Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under 

rengöringen.
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■  Rengöra partikelsensorn (rengöring varannan 
månad)
1.  Rengör partikelsensorns luftintag och luftutsläpp med en mjuk 

borste eller dammsugare.
∗ Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under 
rengöringen.

2.  Öppna luckan till partikelsensorn på 
ovansidan av luftrenaren. (Öppna 
partikelsensorns lucka med hjälp av skårorna 
i luckan.) Blöt en bomullstuss med litet 
vatten och torka av linsen, dammintaget och 
dammutsläppet. Ta sedan bort fukt genom 
att torka igen med en torr bomullstuss.
∗  Om du inte rengör partikelsensorn regelbundet kan den 

fungera sämre.
∗ Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.

■ Rengöra den främre luckan
Ta bort den främre luckan från luftrenaren och torka bort damm på 
ytan med en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.
∗  Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd 

inte slipmedel).

■ Rengöra luftrenaren
Torka med en mjuk och torr trasa.
∗  Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd 

inte slipmedel).

▶ 

REN
G

Ö
RIN

G
U

nderhåll



▶

▶

- Dra alltid ut nätsladden innan du rengör filtret.
- Förfiltret kan återanvändas när du har tagit bort dammet och rengjort förfiltret med vatten.
-  Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre och problem kan 

uppstå.
-  Det fina dammfiltret, det deodoriserande filtret och HEPA-filtret kan inte återanvändas efter 

rengöring. Rengör dem aldrig med vatten.

■ Förfilter (rengör varannan till var fjärde vecka)

1. Öppna genom att dra på båda sidor av den främre luckan.

2.  Dra i handtaget till förfiltret och ta bort det från det fina 
dammfiltret.
∗  Se till att det inte rasar ut damm under 
    borttagningen.

3.  Ta bort dammet med vatten eller dammsugare beroende på hur 
smutsigt filtret är.
∗ Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

4.  Sätt i det helt torra förfiltret hela vägen in i 
luftrenaren. Stäng den främre luckan igen.
∗  När du monterar det fina dammfiltret 

ska du se till att den blå sidan av filtret är 
längst fram.

RENGÖRING

Tips!
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■ Byta filter

- Byt filtren genom att följa monteringsmetoden på sidan 10.

- Kontrollera att rätt del är vänd framåt när du byter filter.

- Se till att luftrenaren fungerar optimalt genom att bara använda äkta Coway-filter.

- Dra alltid ut stickkontakten innan du byter filter.

■ Tider för rengöring och byte av filter

FILTERBYTE

REN
G

Ö
RIN

G
/FILTERBYTE

U
nderhåll

∗ Baserat på användning dygnet runt med låg luftreningsnivå
∗ Tiderna för filterbyte är rekommenderade intervall och kan variera beroende på användningsmiljön.

Filter Tid för rengöring/byte Rengöring/byte

Förfilter
Varannan/var fjärde 

vecka
Rengör och tvätta

Fint dammfilter Var fjärde månad Byt

Deodoriserande filter Vartannat år Byt

HEPA-filter En gång om året Byt



■ Byta det deodoriserande filtret (byte vartannat/varje år)
1.  Öppna den främre luckan och ta ut förfiltret och det fina dammfiltret ur luftrenaren. Ta sedan ut det 

deodoriserande filtret och HEPA-filtret. 

▶

▶

▶

▶

▶

▶

FILTERBYTE

■  Byta det fina dammfiltret (byte var fjärde månad)
1.   Öppna den främre luckan och ta ut förfiltret ur luftrenaren. Ta sedan bort det fina dammfiltret från 

förfiltret.

2.  Ta bort plastförpackningen från det nya fina dammfiltret och placera det på baksidan av förfiltret 
med superfina fibrer. Sätt tillbaka förfiltret i luftrenaren i omvänd ordning från borttagningen och 
stäng sedan den främre luckan. 
 ∗ När du monterar dammfiltret ska du se till att den blå sidan av filtret är längst fram.

2.  Byt ut dem mot ett nytt deodoriserande filter och ett nytt HEPA-filter med plastförpackningarna borttagna. 
Sätt tillbaka filtren i luftrenaren i omvänd ordning från borttagningen och stäng sedan den främre luckan.
▶  Kontrollera att rätt del av filtren sitter framåt.
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FELSÖKNING

FILTERBYTE/FELSÖ
KN

IN
G

Ö
vrigt

Det kan hända att produkten inte fungerar ordentligt av banala skäl eller på grund av oerfaren 
användning, utan att det beror på funktionsfel hos produkten. I sådana fall kan problemet 
enkelt lösas med hjälp av ett servicecenter efter att nedanstående punkter har kontrollerats. Om du 
inte lyckas lösa problemet genom att kontrollera punkterna nedan kontaktar du ett servicecenter.

Problem Kontrollera Åtgärder

Det finns ingen 
luftström.

• Är luftrenaren ansluten till 
eluttaget?

Stickkontakten ska anslutas till ett 
eluttag på 220-240V~, 50/60 Hz.

• Är hela displayen avstängd? Tr yck på strömknappen och välj 
önskad funktion.

• Är det strömavbrott? Använd luftrenaren när strömmen 
fungerar igen.

Luftreningsnivån 
ändras inte.

•  Körs luftrenaren i manuellt läge? Slå på önskat driftläge.

•  Körs luftrenaren i dimläge/tyst 
läge?

Luftreningsnivån väljs inte i dimläge/
tyst läge, utan då körs luftrenaren 
med en fast luftreningsnivå.

• Är det mörkt i rummet? Luftreningsnivån ställs in till den 
lägsta nivån under viloläget.

•  Körs luftrenaren i 
snabbrengöringsläge?

Luftreningsnivån ställs in 
till den högsta nivån under 
snabbrengöringsläget.

Luftreningsnivån är 
mycket låg.

•  Har tidsintervallen för rengöring 
och byte av filtren gått ut?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör eller byt ut 
filtren.

Nedsmutsnings-
graden ändras inte.

• Är partikelsensorns lins dammig ? Rengör partikelsensorns lins (s. 18).

•  Visas en hög nedsmutsningsgrad 
hela tiden? 

Ställ in sensorn på låg eller normal 
känslighet (s. 16).

•  Visas en låg nedsmutsningsgrad 
hela tiden? 

Ställ in sensorn på hög eller normal 
känslighet (s. 16).

Det luktar ur 
utblåset.

• Har tidsintervallen för rengöring 
och byte av filtren gått ut?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör eller byt ut 
filtren.

Nedsmutsnings-
indikatorn flimrar. • Begär service.

Om andra 
funktionsfel uppstår • Undersök problemet, dra ut stickkontakten och begär service.



SPECIFIKATIONER

Produktens namn Luftrenare

Modellnamn AP-1516D

Dammuppsamling Mekanisk dammuppsamling (HEPA-filter)

Säkerhetsutrustning Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas

Installationsplats För användning inomhus

Rek. rumsstorlek 100 m2

Maximal luftreningsnivå 8,2 m3/min

Produktmått 410 mm (bredd) x 240 mm (djup) x 765 mm (höjd)

Produktens vikt 12 kg

▶ Specifikationerna kan variera något utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens 

funktion.

▶  Uppgifterna om ytmått och maximal luftreningsnivå har uppmätts i normalt flödesläge och dimläge.

SYDKOREA

 Adr: Coway co., Ltd. 
    136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, Gongju-si,     

              Chungcheongnam-do, Korea
 Tel: +82-1588-5100

THAILAND

 Adr:  Coway (Thailand) CO., LTD. 
75/104-106 Ocean Tower2 38Fl, Soi 
Sukhumvit19 (Wattana), Sukhumvit Road, 
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110

 HK:    +66-2-261-2610
 Callcenter: +66-2-261-0209

MALAYSIA

 Adr:    Coway (M) SDN BHD 
Suite 6-3 & 6-4 Level 6, Wisma UOA

          No.21 Jalan Pinang 50450 Kuala Lumpur 
 Callcenter: 1-800-888-111

USA

 Adr: Coway USA Inc.
              4221 Wilshire Blvd. #210 Los Angeles, CA90010
 Callcenter: +1 213 386-3033
 Fax:    +1 213 386-3032

SVERIGE

 Adr: Albion Nordic AB 
    Traktorgatan 2

              745 37 Enköping, Sverige
 Tel:     +46 171-66 33 00
              albionnordic.com, info@albionnordic.com
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ANTECKNINGAR



ANTECKNINGAR
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www.coway.se

1226557

003

Albion Nordic AB
Traktorgatan 2

SE-745 37 Enköping
Sweden

+46 171 66 33 00 | info@albionnordic.com
ww.albionnordic.com 




