Coway AP-1220B
• Manual/ohjekirja: danska, finska, norska och svenska

FUNKTIONER

1

Overlegen luftrensning
For at kunne fjerne fint støv fra indendørs luft, anvender
produktet et kraftigt opsamlingsfilter til ultrafint støv og
optimeret filtersystem til at fjerne kontaminanter hurtigt.

Effektcirkulering af ren luft

2

Den normale cirkulation og fokus cirkulationsfunktioner,
cirkulerer ren luft hurtigt i et udvalg af retninger.
Med gennemstrømningsvejens omskiftningsstruktur påført,
er brugergrænsefladekontrollen designet til at være intuitiv.

3

Højtydende filtersystem der kan tilpasses

4

Realtid luft renhedsdisplay

5

Det tilpassede filtersystem leverer de rigtige filtre til forskellige
situationer, årstider, områder.

Forureningssensoren tillader dig at kontrollere den indendørs
luftkonditionering på afstand, via et farvedisplay med fire niveauer.

Aftageligt ventilationsgitter
Ventilationsgitteret i toppen af produktet og det indbyggede
forreste gitter kan adskilles for at gøre rengøring lettere end
med andre produkter.

Tilpasset filter
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COWAY

Tak, fordi du bruger denne Coway-luftrenser.
Sørg for at læse denne betjeningsvejledning, så du kan bruge og vedligeholde din
luftrenser på en korrekt måde.
Hvis du oplever nogen problemer under anvendelsen af luftrenseren, kan du finde
løsninger i denne betjeningsvejledning.
Denne betjeningsvejledning indeholder produktgarantien, så du bedes opbevare den
på et sikkert sted.
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FEJLFINDING
SPECIFIKATION

1

- Opbevar betjeningsvejledningen i let tilgængelige områder. -

2

SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Følgende oplysninger, der omhandler brugerens
sikkerhed, skal overholdes.
Oplysningerne har som formål at sørge for brugerens sikkerhed og
forhindre skader på ejendom. Læs sikkerhedsforanstaltningerne
omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.

Kun 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

FARE: M
 anglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i alvorlig personskade
eller endda død.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benyt ikke beskadigede strømstik eller løse stikkontakter.
Strømstikket skal tilsluttes 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
Træk ikke i strømledningen for at flytte enheden.
Berør ikke strømstikket med våde hænder.
For at undgå at beskadige og vride strømledningen må du ikke
anvende overdreven kraft til at bøje den eller placere tunge
objekter oven på den.
Undlad at tilslutte og frakoble strømstikket gentagne gange lige
efter hinanden.
Hvis der trænger vand ind i strømforsyningen, skal strømmen
afbrydes og enheden tørres helt, før den tages i brug igen.
Sørg for at afbryde strømmen under reparation og vedligeholdelse
af produktet samt ved udskiftning af dele.
Hvis strømstikkets ben eller kontaktområde bliver dækket af støv
eller vand, skal de aftørres grundigt.
Undlad at tilslutte flere elektriske apparater til den samme
stikkontakt, og benyt kun en dedikeret stikkontakt.
Afbryd strømmen, når enheden ikke skal anvendes i lang tid.
Undlad at tilslutte og pille ved strømledningen på en lemfældig måde.
Hvis strømledningen er beskadiget, må du ikke selv udskifte den.
Kontakt et servicecenter for at få den udskiftet.

Til information
SIKKERHEDSOPLYSNINGER | Fare

• Montér ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
• Placer ikke enheden oven på elektriske produkter, såsom
varmeapparater eller tv-apparater.
• Monter ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder eller
på steder, hvor der forekommer vandstænk (regnvand).
• Benyt eller opbevar ikke brændbare gasser eller let antændelige
materialer i nærheden af dette produkt.
• Hvis der kommer en mærkelig lyd, brandlugt eller røg fra enheden,
skal du øjeblikkeligt frakoble strømstikket og kontakte et servicecenter.
• Nedsænk aldrig produktet i vand.
• Sprøjt aldrig brændbare materialer, såsom insektdræbende midler
eller luftfriskere, på luftrenserens luftindtag.
• Du må ikke selv åbne, reparere eller modificere enheden.
• Anbring ikke skåle med vand, kemikalier, madvarer, små
metalgenstande eller brændbare materialer oven på dette produkt.
• Frakobl strømmen, før enheden skal rengøres.
• Hvis luftrenseren vælter og bliver våd under brugen, skal der
udføres eftersalgsservice, før enheden igen kan tages i brug.
• Sprøjt ikke vand direkte på enheden, og brug ikke benzen,
fortyndere eller lignende til at aftørre enheden under rengøring.
• Indsæt ikke skarpe genstande i luftkvalitetssensoren.
• Put ikke fingre eller fremmedlegemer (nåle, pinde, mønter osv.)
i indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
• Tillad ikke, at børn hænger i eller klatrer på luftrenseren.
• Vær omhyggelig med at sørge for, at børn ikke putter deres hænder
ind i indtaget eller udtaget for ventilationsluft.
• Udskift filteret med et nyt, når den tid kommer.
• Sprøjt ikke vand direkte på luftrenseren.
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SIKKERHEDSOPLYSNINGER
ADVARSEL: M
 anglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i betydelig
personskade eller skade på ejendom.
• Afbryd ikke strømmen ved at trække i strømledningen.
• Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er sluttet til en jordforbundet
kredsløbsafbryder (aktuel strømstyrke er 30 mA eller mindre).
• Hvis der sættes en forlængerledning til strømledningen, må der kun
anvendes stikkontakter og ledninger til en spænding/strømstyrke
på 250V/15A .
• Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af badekar, brusekabiner,
swimmingpools eller andre områder, hvor luftrenseren kan komme
i direkte kontakt med vand.
FORSIGTIG: M
 anglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor kan resultere i lettere
personskader eller skader på ejendom.
• Afbryd ikke strømmen, og flyt ikke luftrenseren, mens den kører.
• Hvis der kommer mærkelige lyde, lugt eller røg fra luftrenseren,
skal du øjeblikkeligt afbryde strømmen og kontakte vores
servicecenter.
• Montér ikke luftrenseren på et skråt underlag.
• Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme stød eller overdreven kraft.
• Under brug skal luftrenseren være placeret mindst 20 cm fra vægge
og andre genstande på hver side.
• Montér luftrenseren et sted uden forhindringer på begge sider,
så luften kan cirkulere uhindret.
• Monter luftrenseren mindst 2 m væk fra tv-apparater og andre
elektroniske komponenter.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER | Advarsel | Forsigtig

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.

Til information

• Benyt ikke luftrenseren i BBQ- eller andre restauranter, hvor der kan
være lugt, røg eller forekomster af olie.
• Benyt ikke luftrenseren i direkte sollys.
• Monter ikke luftrenseren på et et højt sted.
• Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme påvirkninger.
• Skub ikke til luftrenseren, og læn dig ikke op ad den. Luftrenseren
kan vælte.
• Benyt ikke luftrenseren i lang tid på steder, der er aflukkede,
eller hvor børn, ældre eller syge mennesker befinder sig.
• Blokér ikke indtaget og udtaget for ventilationsluft med vasketøj
eller gardiner.
• Fjern støv fra forfilteret med en støvsuger eller vand.
• Vask forfilteret med jævne mellemrum, og tør det grundigt på et
skyggefuldt sted med god ventilation.
• Personer med fysiske, sansemæssige eller mentale funktionsnedsættelser
samt børn skal overvåges og vejledes, når de benytter enheden.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller vejledes
i sikker brug af apparatet og forstår de risici, som brug af apparatet
medfører.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn,
som ikke overvåges.
• Børn skal holdes under opsyn for at forhindre, at de leger med
apparatet.
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NAVNE PÅ DELE
Forside/bagside

Frontdæksel

Multihåndtag

Luftudgang
Forureningssensor

Luftindtag

Strømledning

Top

Aftageligt øvre
ventilationsgitter

Kontrolpanel

Til information

Tilbehør

NAVNE PÅ DELE

Betjeningsvejledning
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LUFTRENSNINGSPROCES
■ Forfilter
Fjerner store støvpartikler, skimmel, hår og pels fra kæledyr.

■ Tilpasset filter*
Det tilpassede filtersystem leverer de rigtige filtre til forskellige situationer, årstider, områder.

■ Lugtfilter
	Lugtfilteret med aktivt kul fjerner effektivt lugt, såsom madlugt og ubehagelige husholdningsrelaterede
lugte samt skadelige luftarter.

■ HEPA-filter
Det højtydende syntetiske HEPA-filter er glimrende til at fjerne cigaretrøg og fint støv.

▶
1. Ultrafint forfilter

▶

2. Tilpasset filter

▶
3. Lugtfilter

4. HEPA-filter

∗ Det tilpassede filter sælges separat og leveres ikke sammen med produktet.
∗ Et manglende tilpasset filter påvirker ikke produktets betjening eller grundlæggende ydeevne.

FØR IBRUGTAGNING
Anvendelse

Kontrollér følgende før ibrugtagning!
 roduktet er udelukkende beregnet
P
til 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
Sørg for at tilslutte strømstikket til en(220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz)
stikkontakt.

Tip

- Sørg for at fjerne vinylemballagen før montering af filteret.
- Brug kun filtrene indendørs.
- Træk strømledningen ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
- Kontroller filterets forside når det monteres.
 EPA-filter → Lugtfilter → Tilpasset filter →
▶ Rækkefølge for samling af filtre: H
Ultrafint forfilter

1. Åbn frontdækslet.
Træk i begge sider af frontdækslet for at åbne det.

LUFTRENSNINGSPROCES/FØR BRUG

Sådan monteres filteret

2. Tag filteret ud, og fjern
vinylemballagen.
Fjern vinylemballagen fra filtrene,
undtagen det ultrafine forfilter og monter
dem på produktet i henhold til filter
installationsrækkefølgen.
Monter det tilpassede filter på bagsiden
af det ultrafine forfilter.

▶

∗ Filter installationsrækkefølge: HEPA-filter → Lugtfilter → Tilpasset filter → Ultrafint forfilter
∗ Det tilpassede filter sælges separat og leveres ikke sammen med produktet.

3. Montér frontdækslet.

Indstil de to fremspring i bunden af frontdæksel
over for udfræsningerne og skub dækslet på
plads for at fastgøre det.
∗ Produktet fungerer ikke, hvis frontdækslet ikke
er monteret korrekt.
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INDIKATORER OG KNAPPER
Indikatorer
1 Lyssensor

2 Auto-tilstand-

sindikator

3 Indikator for

lydløs tilstand

4 Turbo-tilstand-

sindikator

5 Luft volumen-

indikator

6 Filter alar-

mindikator

7 Cirkulation

tilstandsindikator

8 Forureningsni-

veauindikator

1 Lyssensor

Denne sensor påviser lys rundt
om produktet.

3 Indikator for lydløs tilstand

Indikatoren tænder, når lydløs-tilstand
er valgt.

5 Luft volumenindikator

Indikatoren tænder, når en luftvolumen
er valgt.

7 Cirkulation tilstandsindikator

Indikatoren tænder, når cirkulationstilstand
er valgt.
(NORMAL /FOKUS)

2 Auto-tilstandsindikator

Indikatoren tænder, når auto-tilstand
er valgt.

4 Turbo-tilstandsindikator

Indikatoren tænder, når turbo-tilstand
er valgt.

6 Filter alarmindikator

Indikatoren tænder under en periode med
filterrengøring/-udskiftning. Når der er
5 % eller mindre tilbage af filterets
rengøringscyklus eller levetid, tænder
denne indikator for at advare brugeren.
8 Forureningsniveauindikator

Denne indikator viser det indendørs
forureningsniveau med LED-farver.
Ren (blå) → Lav forurening (grøn) → Medium
forurening (gul) → Høj forurening (rød)
Forureningsniveau

Ren

Lav forurening

LED-farve

Blå

Grøn

Medium
Høj forforureurening
ning
Gul

Rød

1 Tænd-/

slukknap

2 Tilstandsknap

3 Luftvolumenknap

4 Filter udskiftnings-

cyklusknap

5 Stemnings-/

låseknap

1 Tænd-/slukknap
Brug knappen til at tænde og slukke
for produktet.
∗ Når du betjener produktet første gang,
betjenes det i auto-tilstand. Hvis du slukker
for produktet under drift og tænder for det
igen, betjenes det i den tilstand, der var aktiv
før produktet blev slukket.

3 Luftvolumenknap
Tryk på luftvolumenknappen for at vælge
luftvolumen, som skiftes i rækkefølgen
1 → 2 → 3.

5 Stemnings-/låseknap
Brug knappen til at tænde og slukke for
forureningsniveauindikatoren og andre
indikatorer. Når forureningsniveauindikatoren
og andre indikatorer er tændt, vil tryk på
stemnings-/låseknappen gentagne gang udløse
følgende: Forureningsniveauindikator FRA → alle
andre indikatorer FRA → alle indikatorer TIL.
∗ Du kan låse alle knapperne ved at trykke og
holde denne knap i mere end 2 sekunder. Tryk på
knappen igen i mere end 2 sekunder for at låse
knapperne op.
∗ Hvis du trykker på denne knap mens knapperne
er låst, informerer en lyd dig om den låste status.

INDIKATORER OG KNAPPER

6 Multihåndtag

Anvendelse

Knapper

2 Tilstandsknap
Tryk på tilstandsknappen for at skifte
mellem auto → Lydløs → Turbo-tilstand.

4 Filter udskiftningscyklusknap
Hvis filter alarmindikatoren er tændt,
skal filteret renses eller udskiftes og tryk
på knappen i to sekunder eller længere
for at nulstille udskiftningscyklus.
∗ Hvis PRÆ- og HEPA-/KUL-lamper er tændt
samtidig, nulstilles de samlet.
∗ Hvis filter alarmindikatoren er tændt, fungerer
denne knap ikke.
∗ Hvis du har udskiftet eller repareret filteret før
filter alarmindikatoren tændte, skal du se side 15.

6 Multihåndtag
Drej håndtaget for at vælge cirkulationstilstand.
Drej håndtagets indikator 90 grader fremad
eller opad.
- Drej indikator opad: NORMAL-tilstand,
opadgående udledning
- Drej indikator fremad: FOCUS-tilstand,
fremadgående udledning
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ANVENDELSE

Tip

- Tilslut strømledningen til en stikkontakt før betjening af produktet.
- Når produktet tændes for første gang, betjenes det i auto-tilstand og derefter
betjenes det i den tidligere brugte tilstand.

■ Manuel betjening af produktet
Tryk på tænd-/slukknappen for at
tænde for produktet og trykke på
luftvolumenknappen for at vælge den
ønskede luftvolumen. (1 → 2 → 3)

▶

■ Brug af auto-tilstand
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde
produktet, og trykke på tilstandsknappen
for at vælge auto-tilstand. (Se side 14)

▶

■ Brug af lydløs-tilstand
Tryk på tænd-/slukknappen for at tænde
produktet, og trykke på tilstandsknappen
for at vælge lydløs-tilstand. Denne tilstand
minimerer luftvolumen under betjening
for en lydløst og behageligt miljø.

▶

■ Brug af turbo-tilstand
Renser hurtigt indendørs luft ved at øge
luftvolumen til maksimum. I turbo-tilstand
kører enheden kraftigere end når den er
indstillet til ”3” luftvolumen.

▶

Enheden justerer automatisk luftvolumen (Lav → Medium → Stærk) i henhold til det indendørs
forureningsniveau påvist af sensoren for at fungerer effektivt.
Denne tilstand er mere praktisk for normale brugere
Forureningsniveau 1

Forureningsniveau 2, 3

Forureningsniveau 4

Auto-niveau 1

Auto-niveau 2

Auto-niveau 3

Luftvolumen

Anvendelse

▶ Auto-tilstand

▶ Sleep-tilstand (fungerer kun i auto-tilstand)

* Forureningsniveauindikatoren er slukket under sleep-tilstand.
* Når rummet bliver lyst igen, vender enheden tilbage til auto-tilstand.

ANVENDELSE

Hvis rummet forbliver mørkt under betjening i auto-tilstand, går enheden i sleep-tilstand og kører
i lav luft/lav støj/strømbesparende tilstand.

Multihandlingsfunktion
■ NORMAL-tilstand
I NORMAL-tilstand, udledes luft fra ventilatoren i toppen af produktet. Tryk på strømknappen for
at tænde for produktet og dreje multihåndtaget for at vælge NORMAL-tilstand.
På dette tidspunkt tænder NORMAL-tilstandsindikatoren.

▶

▶

■ FOCUS-tilstand
I FOCUS-tilstand udledes luften gennem produktet forreste gitter. Tryk på strømknappen for at tænde
for produktet og dreje multihåndtaget for at vælge FOCUS-tilstand. På dette tidspunkt tænder FOCUStilstandsindikatoren.

▶

Tip

▶

- Cirkulation-tilstandsindikatoren tænder ikke, når multihåndtaget er i midten.
- Når multihåndtaget drejes, skal det drejes hele vejen indtil cirkulation tilstandsindikatoren
tænder.
- Multihåndtaget drejer kun op til 90 grader.

13
14

TVUNGET FILTER NULSTILLINGSTILSTAND
Sådan tvangsnulstilles filter
Hvis du har udskiftet eller repareret filteret før filter alarmindikatoren tændte,
skal du bruge denne funktion.

1. Tryk på filter udskiftningscyklusknappen og
stemningsknappen samtidigt i mere end 2 sekunder
mens produktet kører.

2 sek.
2. Forfilter LED blinker med et interval på cirka 0,5 sekund.

3. Tryk på filter udskiftningscyklusknappen for at vælge
det ønskede filter, filtre vælges i følgende rækkefølge.
PRÆ → HEPA/KUL → PRÆ OG HEPA/KUL → PRÆ

4. Efter at have valgt filteret du vil nulstile, tryk på filter
udskiftningscyklusknappen i 2 sekunder eller længere
for at nulstille filterindstillingen.
∗ Hvis der ikke trykkes på filter udskiftningscyklusknappen
inden for 10 sekunder eller, hvis der trykkes på filter
udskiftningscyklusknappen og stemningsknappen samtidigt
i mere end 2 sekunder, annulleres tilstanden.

2 sek.

JUSTERING AF PARTIKELSENSOR

Når du betjener produktet første gang, indstilles forureningssensoren til standard følsomhed.
Hvis forureningsniveauindikatoren forbliver i Høj efter luftrenseren kører i mere end to timer,
når forureningsniveauet er højt, eller hvis forureningsniveauindikatoren forbliver i Ren i mere
end en time, når forureningsniveauet er højt, kan du justere sensorens følsomhed som følger.

2 sek.
2. Luftvolumen tilstandsindikatoren blinker med et interval
på cirka 0,5 sekund.

3. Tryk på luftvolumenknappen for at justere sensorens
følsomhed. Når sensorfølsomheden er valgt, blinker
luftvolumen tilstandsindikatoren som vist nedenfor.
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Høj

Standard

Lav

4. Hvis du trykker på luftvolumenknappen og
tilstandsknappen samtidigt i mere end 2 sekunder,
aktiveres den valgte sensorfølsomhed og produktet
fungerer normalt.
∗ Sensorens valgte følsomhed aktiveres automatisk, hvis der
ikke trykkes på luftvolumenknappen og tilstandsknappen
i 10 sekunder.

2 sek.

TVUNGET FILTER NULSTILLINGSTILSTAND/JUSTERING AF PARTIKELSENSOR

1. Tryk på tilstandsknappen og luftvolumenknappen
samtidigt i mere end 2 sekunder mens produktet kører.

Anvendelse

Sådan justeres partikelsensorens følsomhed

15
16

RENGØRING

Tip

- Frakobl altid strømledningen før rengøring af enheden.
- Benyt ikke organiske opløsningsmidler (fortyndere osv.), blegemidler eller
rengøringsmidler, der indeholder klor eller slibemidler til rengøring af produktet.
- Nedsænk ikke produktet ned i vand, og sprøjt ikke vand på det.

■ Rengøring af forureningssensor
(hver anden måned)
1. Åbn forureningssensorens
dæksel til venstre for produktet.
Rens først luftindtag, -udtag og
forureningssensorområdet med
en blød børste eller en støvsuger.

Ventilationsgitter
Luftindtag

2. Aftør linsen og støvindtag og -udtag med en fugtet vatpind og tør
dem af igen med en tør vatping for at fjerne fugt.
		 ∗ M
 anglende regelmæssig rengøring kan medføre reduceret ydeevne for
forureningssensoren.
		 ∗ R
 ens sensoren oftere i et støvet miljø, fordi rengøringscyklus varierer
afhængigt af driftsmiljøet.

■ Rengøring af luftindtag og -udgang (hver anden måned)
Rengør luftindtag og -udgang med en blød børste.
∗ Vær forsigtig for at undgå, at støv falder ind i produktet under rengøring.

■ Rengøring af frontdæksel
	Fjern frontdækslet fra produktet og fjern støv fra dækslet med en blød,
tør klud eller en blød børste.
∗H
 vis graden af forurening er alvorlig, skal du bruge en lidt fugtig klud til
at tørre den af. (Anvend ikke slibemiddel.)

■ Rengøring af produktets hovedkabinet (hver anden til
fjerde uge)
Brug en tør og blød klud til at tørre den af.
∗H
 vis graden af forurening er alvorlig, skal du bruge en lidt fugtig klud til
at tørre den af. (Anvend ikke slibemiddel.)

▶

Støv udsugning

Støv
indsugning

■ Forfilter (hver anden til fjerde uge)

RENGØRING

1. Træk i den øverste del af frontdækslet for at åbne det.

Vedligeholdelse

Tip

- Afbryd altid strømledningen før filtrene rengøres.
- Forfilteret kan genoprettes ved at fjerne støv eller vaske det med vand.
- Manglende rengøring af forfilter i en lang periode kan medføre dårlig produkt ydeevne.
- Det tilpassede filter, lugtfilteret og HEPA-filteret kan ikke genanvendes efter rengøring.
Vask aldrig disse filtre med vand.

2. Tryk på forfilterduppen og tag filteret ud.

3. Fjern støvet med en støvsuger eller vand afhængigt
af forureningsniveauet.

4. Tør forfilteret helt og monter det på produktet.
Genmonter frontdækslet på produktet.
∗N
 år forfilteret monteres på produktet, skal indsættes korrekt på krogen.
∗ Vask forfilteret i rindende vand eller vask det i vand med et neutralt rengøringsmiddel (ca. 30℃) og tør det
grundigt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Hvis du tørrer det i direkte sollys eller i nærheden af en
tørreovn, varmer eller andre varmeanordninger, kan det blive skævt og produktet fungerer muligvis ikke korrekt.

▶
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UDSKIFTNING AF FILTER
■ Sådan foretages en udskiftning
- Se den metode til filtermontering, som er beskrevet på side 10, når du skal udskifte filteret.
- Husk at kontrollere forsiden, når filteret monteres.
- Brug et originalt Coway-filter for at opretholde produktets optimale ydeevne.
- Afbryd altid strømledningen før udskiftning af filteret.

■ Cyklus for filterrengøring og -udskiftning
Filter

Rengørings-/udskiftningstid

Rengøring/udskiftning

Ultrafint forfilter

Når indikatoren ”PRE”
er tændt*

Rengør og vask

Tilpasset filter

Én gang/4 måneder

Udskift

Lugt-/HEPA-filter

Når ”HEPA-/KUL”-indikatoren
er tændt**

Udskift

∗ Hvis du betjener enheden i 8 timer hver dag ved maksimal luftvolumen, tænder den efter
cirka 2 ugers brug.
∗∗ Hvis du betjener enheden i 8 timer hver dag ved maksimal luftvolumen, tænder den efter
cirka 1 års brug.
Timingen for hvornår alarmindikator for filterrengøring/-udskiftning tænder, varierer afhængigt
af brug og miljø.
- Efter rengøring eller udskiftning af filter, husk at trykke på filter udskiftningscyklusknap for at nulstille
cyklus (S.15).
- Cyklussen for filterudskiftning er den anbefalede cyklus, og den kan variere afhængigt af brugsmiljøet.

1. Åbn frontdækslet., fjern det ultrafine forfilter fra produktet og fjern det tilpassede filter fra det
ultrafine forfilter.

▶

▶

UDSKIFTNING AF FILTER

2. Fjern vinylemballagen fra det nye tilpassede filter og indsæt det i bagsiden af det ultrafine
forfilter. Genmonter det ultrafine forfilter, sæt det i enheden i omvendt rækkefølge og luk
derefter frontdækslet.

Vedligeholdelse

■ Udskiftning af tilpasset filter

■ Udskiftning af lugt-/HEPA-filter (når filter alarmindikatoren er tændt)
1. Åbn frontdækslet., fjern forfilteret fra produktet og fjern lugt-/HEPA-filteret

▶

▶

2. Fjern vinylemballagen fra lugt-/HEPA-filteret og udskift det gamle filter. Genmonter forfilteret,
sæt det i enheden i omvendt rækkefølge og luk derefter sidedækslet.
∗ Kontroller det forreste display på filteret.
∗ Når forfilteret monteres, tryk på krogene på begge sider.

▶

▶
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FEJLFINDING
Selvom produktet ikke er ødelagt, kan luftrenseren opleve funktionsfejl på grund af brugerens
misbrug eller andre mindre årsager. Kontroller følgende under sådanne omstændigheder for at løse
problemet let uden hjælp fra servicecenteret. Hvis problemet fortsætter efter at have kontrolleret
punkterne nedenfor, bedes du kontakte servicecenteret.

Symptom

Kontrollér

Forholdsregler der bør tages

• Er strømledningen tilsluttet?

Tilslut strømledningen til en stikkontakt
med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

• Er alle indikatorer slukkede?

Tryk på tænd-/slukknappen, og vælg
den ønskede funktion.

• Er der strømsvigt?

Brug produktet efter
strømafbrydelsen er løst.

• Er auto-tilstandsindikator tændt?

Luftvolumenvalg er kun tilgængeligt
i manuel tilstand (normal).

• er LYDLØS/TURBOtilstandsindikator tændt?

Luftvolumen er ikke valgt i lydløs/
turbo-tilstande, men kører nærmere
ved et indstillet niveau.

• Er rengørings-/udskiftningstiden
passeret?

Kontrollér cyklus for filterrengøring/udskiftning, og rengør eller udskift
filteret.

• Er der snavs på
forureningssensorens linse?

Rengør forureningssensorens linse.
(Se side 17)

• Forbliver forureningsniveauet højt?

Juster forureningssensorens
følsomhed til lav eller standard.
(Se side 16)

• Forbliver forureningsniveauet lavt?

Juster forureningssensorens
følsomhed til høj eller standard.
(Se side 16)

Der kommer en
dårlig lugt fra
ventilatoren.

• Er rengørings-/udskiftningstiden
passeret?

Kontrollér cyklus for filterrengøring/udskiftning, og rengør eller udskift
filteret.

Indikatoren for
forureningsniveau
blinker.

• Kontakt servicecenter.

Andre funktionelle
defekter

• Kontroller problemet, træk strømledningen ud og kontakt servicecenter.

Der kommer ikke
luft ud.

Luftvolumen
skifter ikke.

Luftvolumen er
svækket betydeligt.

Forureningsniveauet
skifter ikke.

SPECIFIKATIONER
Luftrenser

Modelnavn

AP-1220B

Nominel spænding

220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

Fase

Enkelt-fase

Strømforbrug
Produkt isoleringsklasse

Andet

Produktnavn

50 W
Klasse 2 udstyr
Mekanisk støvopsamling (HEPA-filter)

Sikkerhedsanordning

Strømafbrydelse ved åbning/lukning af døren

Installationssted

Til indendørs brug

Område til anbefalet brug

40 m2

Maksimum luftvolumen

6,0 m3 / min

Produktstørrelse

376 mm (bredde) x 196 mm (længde) x 717 mm (højde)

Produktvægt

8,7 kg

▶ Der kan være små ændringer til specifikationerne for forbedring af produktets ydeevne.
▶ Det anbefalede anvendelsesområde og den maksimale volumen er et resultat af måling
i turbo-tilstand i normal cirkulationstilstand.

FEJLFINDING/SPECIFIKATIONER

Støvsamlingsmetode
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GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV
TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI
LUFTRENSER AP-1220B (“PRODUKT”)
Model:
Serienummer:
Kundenavn:
Købsdato:
Hvad denne garanti dækker:
Såfremt PRODUKTET fra og med PRODUKTETS
købsdato og i en periode på 2 år efter købsdatoen
på grund af fabrikationsfejl ikke fungerer korrekt
i forhold til den tilsigtede brug, vil COWAY efter
eget skøn – dog med forbehold for de undtagelser,
vilkår og begrænsninger, der er indeholdt heri –
reparere eller udskifte PRODUKTET.
Beslutninger vedrørende omfanget af den påkrævede
reparation eller udskiftning tages udelukkende af
COWAY.
Retsmidlet i henhold til denne garanti gælder
udelukkende for den del af PRODUKTET, der er
fejlbehæftet på tidspunktet for garantikravet.
Garantien dækker kun det udskiftede PRODUKT
og det eventuelle resterende originale PRODUKT
i den oprindelige garantiperiode på 2 år. Denne
begrænsede garanti gælder udelukkende for
PRODUKTET, når dette anvendes til de formål,
der er fastsat for PRODUKTET af COWAY, og
når PRODUKTET har været anvendt i streng
overensstemmelse med de af COWAY publicerede
specifikationer på anvendelsestidspunktet. HVIS
PRODUKTET ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END
DET TILSIGTEDE FORMÅL, SÆLGES DET "SOM DET ER
OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE
ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED
TIL ET BESTEMT FORMÅL.
Hvad er ikke dækket af denne garanti:
Denne garanti er en garanti for, at PRODUKTET er fri
for fabrikationsfejl, som vil påvirke PRODUKTETS evne
til at fungere efter hensigten. Det er ikke en garanti
for, at det aldrig vil være nødvendigt at reparere
PRODUKTET, og det er heller ikke en garanti for,
at COWAY vil påtage sig noget ansvar eller nogen
forpligtelser ud over dem, der specifikt er angivet
i det foregående afsnit. COWAY bærer ikke ansvaret
for nogen personskade eller for skader på ejendom af
nogen art, heller ikke selvom sådanne skader opstår
som følge af brud på denne garanti.

(“EJEREN”)

Begrænsninger og undtagelser:
I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET ER TILLADT
I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER
COWAY SIG ENHVER ANDEN GARANTI – HVAD ENTEN
DEN ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET –
END DEN GARANTI, DER ER GIVET HERI. DENNE
GARANTI TRÆDER I STEDET FOR OG UDELUKKER
ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER OG
ERKLÆRINGER – HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE
ELLER UNDERFORSTÅEDE, MUNDTLIGE ELLER
SKRIFTLIGE, LOVBEFALEDE ELLER PÅ ANDEN
MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL
EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER
ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE COWAY
PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL.
NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER,
HVAD ANGÅR GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN
UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ DEN OVENNÆVNTE
BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
COWAY GIVER IKKE TILLADELSE TIL NOGEN PERSON,
HERUNDER SINE EGNE REPRÆSENTANTER, TIL AT
FREMSÆTTE NOGEN ERKLÆRING ELLER TIL AT TILBYDE
NOGEN ANDEN GARANTI ELLER ANDRE VILKÅR, HVAD
ANGÅR DETTE PRODUKT, END DEN NÆRVÆRENDE
GARANTI. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR
EJERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL OVER
FOR COWAY, OG COWAY BÆRER IKKE ANSVARET
FOR NOGEN FØLGESKADER, SKADER, DER IFALDER
PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, SÆRLIGE,
TILFÆLDIGE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER,
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE OG
TAB AF ANVENDELSESMULIGHEDER. TILFÆLDIGE
SKADER, FØLGESKADER OG SKADER, DER IFALDER
PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, VIL
IKKE BLIVE DÆKKET, SELVOM DE RETSMIDLER OG
HANDLEMULIGHEDER, SOM ER FASTSAT I DENNE
GARANTI, ER UANVENDELIGE MED HENBLIK PÅ
OPNÅELSE AF DERES EGENTLIGE FORMÅL. NOGLE
LANDE TILLADER IKKE NOGEN UNDTAGELSE ELLER
BEGRÆNSNING, HVAD ANGÅR TILFÆLDIGE SKADER
ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENNÆVNTE
BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE GÆLDER
MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY PÅTAGER SIG IKKE
ANSVARET FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM
FØLGE AF FORSØMMELIGHED, BRUD PÅ GARANTIEN,
SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDRE FORMER FOR
ANSVAR, BORTSET FRA DET EKSKLUSIVE ANSVAR,
DER ER REDEGJORT FOR I DENNE GARANTI.

Andet

Begrænsninger vedrørende underforståede
garantier:

Garantibetingelser:
COWAYs fortsatte ansvar i henhold til denne garanti
er betinget af følgende:
a) Defekten eller skaden skyldes ikke og er ikke
et resultat af unormal brug eller usædvanlige
forhold, forkert opbevaring, ikke-autoriserede
ændringer eller reparationer, forkert brug,
forsømmelighed, ulykke, ændring, forkert
installation eller andre handlinger, der ikke er
Coways eller producentens fejl, eller som ikke er
dækket af producentens garanti.
b) PRODUKTET er ikke blevet ændret, modificeret
eller repareret uden forudgående skriftlig
godkendelse fra COWAY.
c) EJEREN har skriftligt informeret COWAY om
eventuelle fejl på PRODUKTET, der er dækket af
denne garanti, inden for tredive (30) dage efter,
at en sådan fejl er opstået;
d) EJEREN har ikke gjort sig skyldig i nogen form
for misbrug eller forsømmelighed i forbindelse
med brugen af PRODUKTET.

COWAYs manglende håndhævelse eller brug
af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri,
skal ikke opfattes, som at COWAY giver afkald
på sine rettigheder i henhold til denne garanti.
Opnåelse af garantiservice og EJERENS
forpligtelser:
Hvis produktet ikke fungerer efter
hensigten, skal du informere COWAY eller
COWAYs repræsentant inden for 48 timer eller
den næste arbejdsdag efter opdagelsen af en
defekt på produktet. EJEREN skal sende en skriftlig
meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage
efter, at defekten er blevet opdaget, eller efter at
defekten ved brug af behørig omhu skulle have
været opdaget. Krav, der fremsættes i henhold
til denne garanti, vil kræve, at EJEREN fremviser
et købsbevis.

GARANTIKORT

En eventuel underforstået garanti vedrørende
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål
eller en bestemt anvendelse vil være begrænset
til gyldighedsperioden for den ovenstående
udtrykkelige og skriftlige garanti.

Afkald:

TYSKLAND OG ØSTRIG
 ÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung
Adresse : K
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386
Frankfurt am Main
Tlf.
: +49 (0)69 66 10 27 000
Mail
: info-de@kunzigroup.com
Web
: https://kunzigroup.com
POLEN
Adresse : O
 PUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tlf.
: +32 4201255
Mail
: serwis@opus.pl

COWAY
Adresse : Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tlf.
: +82-1588-5100
ITALIEN
Adresse : K
 ÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI),
Italien
Tlf.
: +39 02 61 45 161
Mail
: info-it@kunzigroup.com
Web
: https://kunzigroup.com

SVERIGE
Adresse : A
 lbion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sverige
Tlf.
: +46 171 66 33 00
Mail
: info@albionnordic.com
Web
: www.albionnordic.com
TYRKIET
 AKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş.
Adresse : H
Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros Plaza
İş Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / İSTANBUL
Tlf.
: +90 212 217 11 60
Mail
: info@hakman.com.tr
Web
: https://www.hakman.com.tr
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OMINAISUUDET

1

Ylivoimainen ilmanpuhdistus
Tuotteessa on tehokas hienopölysuodatin ja optimoitu
suodatinjärjestelmä, joilla erittäin hieno pöly ja epäpuhtaudet
voidaan poistaa tehokkaasti sisäilmasta.

Puhtaan ilman tehokas kierto

2
3

Normaali kiertotoiminto ja keskittävä kiertotoiminto kierrättävät
puhtaan ilman nopeasti eri suuntiin.
Käyttöliittymän säädin on suunniteltu toimimaan intuitiivisesti,
kun virtaustien kytkentärakenne on käytössä.

Mukautettava suorituskykyinen
suodatinjärjestelmä

Mukautettu suodatin

Mukautettavaan suodatinjärjestelmään voidaan asentaa sopivat
suodattimet kaikkiin tilanteisiin, vuodenaikoihin ja tiloihin.

4

Reaaliaikainen ilman puhtauden näyttö

5

Irrotettava ilmaritilä

Likaisuusanturi ilmaisee sisätilan kunnon, jonka voit helposti
tarkistaa etäältä nelitasoisesta värinäytöstä.

Tuotteen yläosassa oleva ilmaritilä ja sisäänrakennettu eturitilä
voidaan irrottaa puhdistuksen helpottamiseksi.
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Yellow

Green

Blue
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OMINAISUUDET/SISÄLLYS

SISÄLLYS

COWAY

Kiitos siitä, että olet valinnut Coway-ilmanpuhdistimen!
Lue tämä käyttöopas läpi, jotta osaat käyttää ja huoltaa ilmanpuhdistinta oikein.
Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tämä käyttöopas voi auttaa ratkaisemaan ne.
Tämä käyttöopas sisältää tuotetakuun. Säilytä käyttöopasta ja takuuta turvallisessa paikassa.

MUUTA
| 21 |
| 22 |

VIANMÄÄRITYS
TEKNISET TIEDOT

1

– Säilytä käyttöopas paikassa, jossa se on nopeasti ulottuvilla. –

2

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
Seuraavia käyttäjän turvallisuutta koskevia
ohjeita on noudatettava.
Niiden noudattaminen parantaa käyttäjän turvallisuutta
ja ehkäisee omaisuusvahinkoja. Lue varotoimenpiteet
huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.

Vain 220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz

VAARA: Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi
johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa kuolemaan.
• Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
• Pistoke kytketään verkkoon, jonka jännite on 220–240 volttia
ja taajuus noin 50 Hz tai 60 Hz.
• Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
• Älä kosketa pistoketta märin käsin.
• Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta raskaita
esineitä virtajohdon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu tai väänny
kierteelle.
• Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
• Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen
kuivua kokonaan ennen käyttöä.
• Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia
tai osien vaihtotoimia.
• Jos pistokkeen nastojen tai kontaktialueen päällä on pölyä tai vettä,
pyyhi ne huolellisesti puhtaiksi.
• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain
tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.
• Irrota pistoke pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
• Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Ota yhteyttä
palvelukeskukseen johdon vaihtamiseksi.
• Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.

Tietoa
TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT | Vaara

• Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten
sähkölaitteiden päälle.
• Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle,
pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).
• Älä käytä tai säilytä syttyviä kaasuja tai materiaaleja lähellä laitetta.
• Jos laitteesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai savua, irrota
pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.
• Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
• Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita,
kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
• Älä avaa, korjaa tai muuta tuotetta itse.
• Älä aseta tuotteen päälle vedellä täytettyjä astioita, kemikaaleja,
elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä materiaaleja.
• Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
• Jos puhdistin kaatuu ja siihen pääsee vettä käytön aikana, laite on
käytettävä jälkihuollossa ennen sen ottamista uudelleen käyttöön.
• Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen tai käytä bentseeniä,
ohentimia tai muita vastaavia tuotteita, kun pyyhit laitteen puhtaaksi.
• Älä työnnä likaisuusanturiin teräväkärkisiä esineitä.
• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä (neuloja, tikkuja,
kolikkoja jne.) ilman otto- ja poistoaukkoihin.
• Älä anna lasten roikkua kiinni puhdistimessa tai kiivetä sen päälle.
• Huolehdi siitä, etteivät lapset aseta käsiään ilman otto- ja
poistoaukkoihin.
• Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
• Älä suihkuta vettä suoraan puhdistimen päälle.

3
4

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT
VAROITUS: J äljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.
•
•
•
•

Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä.
Kytke pistorasiaan, jossa on maavuotokatkaisin (teho enintään 30 mA).
Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain 250 V:n 15 A:n pistorasioita ja johtoja.
Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä
tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin
veden kanssa.
HUOMIO: J äljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.

• Älä irrota pistoketta pistorasiasta tai siirrä puhdistinta, kun se on
toiminnassa.
• Jos puhdistimesta lähtee epätavallinen ääni, haju tai savua,
katkaise virta välittömästi, irrota pistoke pistorasiasta ja ota
yhteyttä palvelukeskukseen.
• Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
• Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
• Sijoita laite siten, että se on kauttaaltaan vähintään 20 cm:n
etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
• Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään
puhdistimen ympärillä.
• Asenna puhdistin vähintään 2 m:n etäisyydelle televisiosta ja muista
sähkölaitteista.
• Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla
voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.

•

•
•

•
•

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT | Varoitus | Huomio

•
•
•

Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
Älä asenna laitetta korkealle.
Älä käytä liiallista voimaa puhdistimen käsittelyssä.
Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Puhdistin voi kaatua.
Älä käytä laitetta pitkään tiloissa, joissa on lapsia, ikääntyneitä
tai sairaita.
Älä peitä ilman otto- ja poistoaukkoja pyykeillä tai verhoilla.
Puhdista esisuodatin pölystä imurilla tai huuhtelemalla se vedellä.
Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua kunnolla
varjoisessa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Henkilöt, joilla on fyysisiä, aistitoimintoihin liittyviä tai henkisiä
toimintarajoitteita, sekä lapset eivät saa käyttää laitetta ilman
valvontaa tai opastusta.
Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
Tämä laite soveltuu 8-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten
ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla fyysinen tai henkinen
toimintakyky tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole
kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille
on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Tietoa

•
•
•
•
•
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OSIEN NIMET
Edestä / Takaa

Etukansi

Monitoimipainike

Ilman
poistoaukko
Likaisuusanturi

Ilmanottoaukko

Virtajohto

Näkymä ylhäältä

Irrotettava yläilmaritilä

Ohjauspaneeli

Tietoa

Tarvikkeet

OSIEN NIMET

Käyttöopas
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ILMAN PUHDISTUSPROSESSI
■ Esisuodatin
Poistaa isot pölyhiukkaset, homeen, hiukset ja lemmikkien karvat.

■ Mukautettu suodatin*
Mukautettavaan suodatinjärjestelmään voidaan asentaa sopivat suodattimet kaikkiin tilanteisiin,
vuodenaikoihin ja tiloihin.

■ Hajusuodatin
	Rakeinen aktiivihiilisuodatin suodattaa tehokkaasti hajut, mukaan lukien ruoanlaitosta syntyvät hajut,
epämiellyttävät hajut kotitalouksissa ja haitalliset kaasut.

■ HEPA-suodatin
Erittäin suorituskykyinen synteettinen HEPA-suodatin poistaa erinomaisen tehokkaasti tupakansavun
ja hienon pölyn.

▶
1. Hienohiukkasesisuodatin

▶

2. Mukautettu
suodatin

▶
3. Hajusuodatin

4. HEPA-suodatin

∗ Mukautettu suodatin myydään erikseen eikä se sisälly tuotteen toimitukseen.
∗ Mukautetun suodattimen puuttuminen ei vaikuta tuotteen toimintaan eikä perustason suorituskykyyn.

TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ
Käyttö

Tarkistustoimet ennen käyttöä
T uote on tarkoitettu ainoastaan 220 V – 240 V~ 50 Hz,
60 Hz -alueella käytettäväksi.
Varmista, että pistorasia on teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva:
220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

Vinkkejä

– Poista pakkausmuovi ennen suodattimen asennusta.
– Käytä suodatinta ainoastaan sisätiloissa.
– Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä tuotetta.
– Tarkasta suodattimen etuosa asennuksen yhteydessä.
▶ Suodattimien asennusjärjestys: HEPA-suodatin → Hajusuodatin → Mukautettu
suodatin → Hienohiukkasesisuodatin

1. Avaa etukansi.
Avaa etukansi tarttumalla siihen molemmilta puolilta.

2. Poista suodatin ja irrota
pakkausmuovi.
Irrota pakkausmuovi muista suodattimista
paitsi hienohiukkasesisuodattimesta ja
asenna suodattimet laitteeseen esitetyssä
suodattimien asennusjärjestyksessä.
Asenna mukautettu suodatin
hienohiukkaesisuodattimen takapuolelle.

▶

ILMAN PUHDISTUSPROSESSI / TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimen asennus

∗ Suodattimien asennusjärjestys: HEPA-suodatin → Hajusuodatin → Mukautettu suodatin → Hienohiukkasesisuodatin
∗ Mukautettu suodatin myydään erikseen eikä se sisälly tuotteen toimitukseen.

3. Kiinnitä etukansi.

Kohdista etukannen alaosassa olevat kaksi
kielekettä uriin ja kiinnitä kansi asettamalla
se paikalleen.
∗ Tuote ei toimi, jos etukantta ei ole asennettu
oikein.
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ILMAISIMET JA PAINIKKEET
Ilmaisimet
1 Valoanturi

2 Automaattitilan

ilmaisin

3 Hiljaisen

tilan ilmaisin

4 Turbotilan

ilmaisin

5 Ilmamäärän

ilmaisin

6 Suodatinhäly-

tyksen ilmaisin

7 Kiertotilan ilmaisin
8 Likaisuustason

ilmaisin

1 Valoanturi

Anturi havaitsee valon tuotteen ympärillä.

3 Hiljaisen tilan ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun hiljainen tila valitaan.

5 Ilmamäärän ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun ilmamäärä valitaan.

7 Kiertotilan ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun kiertotila valitaan.
(NORMAALI/KESKITTÄVÄ)

2 Automaattitilan ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun automaattitila
valitaan.

4 Turbotilan ilmaisin

Ilmaisin syttyy, kun turbotila valitaan.

6 Suodatinhälytyksen ilmaisin

Ilmaisin syttyy suodattimen puhdistusja vaihtojakson aikana. Kun suodattimen
puhdistus- tai vaihtovälistä on jäljellä
enintään 5 %, ilmaisin syttyy ja varoittaa
käyttäjää.
8 Likaisuustason ilmaisin

Ilmaisin ilmaisee epäpuhtauksien
määrän sisäilmassa LED-väreinä. Puhdas
(sininen) → Pieni likaisuustaso (vihreä) →
Keskisuuri likaisuustaso (keltainen) →
Suuri likaisuustaso (punainen)
Pieni Keskisuuri Suuri
Likaisuustaso Puhdas likaisuus- likaisuus- likaisuustaso
taso
taso
LED-valon väri Sininen

Vihreä

Keltainen Punainen

1 Virta-

painike

2 Tilapainike

(Mode)

3 Ilmamäärän

painike

4 Suodattimen

vaihtovälin painike

5 Laatu-/lukituspainike

(Mood/lock)

1 Virtapainike
Käytetään tuotteen kytkemiseksi
päälle / pois päältä.
∗ Kun tuotetta käytetään ensimmäisen kerran,
se toimii automaattitilassa. Jos sammutat
laitteen käytön aikana ja käynnistät sen sitten
uudelleen, laite toimii siinä tilassa, jossa se oli
ennen sammuttamista.

3 Ilmamäärän painike
Painamalla ilmamäärän painiketta
voit valita ilmamäärän. Se kytkeytyy
järjestyksessä 1 → 2 → 3.

5 Laatu-/lukituspainike (Mood/lock)
Tällä painikkeella voit kytkeä likaisuustason
ilmaisimen ja muut ilmaisimet käyttöön tai
pois käytöstä. Kun likaisuustason ilmaisin
ja muut ilmaisimet ovat käytössä Laatu-/
lukituspainikkeen (Mood/Lock) toistuva painallus
toimii seuraavasti: likaisuustason ilmaisin POISSA
KÄYTÖSTÄ → kaikki muut ilmaisimet POISSA
KÄYTÖSTÄ → kaikki ilmaisimet KÄYTÖSSÄ.

∗ Voit lukita kaikki painikkeet painamalla tämän
painikkeen alas ja pitämällä sen alhaalla yli
2 sekuntia. Kun haluat purkaa painikkeiden
lukituksen, paina painiketta uudelleen yli 2 sekuntia.
∗ Jos painat painiketta silloin, kun painikkeet ovat
lukittuina, äänimerkki ilmaisee lukitusta tilasta.

ILMAISIMET JA PAINIKKEET

6 Monitoimipainike

Käyttö

Painikkeet

2 Tilapainike (Mode)
Painamalla tilapainiketta (Mode)
voit vaihtaa tilaksi Automaattinen →
Hiljainen → Turbo.

4 Suodattimen vaihtovälin painike
Jos suodatinhälytyksen ilmaisin palaa,
puhdista tai vaihda suodatin ja paina
sitten painiketta vähintään kaksi sekuntia
vaihtojakson nollaamiseksi.
∗ Jos PRE- ja HEPA/CARBON-valot syttyvät
samaan aikaan, ne nollautuvat samalla kertaa.
∗ Jos suodatinhälytyksen ilmaisin ei pala,
tämä painike ei toimi.
∗ Jos olet vaihtanut tai korjannut suodattimen
ennen suodatinhälytyksen ilmaisimen
syttymistä, katso lisätietoja sivulta 15.

6 Monitoimipainike
Kierrä painiketta kiertotilan valitsemiseksi.
Kierrä painikkeen ilmaisinta 90 astetta
eteen- tai ylöspäin.
– Kierrä ilmaisinta ylöspäin: NORMAALI-tila,
poisto ylöspäin
– Kierrä ilmaisinta eteenpäin: KESKITETTY-tila,
poisto eteenpäin
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KÄYTTÖ

Vinkkejä

– Liitä virtajohto pistorasiaan ennen tuotteen käyttämistä.
– K un tuotetta käytetään ensimmäisen kerran, se toimii automaattitilassa.
Kun tuote sammutetaan ja käynnistetään, se toimii sen jälkeen samassa tilassa
kuin ennen sammutusta.

■ Tuotteen manuaalinen käyttö
Käynnistä puhdistin painamalla
virtapainiketta ja valitse haluamasi
ilmamäärä painamalla ilmamäärän
painiketta. (1 → 2 → 3)

▶

■ Automaattitilan käyttö
Käynnistä Tuote painamalla virtapainiketta
ja valitse automaattitila painamalla
Automaattitila-painiketta. (Katso sivu 14)

▶

■ Hiljaisen tilan käyttö
Käynnistä Tuote painamalla virtapainiketta
ja valitse hiljainen tila painamalla
Hiljainen tila -painiketta. Tilassa ilmamäärä
minimoidaan hiljaisen ja miellyttävän
ympäristön luomiseksi.

▶

■ Turbotilan käyttö
Puhdistaa sisäilman nopeasti
suurentamalla ilmamäärän maksimiin.
Laite toimii turbotilassa tehokkaammin
kuin ilmamäärän asetuksella 3.

▶

Laite säätää ilmamäärän automaattisesti (Pieni → Keskisuuri → Suuri) anturin havaitseman sisäilman
likaisuustason mukaan tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.
Tämä toimintatila on sopiva peruskäyttäjille.
Ilmamäärä

Likaisuustaso 1

Likaisuustaso 2, 3

Likaisuustaso 4

Automaattinen taso 1

Automaattinen taso 2

Automaattinen taso 3

Käyttö

▶ Automaattitila

▶ Lepotila (toimii vain automaattitilassa)

∗ Likaisuustason ilmaisin sammutetaan lepotilan aikana.
∗ Kun huone on jälleen valoisa, laite siirtyy takaisin automaattitilaan.

KÄYTTÖ

Jos huone on pimeä automaattitilassa toiminnan aikana, laite siirtyy lepotilaan. Lepotilassa ilmamäärä
on pieni, laite toimii hiljaa ja energiaa säästyy.

Monitoimipainike
■ NORMAALI-tila
NORMAALI-tilassa laitteen puhallin puhaltaa ilman sen yläosasta. Käynnistä Tuote painamalla
virtapainiketta ja kierrä monitoimipainike NORMAALI-tilan kohdalle.
NORMAALI-tilan ilmaisin syttyy tässä vaiheessa palamaan.

▶

▶

■ KESKITETTY-tila
KESKITETTY (FOCUS) -tilassa laitteen puhallin puhaltaa ilman eturitilän kautta. Käynnistä Tuote
painamalla virtapainiketta ja kierrä monitoimipainike KESKITETTY-tilan kohdalle. KESKITETTY-tilan
ilmaisin syttyy tässä vaiheessa palamaan.

▶

Vinkkejä

▶

– Kiertotilan ilmaisin ei syty, kun monitoimipainike on keskiasennossa.
– Kierrä monitoimipainike loppuun asti, kunnes kiertotilan ilmaisin syttyy.
– Monitoimipainike kääntyy vain 90 astetta.
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SUODATTIMEN PAKOTETTU NOLLAUS
Suodattimen pakotettu nollaus
Käytä tätä toimintoa, jos olet vaihtanut tai korjannut suodattimen ennen
suodatinhälytyksen ilmaisimen syttymistä.

1. Paina suodattimen vaihtovälin painiketta ja laatupainiketta
samaan aikaan yli 2 sekuntia, kun laite on käynnissä.

2 sekuntia
2. Esisuodattimen merkkivalo vilkkuu noin 0,5 sekunnin välein.

3. Paina suodattimen vaihtovälin painiketta ja valitse
haluamasi suodatin. Suodattimet valitaan seuraavassa
järjestyksessä:
ESI → HEPA / HIILI → ESI & HEPA / HIILI → ESI

4. Kun olet valinnut nollattavan suodattimen, paina
suodattimen vaihtovälin painiketta vähintään 2 sekuntia
suodattimen asetuksen nollaamiseksi.
∗ Jos suodattimen vaihtovälin painiketta ei painetta 10 sekunnin
kuluessa tai jos suodattimen vaihtovälin painiketta ja laatupainiketta
painetaan samanaikaisesti yli 2 sekuntia, tila peruuntuu.

2 sekuntia

HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, likaisuusanturin herkkyysasetuksena on vakioherkkyys.
Jos ilma on likaisuusanturin mukaan erittäin likainen vielä sen jälkeen, kun ilmanpuhdistin on
toiminut kaksi tuntia likaisessa ympäristössä, tai jos ilma on likaisuusanturin mukaan yli tunnin
ajan jatkuvasti puhdas voimakkaasti likaisessa ympäristössä, anturin herkkyyttä voidaan säätää
seuraavasti.

2 sekuntia
2. Ilmamäärän ilmaisin vilkkuu noin 0,5 sekunnin välein.

3. Paina ilmamäärän painiketta anturin herkkyyden
säätämiseksi. Kun anturin herkkyys on valittu,
ilmamäärän ilmaisin vilkkuu alla esitetyllä tavalla.
Taso 1

Taso 2

Taso 3

Suuri

Vakio

Pieni

4. Jos painat ilmamäärän painiketta ja tilapainiketta samaan
aikaan yli 2 sekuntia, valittu anturin herkkyys asetetaan ja
laite toimii normaalisti.
∗ Anturin valittu herkkyys asetetaan automaattisesti, jos ilmamäärän
painiketta ja tilapainiketta ei paineta 10 sekunnin kuluessa.

PAKOTETTU SUODATTIMEN NOLLAUS / HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

1. Paina tilapainiketta (Mode) ja ilmamäärän painiketta
samaan aikaan yli 2 sekuntia, kun laite on käynnissä.

Käyttö

Hiukkasanturin herkkyyden säätö

2 sekuntia
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PUHDISTUS

Vinkkejä

– Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
– Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (ohenteita jne.) sisältäviä
puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
– Älä upota tuotetta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

■ Likaisuusanturin puhdistus
(kahden kuukauden välein)
1. Avaa tuotteen vasemmalla puolella
oleva likaisuusanturin kansi.
Puhdista ilman otto- ja poistoaukot ja
likaisuusanturin alue ensin pehmeällä
harjalla tai pölynimurilla.

Ilmanotto- ja
poistoaukot
Ilmanottoaukko

2. Pyyhi linssi ja pölyn sisääntuloaukko ja poistoaukko ensin kostealla
puuvillapuikolla ja pyyhi ne sen jälkeen kuivalla puikolla kosteuden
poistamiseksi.
		 ∗ Jos puhdistusta ei tehdä säännöllisesti, likaisuusanturin suorituskyky
voi heikentyä.
		 ∗ J os ympäristö on pölyinen, puhdista anturi tiheämmin. Puhdistusväli
vaihtelee käyttöympäristön mukaan.

■ Ilman otto- ja poistoaukon puhdistus
(kahden kuukauden välein)
Puhdista ilman otto- ja poistoaukko pehmeällä harjalla.
∗ Noudata varovaisuutta, jotta tuotteeseen ei pääse pölyä puhdistuksen aikana.

■ Etukannen puhdistus
	Irrota etukansi ja poista sen pintaan tarttunut pöly pehmeällä
ja kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
∗ Jos lika on pinttynyt, pyyhi lika käyttämällä kevyesti kostutettua liinaa.
(Älä käytä hankaavia tuotteita.)

■ Tuotteen rungon puhdistus (2–4 viikon välein)
Pyyhi puhtaaksi kuivalla ja pehmeällä liinalla.
∗ Jos lika on pinttynyt, pyyhi lika käyttämällä kevyesti kostutettua liinaa.
(Älä käytä hankaavia tuotteita.)

▶

Pölyn ulostulo

Pölyn
sisääntulo

1. Avaa etukansi vetämällä sitä yläosasta.

PUHDISTUS

■ Esisuodatin (2–4 viikon välein)

Huolto

Vinkkejä

– Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen suodattimen puhdistamista.
– Esisuodatin voidaan puhdistaa pyyhkimällä pölyt tai pesemällä se vedellä ja asentaa
sitten takaisin.
– Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, laitteen suorituskyky voi heikentyä.
–M
 ukautettua suodatinta, hajusuodatinta ja HEPA-suodatinta ei puhdisteta, vaan ne
vaihdetaan uusiin.
Älä koskaan pese niitä vedellä.

2. Paina esisuodatin-nappulaa ja irrota suodatin.

3. Poista pöly imuroimalla tai huuhtelemalla vedellä sen mukaan,
kuinka likainen esisuodatin on.

4. Anna esisuodattimen kuivua kunnolla ja asenna se sitten takaisin paikalleen.
Asenna etukansi takaisin paikalleen.
∗K
 un kiinnität esisuodattimen laitteeseen, asenna se oikein koukkuun.
∗ Pese esisuodatin juoksevalla vedellä tai käyttämällä vettä, johon on lisätty neutraalia puhdistusainetta (noin 30℃).
Anna kuivua kunnolla varjoisassa
paikassa, jossa ilma vaihtuu hyvin.
Jos annat esisuodattimen kuivua
suorassa auringonpaisteessa tai
lähellä ilmankuivainta, lämmitintä
▶
tai muuta lämpölähdettä, se voi
vääntyä. Laite ei toimi sen jälkeen
kunnolla.
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SUODATTIMEN VAIHTO
■ Vaihto
– Katso sivulta 10 suodattimien asennusmenetelmä, kun vaihdat suodattimen.
– Tarkista etupuoli, kun asennat suodattimen.
– Käytä alkuperäisiä Coway-suodattimia laitteen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
– Irrota laitteen pistoke aina pistorasiasta ennen suodattimen vaihtamista.

■ Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit
Suodatin

Puhdistus-/vaihtoväli

Puhdistus/vaihto

Hienohiukkasesisuodatin

Kun ”PRE”-ilmaisin syttyy
palamaan*

Puhdistus ja pesu

Mukautettu suodatin

Kerran / 4 kuukautta

Vaihto

Hajusuodatin/HEPA-suodatin

Kun ”HEPA/CARBON”-ilmaisin
syttyy palamaan**

Vaihto

∗ Jos laitetta käytetään 8 tuntia päivässä maksimaalisella ilmamäärällä, ilmaisin syttyy palamaan noin
2 viikon jälkeen.
∗∗ Jos laitetta käytetään 8 tuntia päivässä maksimaalisella ilmamäärällä, ilmaisin syttyy palamaan noin
vuoden jälkeen.
Suodattimen puhdistus- ja vaihtotarpeesta hälyttävän ilmaisimen palamaan syttymisen ajankohta
vaihtelee laitteen käytön ja ympäristön mukaan.
– Kun olet puhdistanut tai vaihtanut suodattimen, nollaa jakso painamalla suodattimen vaihtovälin
painiketta (sivua 15).
– Suodattimen vaihtoväli on suositus. Käyttöympäristöstä riippuen saattaa olla tarpeen käyttää erilaista
vaihtoväliä.

1. Avaa etukansi, irrota hienohiukkasesisuodatin laitteesta ja irrota sitten mukautettu suodatin
hienohiukkasesisuodattimesta.

Huolto

■ Mukautetun suodattimen vaihto

▶

▶

SUODATTIMEN VAIHTO

2. Irrota uudesta mukautetusta suodattimesta pakkausmuovi ja aseta suodatin
hienohiukkasesisuodattimen takapuolelle. Asenna hienohiukkasesisuodatinyksikkö, aseta se
laitteeseen tekemällä samat toimet päinvastaisessa järjestyksessä ja sulje etukansi.

■ Hajusuodattimen/HEPA-suodattimen vaihto (suodatinhälytyksen ilmaisimen palamaan
syttymisen jälkeen)

1. Avaa etukansi, irrota esisuodatin laitteesta ja irrota sitten hajusuodatin/HEPA-suodatin

▶

▶

2. Irrota uudesta hajusuodattimesta/HEPA-suodattimesta pakkausmuovi ja vaihda se vanhan
tilalle. Asenna esisuodatinyksikkö uudelleen, aseta se laitteeseen tekemällä samat toimet
päinvastaisessa järjestyksessä ja sulje sivukansi.
∗ Tarkista suodattimen etuosa.
∗ Asenna esisuodatin painamalla se kunnolla molemmilla sivuilla oleviin koukkuihin.

▶

▶
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VIANMÄÄRITYS
Vaikka tuote ei ole vahingoittunut, siinä voi ilmetä toimintahäiriö virheellisen käytön tai muiden
vähäisten syiden takia. Tarkista tällaisissa tapauksissa, voidaanko ongelma ratkaista helposti
joutumatta ottamaan yhteyttä huoltopisteeseen tekemällä seuraavat vianmääritystoimet.
Jos ongelma jatkuu alla esitettyjen vianmääritystoimien jälkeen, ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Vika

Tarkastus

Toimenpiteet

• Onko virtajohto kytkettynä?

Liitä virtajohto 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n
pistorasiaan.

• Ovatko kaikki merkkivalot
sammuksissa?

Paina virtapainiketta ja valitse haluttu
toiminto.

• Ovatko sähköt katki?

Käytä laitetta, kun sähkönsyöttö
toimii jälleen.

• Palaako automaattitilan ilmaisin?

Ilmamäärän valintatoiminto on
käytettävissä vain manuaalisessa
tilassa (normaali).

• Palaako HILJAINEN/TURBO-tilan
ilmaisin?

Ilmamäärää ei aseteta hiljaisessa
tai turbotilassa, vaan ne toimivat
pikemmin asetustasolla.

• Onko suodattimen puhdistustai vaihtoväli ohi?

Tarkasta suodattimen puhdistusja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda
suodatin tarvittaessa.

• Onko likaisuusanturin linssillä pölyä?

Puhdista likaisuusanturin linssi.
(Katso sivu 17.)

• Tuntuuko ilman likaisuustaso
jatkuvasti suurelta?

Säädä likaisuusanturin herkkyys
pieneksi tai vakioksi. (Katso sivu 16.)

• Tuntuuko ilman likaisuustaso
jatkuvasti pieneltä?

Säädä likaisuusanturin herkkyys
suureksi tai vakioksi. (Katso sivu 16.)

Laitteesta lähtee
paha haju.

• Onko suodattimen puhdistus- tai
vaihtoväli ohi?

Tarkasta suodattimen puhdistusja vaihtovälit ja puhdista tai vaihda
suodatin tarvittaessa.

Likaisuustason
ilmaisin vilkkuu.

• Ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Muut
toimintahäiriöt

• Tarkista ongelma, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Ilmaa ei tule ulos.

Ilmamäärä
ei vaihdu.

Ilmamäärä on
heikentynyt
merkittävästi.

Likaisuustaso
ei muutu.

TEKNISET TIEDOT
Ilmanpuhdistin

Mallin nimi

AP-1220B

Jännite

220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

Vaiheet

Yksivaiheinen

Virrankulutus
Tuotteen eritysluokka

Muuta

Tuotteen nimi

50 W
Luokan 2 laite
Mekaaninen pölynkeräys (HEPA-suodatin)

Turvatoiminnot

Virta katkeaa, kun ovi avataan tai suljetaan

Asennuspaikka

Vain sisäkäyttöön

Suositeltava käyttöalue

40 m2

Maksimi-ilmamäärä

6,0 m3 / min

Tuotteen mitat

376 mm (leveys) × 196 mm (pituus) × 717 mm (korkeus)

Tuotteen paino

8,7 kg

▶ Tuotteen tekniset tiedot saattavat muuttua, kun tuotteen suorituskykyä parannetaan tekemällä
kehitystyötä.
▶ Suositeltu käyttöalue ja maksimi-ilmamäärä perustuvat mittaustuloksiin, kun laitetta käytetään
turbotilassa ja normaalissa kiertotilassa.

VIANMÄÄRITYS / TEKNISET TIEDOT

Pölynkeräysmenetelmä
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TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS,
KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU TUOTTEELLE
ILMANPUHDISTIN AP-1220B (”TUOTE”)
Malli:
Sarjanumero:
Asiakkaan nimi:
Ostopäivä:
Mitä takuun piiriin kuuluu:
Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja
on voimassa kahden vuoden ajan. Se kattaa
tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät
sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä
takuuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja
rajoitukset huomioiden. Takuuaikana COWAY
joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman
harkintansa mukaan.
COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai
vaihtotöiden laajuuden.
Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat
ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt
vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana.
Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat
alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan
alkuperäisen kahden vuoden takuun jäljellä olevaksi
ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan
tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään
käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana
julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen.
JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN
SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN,
SE ON MYYTY 'SELLAISENAAN', ILMAN MITÄÄN
SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN
KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.
Mitä takuu ei kata:
Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole
valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä
käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei takaa, että
tuote ei milloinkaan kaipaa korjausta, eikä myöskään
sisällä muita valmistajan vastuita tai velvoitteita,
kuin edellä mainitut. COWAY ei ole vastuussa
minkäänlaisista henkilö- tai esinevahingoista,
vaikka ne olisivatkin seurausta takuun rikkomisesta.

(”OMISTAJA”)

Rajoitukset ja poikkeukset:
SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA
COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT,
SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT.
TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA
KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET,
SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET,
LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT,
MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN
KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN
KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA
MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN.
JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN
RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ
KOSKE SINUA.
COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA
MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA
TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI
VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ
TAKUUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON
COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE,
EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA,
SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA
TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ,
MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN
TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE
VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA
JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE
OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA.
JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI
SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAMISTA
TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU
RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI
VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT
HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN,
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN
LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY
NÄIHIN TAKUUEHTOIHIN.

Muuta

Oikeuksista luopuminen:

Mahdolliset epäsuorat takuut
kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta
määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä
kuvatun suoran kirjallisen takuun kestoon.

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu täyttämään
jotain näistä sopimukseen kirjatusta ehdoista
tai turvaamaan niiden toteutumista, se ei johda
takuuehdoissa mainituista oikeuksista luopumiseen.

Takuuehdot:

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN
velvollisuudet:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu
on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:
a) Vika tai vaurio ei ole seurausta
epäasianmukaisesta käytöstä tai
käyttöolosuhteista, soveltumattomasta
varastoinnista, luvattomasti tehdyistä
muutoksista tai korjaustöistä, väärinkäytöstä,
laiminlyönneistä, onnettomuuksista,
muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta
tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen
valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan
takuu ei kata
b) Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille
ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä
etukäteen saatua kirjallista suostumusta
c) OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti
tuotteessa ilmenneestä, tämän takuun piiriin
kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa vian ilmenemisestä
d) OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta,
käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai
laiminlyönyt sitä.

COWAY
Osoite

Puhelin

: Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do,
Korea
: +82 1588 5100
ITALIA

Osoite

:K
 ÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 –
Bresso (MI), Italy
Puhelin
: +39 02 6145 161
Sähköposti : info-it@kunzigroup.com
Verkkosivut : https://kunzigroup.com

Jos tuotetta ei voi käyttää sen
käyttötarkoituksen mukaisella tavalla, on asiasta
ilmoitettava COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin
tai seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian
havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava viasta
kirjallisesti COWAY:lle viimeistään kolmenkymmenen
(30) päivän kuluttua siitä, kun vika on havaittu tai kun
se olisi kohtuudella pitänyt havaita. OMISTAJAN on
esitettävä ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

TAKUUKORTTI

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

SAKSA JA ITÄVALTA
 ÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung
:K
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386
Frankfurt am Main
Puhelin
: +49 (0)69 6610 27000
Sähköposti : info-de@kunzigroup.com
Verkkosivut : https://kunzigroup.com
Osoite

PUOLA
Osoite

:O
 PUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Puhelin
: +32 4201 255
Sähköposti : serwis@opus.pl
RUOTSI
Osoite

:A
 lbion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Ruotsi
Puhelin
: +46 171 66 33 00
Sähköposti : info@albionnordic.com
Verkkosivut : www.albionnordic.com
TURKKI
 AKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş.
:H
Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros Plaza
İş Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / ISTANBUL
Puhelin
: +90 212 217 11 60
Sähköposti : info@hakman.com.tr
Verkkosivut : https://www.hakman.com.tr
Lisää
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FUNKSJONER

1

Overlegen luftrensing
For å fjerne fint støv i inneluften, bruker produktet et kraftig
ultrafint støvoppsamlingsfilter og et optimalisert filtersystem
for å fjerne forurensninger raskt.

Kraftsirkulering av ren luft

2

Funksjonene normal sirkulering og fokus-sirkulering sirkulerer
ren luft hurtig i flere retninger.
Med strømningsbane-vekslingsstrukturen i drift, er enhetens
grensesnittkontroll designet til å være intuitiv.

3

Tilpassbart filter med høy ytelse

4

Sanntids luftrenslighetsdisplay

5

Det tilpassede filtersystemet gir riktige filtre for forskjellige
situasjoner, årstider, steder.

Forurensningssensoren lar deg enkelt kontrollere inneklimaet
fra avstand gjennom fargedisplayet med fire nivåer.

Avtakbart ventilasjonsgitter
Ventilasjonsgitteret på toppen av produktet og det innebygde
frontgitteret kan skilles fra hverandre for å gjøre rengjøringen
enklere enn andre produkter.

Tilpasset filter

Red

Yellow

Green

Blue
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SLIK RENSER DU
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Filter
SLIK BYTTER DU UT FILTERET

FUNKSJONER/INNHOLD

INNHOLD

COWAY

Takk for at du bruker Coway-luftrenseren.
Husk å lese denne brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde luftrenseren korrekt.
Hvis du opplever problemer under bruk, kan du se i denne brukerhåndboken for å løse dem.
Denne brukerhåndboken inneholder produktgarantien, så den bør oppbevares på et
sikkert sted.

ANNET
| 21 |
| 22 |

FEILSØKING
SPESIFIKASJON

1

- Oppbevar brukerhåndboken i lett tilgjengelige områder. -

2

SIKKERHETSINFORMASJON
Følgende informasjon gjelder
sikkerhetsanvisninger som bør overholdes.
Formålet er å ivareta brukersikkerheten og hindre tingskade.
Les forholdsreglene nøye og bruk produktet riktig.

Kun 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

FARE: U
 nnlatelse av å følge forholdsreglene nedenfor kan
føre til alvorlig personskade eller til og med død.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke bruk skadede strømkontakter eller løse stikkontakter.
Strømpluggen må kobles til 220 V – 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz.
Ikke trekk i strømledningen for å flytte enheten.
Ikke rør støpselet med våte hender.
Ikke bruk overdreven kraft for å bøye strømledningen eller legg
tunge gjenstander oppå den for å unngå skade eller fordreining.
Ikke koble til og fra strømpluggen gjentatte ganger.
Hvis vann kommer inn i strømforsyningen, koble fra strømmen
og tørk den helt før du bruker den igjen.
Sørg for å koble fra strømmen under reparasjon, vedlikehold eller
bytte av deler.
Hvis strømpluggens stifter eller kontaktområdet blir dekket av støv
eller vann, tørk dem grundig.
Ikke plugg flere elektriske apparater i en stikkontakt, og bruk bare
en dedikert stikkontakt.
Koble fra strømledningen når den ikke brukes over lengre tid.
Ikke koble til uforsiktig eller tukle med strømledningen.
Hvis strømledningen er skadet, ikke skift den ut på egen hånd.
Kontakt et servicesenter for å bytte det.
Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.
Ikke plasser apparatet oppå elektriske produkter som varme- eller
tv-apparater.

Til informasjon
SIKKERHETSINFORMASJON | Fare

• Ikke installer på steder med mye fuktighet eller støv eller steder
der det spruter vann (regnvann).
• Ikke bruk eller oppbevar brennbare gasser eller brannfarlige
materialer i nærheten av dette produktet.
• Hvis det avgis en merkelig lyd, brennende lukt eller røyk fra enheten,
må du straks trekke ut støpselet og kontakte et servicesenter.
• Senk aldri produktet i vann.
• Ikke sprøyt brennbare materialer som insektmidler eller luftfriskere
på inntaket.
• Ikke åpne, reparer eller modifiser enheten selv.
• Ikke legg boller med vann, kjemikalier, mat, små metallgjenstander
eller brennbare materialer på toppen av dette produktet.
• Trekk ut strømmen før rengjøring.
• Hvis renseren vipper over og blir våt under bruk, er A/S vedlikehold
påkrevd før videre bruk.
• Ikke spray vann direkte på enheten eller bruk benzen, tynner osv.
for å tørke den av under rengjøring.
• Ikke stikk skarpe gjenstander som pinner inn i luftkvalitetssensoren.
• Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer (pinner, mynter osv.)
inn i ventilasjonsåpningen.
• Ikke la barn henge fra eller klatre på renseren.
• Sikre at barn ikke plasserer hendene i lufteåpningen.
• Bytt ut filteret med et nytt etter behov.
• Ikke sprøyt vann direkte på renseren.

3
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SIKKERHETSINFORMASJON
ADVARSEL: U
 nnlatelse av å følge forholdsreglene nedenfor
kan føre til betydelig personskade eller
eiendomsskade.
• Ikke plugg fra ved å trekke i strømledningen.
• Koble til en stikkontakt som er koblet til en jordfeilbryter
(strømfølsomhet på 30 mA eller mindre).
• Hvis strømledningen forlenges, må den bare brukes med
stikkontakter og ledninger på 250 V / 15 A.
• Ikke bruk i nærheten av bad, dusjer, svømmebasseng eller andre
steder der luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vann.
FORSIKTIG : Unnlatelse av å følge forholdsreglene
nedenfor kan føre til lett personskade
eller eiendomsskade.
• Ikke koble fra strømmen eller flytt renseren mens den er i drift.
• Hvis det kommer uvanlig lyd, lukt eller røyk fra renseren, må du
straks koble fra strømmen og ringe servicesenteret vårt.
• Ikke installer i en skråning.
• Ikke støt borti kraftig eller bruk overdreven kraft på dette produktet.
• La det være minst 20 cm fra vegger eller andre gjenstander på hver side.
• Installer renseren et sted der den ikke er blokkert på noen side,
slik at luften kan sirkulere godt.
• Installer minst 2 m fra TV-er og andre elektroniske gjenstander.
• Ikke bruk i grillrestauranter eller andre restauranter der det kan
forekomme lukt, røyk eller olje.
• Ikke bruk i direkte sollys.
• Ikke installer på et høytliggende sted.
• Ikke bruk ekstrem kraft på renseren.

•
•

•
•

LES OG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

SIKKERHETSINFORMASJON | Advarsel | Forsiktig

•

Ikke dytt eller len deg på renseren. Luftrenseren kan velte.
Ikke bruk lenge på steder der barn, eldre eller syke oppholder seg.
Ikke blokker ventilåpningen med klesvask eller gardiner.
Fjern støv fra forfilteret med en støvsuger eller vann.
Vask forfilteret med jevne mellomrom og tørk det godt på et
skyggefullt sted med god ventilasjon.
Personer med fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsnedsettelse,
så vel som barn, må være under oppsyn eller veiledning mens de
bruker enheten.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, og personer
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har
fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
de involverte farene.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Til informasjon

•
•
•
•
•
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DELENAVN
Foran/bak

Frontdeksel

Multifunksjonshåndtak

Luftuttak
Forurensningssensor

Luftinnløp

Strømledning

Oversiden

Avtakbart
toppventilasjonsgitter

Kontrollpanel

Til informasjon

Tilbehør

DELENAVN

Brukerhåndbok
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LUFTRENSINGSPROSESS
■ Forfilter
Fjerner store støvpartikler, mugg, hår og dyrehår.

■ Tilpasset filter*
Det tilpassede filtersystemet gir riktige filtre for forskjellige situasjoner, årstider, steder.

■ Deodoriseringsfilter
	Det granulære deodoriseringsfilteret for aktivt karbon fjerner effektivt lukt, inkludert matlukt og
ubehagelig husholdningslukt og skadelige gasser.

■ HEPA-filter
Det høytytende syntetiske HEPA-filteret er utmerket til å fjerne sigarettrøyk og fint støv.

▶
1. Ultrafint forfilter

▶

2. Tilpasset filter

▶
3. Luktfjerningsfilter

4. HEPA-filter

∗ Det tilpassede filteret selges separat og er ikke inkludert i produktkjøpet.
∗ Fravær av tilpasset filter påvirker ikke produktets funksjon eller grunnleggende ytelse.

FØR BRUK
Sjekk før bruk!

Bruk

Dette produktet er kun for 220 V- 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
Sørg for å koble strømkontakten til et 220 V - 240 V ~ 50 Hz,
60 Hz uttak.

Tips

- Sørg for å fjerne emballasjevinylen før du installerer filteret.
- Bruk filteret kun innendørs.
- Koble strømledningen fra stikkontakten når du ikke bruker produktet.
- Kontroller fronten på filteret når du installerer det.
 EPA-filter → Deodoriseringsfilter →
▶ Monteringsrekkefølge av filteret: H
Tilpasset filter → Ultrafint forfilter

1. Åpne frontdekselet.
Trekk i begge sider av frontdekselet for å åpne det.

LUFTRENSINGSPROSESS / FØR BRUK

Slik installerer du filteret

2. Ta ut filteret og fjern
emballasjevinylen.
Fjern emballasjevinylen unntatt det ultrafine
forfilteret, og installer dem på produktet
i henhold til installasjonsrekkefølgen for
filteret.
Sett inn det tilpassede filteret på baksiden
av det ultrafine forfilteret.

▶

* Monteringsrekkefølge av filteret: HEPA-filter → Deodoriseringsfilter → Tilpasset filter → Ultrafint forfilter
∗ Det tilpassede filteret selges separat og er ikke inkludert i produktkjøpet.

3. Fest frontdekselet.

Juster de to fremspringene på bunnen av
frontdekselet med sporene og skyv dekselet
inn for å feste det.
∗ Produktet fungerer ikke hvis frontdekselet ikke
er festet riktig.
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INDIKATORER OG KNAPPER
Indikatorer
1 Lyssensor

2 Auto-modu-

sindikator

3 Lydløs-modu-

sindikator

4 Turbo-modu-

sindikator

5 Luftvolu-

mindikator

6 Filteralar-

mindikator

7 Sirukulasjon-

modusindikator

8 Forurens-

ningsnivåindikator

1 Lyssensor

Denne sensoren registrerer lys rundt
produktet.

3 Lydløs-modusindikator

Indikatoren lyser når lydløs-modus
er valgt.

5 Luftvolumindikator

Indikatoren lyser når et luftvolum er valgt.

7 Sirukulasjon-modusindikator

Indikatoren lyser når sirkulasjon-modus
er valgt.
(NORMAL/FOKUS)

2 Auto-modusindikator

Indikatoren lyser når auto-modus
er valgt.

4 Turbo-modusindikator

Indikatoren lyser når turbo-modus
er valgt.

6 Filteralarmindikator

Indikatoren lyser i løpet av
filterrengjørings-/utskiftningsperioden.
Når det er 5 % eller mindre igjen av
filterrengjøringssyklusen eller levetiden,
lyser denne indikatoren for å varsle
brukeren.
8 Forurensningsnivå-indikator

Denne indikatoren viser
forurensningsnivået innendørs
i LED-farger. Rent (blå) → Lav forurensning
(grønn) → Middels forurensning (gul) →
Høy forurensning (rød)
Forurensningsnivå

Rent

LED-farge

Blå

Middels
Høy foruLav foruforurensrensning
rensning
ning
Grønn

Gul

Rød

Knapper
2 Modus-

knapp

3 Luftvolum-

knapp

4 Filterutskiftnings-

syklus-knapp

5 Stemnings-/

låseknapp

∗ Når du bruker produktet for første gang,
brukes det i automatisk modus. Hvis du slår
av produktet under bruk og slår det på igjen,
betjenes det i aktiv modus før produktet ble
slått av.

3 Luftvolum-knapp
Trykk på luftvolum-knappen for å velge
luftvolumet, som er veksles i rekkefølgen
1 → 2 → 3.

5 Stemnings-/låseknapp
Bruk knappen for å slå
forurensningsnivåindikatoren og andre indikatorer
på og av. Mens forurensningsnivåindikatoren
og andre indikatorer er slått på, trykker du på
stemnings-/låseknappen gjentatte ganger ved
å følge: forurensningsnivåindikator AV → alle
andre indikatorer AV → alle indikatorer PÅ.
∗ Du kan låse alle knappene ved å holde denne
knappen inne i mer enn 2 sekunder. Trykk på
knappen igjen i mer enn 2 sekunder for å låse
opp knappene.
∗ Hvis du trykker på denne knappen mens knappene
er låst, informerer en lyd deg om den låste statusen.

INDIKATORER OG KNAPPER

6 Multifunksjonshåndtak

1 Av/på-knapp
Bruk knappen for å slå produktet på og av.

Bruk

1 Av/på-knapp

2 Modus-knapp
Trykk på modus-knappen for å veksle
mellom modiene Auto → Lydløs → Turbo.

4 Filterutskiftningssyklus-knapp
Hvis filteralarmindikatoren er på, rengjør
eller bytt ut filteret og trykk på knappen
i to sekunder eller lenger for å tilbakestille
erstatningssyklusen.
∗ Hvis FOR- og HEPA/KARBON-lysene slås på
samtidig, tilbakestilles de sammen.
∗ Hvis filteralarmindikatoren ikke er slått på,
fungerer ikke denne knappen.
∗ Hvis du har byttet ut eller reparert filteret før
filteralarmindikatoren ble slått på, se side 15.

6 Multifunksjonshåndtak
Drei spaken for å velge sirkulasjon-modus.
Drei spakens indikator 90 grader fremover
eller oppover.
- Sving-indikator, oppover: NORMAL-modus,
utlslipp oppover
- Sving-indikator, fremover FOKUS-modus,
utslipp fremover

11
12

BRUK

Tips

- Koble strømledningen til en stikkontakt før du bruker produktet.
- Når produktet slås på for første gang, fungerer det i auto-modus, og deretter
fungerer det i den tidligere brukte modusen.

■ Slik bruker du produktet manuelt
Trykk på av/på-knappen for å slå på
produktet, og trykk på luftvolum-knappen
for å velge ønsket luftvolum. (1 → 2 → 3)

▶

■ Slik bruker du automatisk modus
Trykk på av /på-knappen for å slå på
produktet, og trykk på modus-knappen
for å velge auto-modus. (Se s. 14)

▶

■ Slik bruker du lydløs-modus
Trykk på av /på-knappen for å slå på
produktet, og trykk på modus-knappen
for å velge lydløs-modus. Denne modusen
minimerer luftvolumet under drift for et
lydløst og behagelig miljø.

▶

■ Slik bruker du turbo-modus
Renser inneluften raskt ved å øke
luftvolumet til det maksimale. I turbomodus går enheten kraftigere enn når
den er satt til "3" luftvolum.

▶

▶ Auto-modus

Forurensningsnivå 1

Forurensningsnivå 2, 3

Forurensningsnivå 4

Auto-nivå 1

Auto-nivå 2

Auto-nivå 3

Luftvolum

Bruk

Enheten justerer automatisk luftvolumet (Lav → Middels → Sterk) i henhold til innendørs
forurensningsnivå oppdaget av sensoren for å fungere effektivt.
Denne modusen er praktisk for generelle brukere.

▶ Hvile-modus (fungerer bare i auto-modus)

∗ Forurensningsnivåindikatoren er slått av i hvile-modus.
∗ Når rommet blir lyst igjen, går enheten inn på nytt i automatisk modus.

BRUK

Hvis rommet forblir mørkt under auto-modus, går enheten i hvile-modus og kjører lite luft /
lite støy / strømsparing.

Mulftifunksjon
■ NORMAL-modus
I NORMAL-modus slippes det ut luft fra ventilatoren øverst på produktet. Trykk på av/på-knappen
for å slå på produktet og vri multifunksjonsspaken for å velge NORMAL-modus.
På dette tidspunktet vil NORMAL-modusindikatoren lyse.

▶

▶

■ FOKUS-modus
I FOCUS-modus slippes luft ut gjennom frontgitteret på produktet. Trykk på av/på-knappen for å slå
på produktet og vri multifunksjonsspaken for å velge FOKUS-modus. På dette tidspunktet vil FOKUSmodusindikatoren lyse.

▶

Tips

▶

- Sirkulasjonsmodusindikatoren lyser ikke når multifunksjonsspaken er i midten.
- Når du dreier multifunksjonsspaken, må du vri den helt til sirkulasjonsmodusindikatoren lyser.
- Multilfunksjonsspaken dreier bare opptil 90 grader.
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TVUNGET TILBAKESTILLINGSMODUS AV FILTERET
Slik tvinger du tilbakestilling av filteret
Bruk denne funksjonen hvis du har byttet ut eller reparert filteret før filteralarmindikatoren
ble slått på.

1. Trykk på filterutskiftningssyklus-knappen og stemingsknappen samtidig i mer enn 2 sekunder mens produktet
er i drift.

2s
2. Forfilter-LED-lampen blinker med et intervall på
ca. 0,5 sekund.

3. Trykk på filterutskiftningssyklus-knappen for å velge ønsket
filter. Filtre velges i følgende rekkefølge.
FOR → HEPA/KARBON → FOR OG HEPA/KARBON → FOR

4. Etter at du har valgt filteret du vil tilbakestille, trykker
du på filterutskiftningssyklus-knappen i 2 sekunder eller
lenger for å tilbakestille filterinnstillingen.
∗ Hvis ikke filterutskiftningssyklus-knappen trykkes innen
ti sekunder, eller hvis filterutskiftningssyklus-knappen og
stemnings-knappen trykkes samtidig i mer enn to sekunder,
avbrytes modusen.

2s

JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR
Hvordan justere følsomheten til partikkelsensoren

2s
2. Luftvolummodusindikatoren blinker med et intervall
på ca. 0,5 sekund.

3. Trykk på luftvolum-knappen for å justere følsomheten til
sensoren. Når sensoren er valgt, blinker indikatoren for
luftvolummodus som vist nedenfor.
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Høy

Standard

Lav

4. Hvis du trykker på luftvolum-knappen og modusknappen samtidig i mer enn 2 sekunder, angis den valgte
sensorfølsomheten og produktet fungerer normalt.
∗ Den valgte følsomheten til sensoren blir automatisk angitt
hvis luftvolum-knappen og modus-knappen ikke trykkes
på i 10 sekunder.

TVUNGET TILBAKESTILLINGSMODUS AV FILTERET / JUSTERE
PARTIKKELSENSOR

1. Trykk på modus-knappen og luftvolum-knappen samtidig
i mer enn 2 sekunder mens produktet er i drift.

Bruk

Når du bruker produktet for første gang, er forurensningssensoren innstilt på standardfølsomhet.
Hvis forurensningsnivåindikatoren forblir på høy etter at luftrenseren har gått i mer enn to timer
der forurensningsnivået er høyt, eller hvis forurensningsnivåindikatoren forblir på Rens i mer
enn en time der forurensningsnivået er høyt, kan du justere sensorens følsomhet som følger.

2s
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SLIK RENSER DU

Tips

- Trekk alltid ut strømledningen før rengjøring.
- Ikke bruk organiske løsemidler (tynner osv.), Blekemiddel eller vaskemidler som
inneholder klor eller skuremidler for å rengjøre produktet.
- Ikke senk produktet i vann eller spray vann på det.

■ Slik rengjør du forurensningssensoren
(annenhver måned)
1. Åpne forurensningssensordekselet
på venstre side av produktet.
Rengjør først luftinntaket, -uttaket
og forurensningssensorområdet med
en myk børste eller en støvsuger.

Ventilasjonsåpning

▶

Luftinntak

2. Tørk av linsen og støvinntaket og uttaket med en fuktet vattpinne,
og tørk av dem igjen med en tørr vattpinne for å fjerne fuktighet.

Støvuttak

		 ∗ Manglende regelmessig rengjøring kan føre til redusert ytelse av
forurensningssensoren.
		 ∗ Rengjør sensoren oftere i støvete omgivelser fordi rengjøringssyklusen
varierer avhengig av driftsmiljøet.

■ Slik rengjør du luftinntaket og -uttaket (annenhver måned)
Rengjør luftinntaket og -uttaket med en myk børste.
∗ Pass på at det ikke faller støv inn i produktet når du rengjør.

■ Slik rengjør du frontdekselet
	Fjern frontdekselet fra produktet, og fjern støv fra overflaten
på dekselet med en myk, tørr klut eller en myk børste.
∗ Hvis graden av forurensning er alvorlig, kan du tørke av den med en lett
fuktet klut. (Ikke bruk et slipemiddel.)

■ Slik rengjør du hovedproduktet (annenhver til fjerde uke)
Bruk en tørr og myk klut til å tørke av det.
∗ Hvis graden av forurensning er alvorlig, kan du tørke av den med en lett
fuktet klut. (Ikke bruk et slipemiddel.)

Støvinntak

Vedlikehold

Tips

- Trekk alltid ut strømledningen før du rengjør filteret.
- Forfilteret kan gjenopprettes ved å fjerne støv eller vaske med vann.
- Manglende rengjøring av forfilteret i lang tid kan føre til dårlig produktytelse.
- Det tilpassede filteret, deodoriseringsfilteret og HEPA-filteret kan ikke gjenopprettes
ved rengjøring. Vask aldri disse filtrene med vann.

■ Forfilter (annenhver til fjerde uke)
SLIK RENSER DU

1. Trekk ut den øvre delen av frontdekselet for å åpne det.

2. Trykk på forfilterknappen og ta ut filteret.

3. Fjern støv med støvsuger eller vann avhengig av graden
av forurensning.

4. Tørk forfilteret helt og installer det på produktet.
Fest frontdekselet på produktet igjen.
∗ Når du fester forfilteret på produktet, setter du det riktig inn i kroken.
∗ Vask forfilteret i rennende vann eller vask det i vann med et nøytralt vaskemiddel (ca. 30 ℃ ) og tørk det grundig
i godt ventilert skygge. Hvis du tørker det i direkte sollys eller i nærheten av en tørketrommel, varmeapparat eller
annet varmeapparat, kan forfilteret bli deformert og produktet vil kanskje ikke fungere som det skal.

▶

17
18

SLIK BYTTER DU UT FILTERET
■ Slik bytter du ut
- Se installasjonsmetoden for filteret på side 10 for å skifte filteret.
- Kontroller forsiden når du installerer filteret.
- Bruk ekte Coway-filter for å opprettholde optimal ytelse av produktet.
- Trekk alltid ut strømledningen før du bytter ut filteret.

■ Syklus for rengjøring og erstatning av filter
Filter

Rengjørings-/utskiftningstid

Rengjøring/utskifting

Ultrafint forfilter

Når “FOR”-indikatoren lyser*

Rengjør og vask

Tilpasset filter

Én gang / 4 måneder

Bytt

Deodoriserings-/HEPA-filter

Når “HEPA/KARBON”indikatoren lyser**

Bytt

∗ Hvis du bruker enheten i åtte timer hver dag med maksimalt luftvolum, vil den lyse opp etter omtrent
to ukers bruk.
∗ Hvis du bruker enheten i åtte timer hver dag med maksimalt luftvolum, vil den lyse opp etter omtrent
ett års bruk.
Tidspunktet for når alarmindikatoren for filterrengjøring/erstatning lyser, varierer avhengig av bruk
og miljø.
- Etter at du har rengjort eller byttet ut filteret, må du trykke på filterutskiftningssyklus-knappen for
å tilbakestille syklusen (s.15).
- Filterutskiftningssyklusen er den anbefalte syklusen og kan variere avhengig av bruksmiljøet.

1. Åpne frontdekselet, fjern det ultrafine forfilteret fra produktet, og fjern det tilpassede filteret fra
det ultrafine forfilteret.

Vedlikehold

■ Slik bytter du ut tilpasset filter

▶

▶

SLIK BYTTER DU UT FILTERET

2. Fjern emballasjevinylen fra det nye tilpassede filteret, og sett den inn på baksiden av det ultrafine
forfilteret. Sett sammen det ultrafine forfilteret, sett det inn i enheten i omvendt rekkefølge,
og lukk deretter frontdekselet.

■ Slik bytter du ut deodoriserings-/HEPA-filteret (når filteralarmindikatoren er på)
1. Åpne frontdekselet, fjern forfilteret fra produktet, og fjern deodoriserings-/HEPA-filteret

▶

▶

2. Fjern emballasjevinylen fra det nye deodoriserings-/HEPA-filteret, og erstatt den gamle med
den. Sett sammen forfilteret, sett det inn i enheten i omvendt rekkefølge, og lukk sidedekselet.
∗ Kontroller frontdisplayet på filteret.
∗ Når du monterer forfilteret, trykker du krokene på begge sider helt inn.

▶

▶

19
20

FEILSØKING
Selv når produktet ikke er ødelagt, kan luftrenseren fungere feil på grunn av feilbruk av brukeren
eller andre mindre årsaker. Sjekk følgende under en slik omstendighet for å løse problemet enkelt
uten hjelp fra servicesenteret. Hvis problemet vedvarer etter å ha sjekket elementene nedenfor,
kan du kontakte servicesenteret.

Symptom

Kontroller

Tiltak

• Er strømledningen koblet til?

Koble strømledningen til en 220 V 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz stikkontakt.

• Er alle indikatorene av?

Trykk på av/på-knappen og velg
ønsket funksjon.

• Er det strømbrudd?

Bruk produktet etter at strømmen
er gjenopprettet.

• Er indikatoren for auto-modus på?

Valg av luftmengde er bare
tilgjengelig i manuell-modus
(normal).

• Er indikatoren for LYDLØS/TURBOmodus på?

Luftvolum er ikke valgt i Lydløs/Turbomodus, men går heller på et angitt nivå.

• Har filterrengjørings- eller
utskiftingstiden utløpt?

Kontroller filterets rengjørings- og
byttesyklus, og rengjør eller bytt
ut filteret.

• Er det smuss på
forurensningssensorlinsen?

Rengjør linsen til
forurensningssensoren. (Se s. 17.)

• Forblir forurensningsnivået
på høyt?

Juster forurensningssensorens
følsomhet til Lav eller Standard.
(Se s. 16.)

• Forblir forurensningsnivået lavt?

Juster forurensningssensorens
følsomhet til Høy eller Standard.
(Se s. 16.)

Ventilatoren avgir
en dårlig lukt.

• Har filterrengjørings- eller
utskiftingstiden utløpt?

Kontroller filterets rengjørings- og
byttesyklus, og rengjør eller bytt
ut filteret.

Forurensningsnivåindikatoren blinker.

• Kontakt servicesenteret.

Andre funksjonsfeil

• Kontroller problemet, trekk ut strømledningen og kontakt servicesenteret.

Ingen luft
kommer ut.

Luftvolumet
endres ikke.

Luftvolumet er
betydelig redusert.

Forurensningsnivået
endres ikke.

SPESIFIKASJON
Luftrenser

Modellnavn

AP-1220B

Merkespenning

220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz

Fase

Enkeltfase

Strømforbruk
Produktisolasjonsklasse

Annet

Produktnavn

50 W
Klasse 2-utstyr
Oppsamling av mekanisk støv (HEPA-filter)

Sikkerhetsenhet

Strømbrudd ved åpning/lukking av døren

Installasjonssted

For innendørs bruk

Anbefalt bruksområde

40 m2

Maksimalt luftvolum

6,0 m3 / min

Produktstørrelse

376 mm (bredde) × 196 mm (lengde) × 717 mm (høyde)

Produktvekt

8,7 kg

▶ Det kan være små endringer i spesifikasjonene for å forbedre produktets ytelse.
▶ Det anbefalte bruksområdet og maksimale luftvolumet er måleresultater i Turbo-modus i Normal
sirkulasjonsmodus.

FEILSØKING/SPESIFIKASJON

Støvoppsamlingsmetode
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GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV,
TO ÅRS BEGRENSET GARANTI,
LUFTRENSER AP-1220B (“PRODUKT”)
Modell:
Serienummer:
Kundens navn:
Kjøpsdato:
Hva denne garantien dekker:
Starter fra kjøpsdatoen for produktet og fortsetter
i en periode på to år, hvis produksjonsfeil
i produktet fører til at produktet ikke fungerer som
det skal for dets tiltenkte bruk, deretter underlagt
unntakene, betingelsene og begrensningene som
er beskrevet heri, vil COWAY ut fra eget skjønn
reparere eller erstatte produktet.
Beslutninger om reparasjonens eller byttets
nødvendige omfang treffes utelukkende av COWAY.
Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig
bare for den delen av produktet som viser defekter
på det tidspunktet garantikravet ble fremsatt.
Erstatningsproduktet samt gjenværende originalt
produkt vil bare garanteres for den opprinnelige
to års-garantiperioden. Denne begrensede
garantien gjelder bare produkt som forbeholdes et
bruksområde som COWAY har angitt for produktet,
og som brukes i strengt samsvar med COWAY
gjeldende spesifikasjoner på tidspunktet for
produktet ble benyttet. HVIS PRODUKTET BRUKES
TIL ANNET ENN DET TILTENKTE FORMÅLET, SELGES
DET SOM DET ER OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER OM
SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.
Hva denne garantien ikke dekker:
Denne garantien garanterer at produktet vil
være fritt for produksjonsdefekter som påvirker
produktets evne til å fungere etter det tiltenkte
bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri
vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser
enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder.
COWAY er ikke ansvarlig for personskade
eller tingskade av noen som helst art, selv om
de oppstår som følge av et brudd på denne
garantien.

(«EIER»)

Begrensninger og utelukkelser:
FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE
LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR
FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE
DOKUMENTET. DENNE GARANTIEN TRER I STEDET
FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER,
VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER
UNDERFORSTÅTTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE,
LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT
ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER
MED HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS
SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.
I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER
PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI
GJELDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING
GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG.
COWAY TILLATER IKKE AT NOEN, HERUNDER
DENS REPRESENTANTER, GIR ANDRE LØFTER
ELLER TILBYR ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR
MED HENSYN TIL PRODUKTET ENN DENNE
GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
SKAL VÆRE EIERENS ENESTE BEFØYELSE MOT
COWAY, OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG
FOR TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- ELLER
STRAFFERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING,
HERUNDER BLANT ANNET FOR TAPT FORTJENESTE
OG TAPT BRUK. TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADEOG STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES
INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE
NEVNT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER
SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER
TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING
AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING,
SÅ DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN
GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY
SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL
SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ
UAKTSOMHET, GARANTIBRUDD, OBJEKTIVT
ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI OM
ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE
ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE
GARANTIEN.

Annet

Rettighetsavståelse:

Enhver underforstått garanti om salgbarhet,
formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset
til varigheten av den forutgående uttrykkelige
skriftlige garantien.

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt
ikke håndhever eller benytter noen av vilkårene
i dette dokumentet, skal ikke det tolkes som
en rettighetsavståelse etter denne avtalen.

Garantivilkår:

Innvilgelse av garantiservice og
EIERENs plikter:

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter
denne garantien er betinget av følgende:
a) Mangelen eller skaden er ikke forårsaket
av eller er et resultat av: unormal bruk
eller forhold; feil lagring, uautoriserte
modifikasjoner eller reparasjoner;
misbruk, forsømmelse, ulykke, endring,
feil installasjon eller andre handlinger som
ikke er skylden til Coway eller produsenten
av produktet eller som ikke er dekket av
produsentens garanti;
b) Produktet har ikke blitt modifisert eller
reparert uten forutgående skriftlig
godkjenning fra COWAY.
c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig
om eventuell feil med produktet dekket av
denne garantien innen tretti (30) dager etter
slik feil.
d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk
eller uaktsomhet med hensyn til produktet
fra eierens side.

COWAY
Adr.
Tlf.

: Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
: +82-1588-5100
ITALIA

Adr.

:K
 ÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI),
Italia
Tlf.
: +39 02 61 45 161
E-post : info-it@kunzigroup.com
Nettside : https://kunzigroup.com

Hvis produktet ikke fungerer for dets
tiltenkte bruk, gi beskjed til COWAY eller dets
representantskap innen 48 timer eller innen
neste virkedag etter oppdagelse av defekter
i produktet. Eieren må gi skriftlig varsel til
COWAY senest tretti (30) dager etter at en defekt
er oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde
ha vært oppdaget. Krav etter denne garantien
vil kreve kjøpskvittering for eieren.

GARANTIKORT

Begrensninger på stilltiende garantier:

TYSKLAND OG ØSTERRIKE
: KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386
Frankfurt am Main
Tlf.
: +49 (0)69 66 10 27 000
E-post : info-de@kunzigroup.com
Nettside : https://kunzigroup.com
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EGENSKAPER

1

Överlägsen luftrengöring
För att avlägsna fint damm från inomhusluften använder
produkten ett kraftfullt ultrafint dammuppsamlingsfilter och ett
optimerat filtersystem för att snabbt ta bort föroreningar.

Kraftcirkulation av ren luft

2

De normala cirkulations- och fokuscirkulationsfunktionerna
cirkulerar ren luft snabbt i olika riktningar.
Med växlingsfunktionen för flödesvägarna applicerad är
UI-kontrollen utformad för att vara intuitiv.

3

Anpassningsbart högpresterande filtersystem

4

Luftrenhetsdisplay i realtid

5

Det anpassade filtersystemet ger rätt filter för olika situationer,
årstider och utrymmen.

Föroreningssensorn gör att du enkelt kan kontrollera
inomhusluftens status på avstånd via färgskärmens fyra nivåer.

Avtagbart ventilationsgaller
Ventilationsgallret överst på produkten och det inbyggda
frontgallret kan separeras för att göra rengöring lättare än
på andra produkter.

Anpassat filter
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING

COWAY

Tack för att du använder Coway luftrenare.
Var noga med att läsa denna bruksanvisning om hur du använder och underhåller din
luftrenare korrekt.
Om du får problem under användning kan du gå till den här bruksanvisningen för att lösa dem.
Denna bruksanvisning innehåller produktgarantin, så lagra den på ett säkert sätt.
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FELSÖKNING
SPECIFIKATION

1

- Förvara användarmanualen på en lättillgänglig plats. -

2

SÄKERHETSINFORMATION
Följande information är för användarens säkerhet
och måste följas.
Det är för att säkerställa användarens säkerhet och förhindra skador
på egendom.
Läs försiktighetsåtgärderna noggrant och använd produkten på rätt sätt.

220V – 240V ~ 50Hz, endast 60Hz

FARA : Underlåtenhet

att följa försiktighetsåtgärderna
nedan kan leda till allvarlig fysisk skada eller till
och med dödsfall.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Använd inte skadade nätkontakter eller lösa uttag.
Nätkontakten måste vara ansluten till 220V – 240V ~ 50Hz, 60Hz.
Dra inte i nätsladden för att flytta enheten.
Rör inte i nätkontakten med våta händer.
För att undvika att skada eller vrida nätsladden, använd inte
överdriven kraft för att böja nätsladden, eller lägg tunga föremål
ovanpå den.
Koppla inte ifrån eller anslut nätkontakten upprepade gånger.
Om vatten kommer in i strömförsörjningen, koppla ifrån strömmen
och torka helt torrt innan du använder den igen.
Se till att koppla ifrån strömmen vid reparation, underhåll eller byte
av delar.
Om nätkontaktens stift eller kontaktyta täcks med damm eller
vatten, torka av dem noggrant.
Anslut inte flera elektriska apparater till ett uttag, och använd bara
ett dedikerat uttag.
Koppla ifrån strömmen när enheten inte används på länge.
Anslut inte nätsladden vårdslöst eller mixtra med den.
Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. Kontakta ett
servicecenter för att få den ersatt.
Installera inte i närheten av elektriska värmare.

För information
SÄKERHETSINFORMATION | Fara

• Ställ inte ovanpå elektriska produkter som värmare eller
tv-apparater.
• Installera inte på platser med mycket fuktighet eller damm,
eller på platser där vatten (regnvatten) stänker.
• Använd eller förvara inte brännbara gaser eller brandfarliga
material i närheten av denna produkt.
• Om det kommer konstiga ljud, brandlukt eller rök från
enheten, koppla ur nätkontakten omedelbart och kontakta
ett servicecenter.
• Sänk aldrig ner produkten i vatten.
• Spraya inte brandfarliga material som insektsmedel eller luft
fräschare på insuget.
• Öppna inte, reparera eller modifiera enheten själv.
• Ställ inte skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål,
eller brandfarliga material ovanpå denna produkt.
• Koppla ifrån strömmen innan rengöring.
• Om renaren faller och blir våt under användning,
krävs A/S-underhåll innan ytterligare användning.
• Spraya inte vatten direkt på enheten eller använd bensen, tinner,
med mera för att torka av den under rengöring.
• Stick inte in vassa föremål som tandpetare i luftkvalitetssensorn.
• Stick inte in fingrar eller främmande föremål (stift, pinnar, mynt etc.)
i ventilen.
• Låt inte barn hänga eller klättra på renaren.
• Se till så att barn inte stoppar in händerna i ventilen.
• Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
• Spraya inte vatten direkt på renaren.

3
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SÄKERHETSINFORMATION
VARNING : U
 nderlåtenhet att följa försiktighetsåtgärderna
nedan kan leda till betydande fysisk skada eller
skada på egendom.
• Dra inte ur nätkontakten genom att dra i nätsladden.
• Anslut till ett eluttag anslutet till en jordfelsbrytare (strömkänslighet
30 mA eller mindre).
• Om du förlängningssladd används ska du endast använda uttag och
sladdar på 250 V/15 A och använda den ensam.
• Använd inte i bad, duschar, simbassänger eller andra områden där
renaren kan komma i direkt kontakt med vatten.
VAR FÖRSIKTIG : Underlåtenhet att följa
försiktighetsåtgärderna nedan kan leda till
lätt fysisk skada eller skada på egendom.
• Koppla inte ifrån strömmen eller flytta renaren medan den är i drift.
• Om det kommer ovanliga ljud, dålig lukt eller rök från enheten,
koppla ifrån nätkontakten omedelbart och kontakta ett
servicecenter.
• Installera inte lutande.
• Påverka inte i alltför hög grad eller använd överdriven kraft på denna
produkt.
• Använd med minst 20 cm från väggar eller andra föremål på varje sida.
• Installera renaren på en plats där den inte är blockerad på någon
sida så att det är bra luftcirkulation.
• Installera minst 2 m från tv-apparater och andra elektroniska artiklar.
• Använd inte i BBQ eller andra restauranger där lukt, rök eller olja kan
förekomma.

•

•
•

•
•

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SÄKERHETSINFORMATION | Varning | Var försiktig

•
•
•

Använd inte i direkt solljus.
Installera inte högt.
Använd inte överdriven kraft på renaren.
Skjut inte på eller luta renaren. Renaren kan falla omkull.
Använd inte långa stunder på platser som är stängda, eller platser
där barn, äldre eller sjuka befinner sig.
Blockera inte ventilen med tvätt eller gardiner.
Ta bort damm från förfiltret med en dammsugare eller vatten.
Tvätta förfiltret regelbundet och torka det väl på en skuggig plats
med god ventilation.
Personer med fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsnedsättning,
samt barn måste övervakas eller vägledas när de använder
enheten.
Det är klokt att övervaka barn så att de inte leker med enheten.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga,
eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller
instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och
förstår de risker som är inblandade.
Barn utan tillsyn får inte utföra städning och regelbundet
underhåll.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.

För information

•
•
•
•
•
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DELARNAS NAMN
Fram/bak

Frontlucka

Multi-action
spak

Luftutlopp
Föroreningssensor

Luftintag

Nätsladd

Topp

Avtagbart
toppventilationsgaller

Kontrollpanel

För information

Tillbehör

DELARNAS NAMN

Användarmanual
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LUFTRENINGSPROCESS
■ Förfilter
Tar bort stora dammpartiklar, mögel, hår och hår från husdjur.

■ Anpassat filter*
Det anpassade filtersystemet ger rätt filter för olika situationer, årstider och utrymmen.

■ Deodoriseringsfilter
	Det granulära deodoriserande filtret med aktivt kol avlägsnar effektivt lukt, inklusive matlukt och
obehagliga hushållslukter och skadliga gaser.

■ HEPA-filter
	Det högpresterande syntetiska HEPA-filtret är utmärkt för att ta bort cigarettrök och fint damm.

▶
1. Ultrafint förfilter

▶

2. Anpassat filter

▶
3. Deodoriseringsfilter

4. HEPA-filter

∗ Det anpassade filtret säljs separat och ingår inte i köpet av produkten.
∗ Frånvaron av anpassat filter påverkar inte produktens funktion eller grundläggande prestanda.

INNAN ANVÄNDNING
Hur du använder

Kontrollera före användning!
 en här produkten är endast för
D
220 V - 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz.
Se till att anslut nätkontakten till ett 220V - 240V ~ 50 Hz, 60 Hz uttag.

Tips

- Se till att ta bort förpackningsvinylen innan du installerar filtret.
- Använd endast filtret inomhus.
- Dra ur nätsladden ur uttaget när du inte använder produkten.
- Kontrollera framsidan av filtret när du installerar det.
 EPA-filter → Deodoriseringsfilter →
▶ Ordning för filtermontering : H
Anpassat filter → Ultrafint förfilter

1. Öppna frontluckan.
Dra i båda sidor av frontluckan för att öppna den.

LUFTRENINGSPROCESS / INNAN ANVÄNDNING

Hur du installerar filter

2. Ta ut filtret och ta bort
förpackningsvinylen.
Ta bort förpackningsvinylen för filtren utom det
ultrafina förfiltret, och installera dem på produkten
enligt installationsordningen för filter.
Sätt in det anpassade filtret på baksidan av
det ultrafina förfiltret.

▶

∗ Installationsordning för filter: HEPA-filter → Deodoriseringsfilter → Anpassat filter → Ultrafint förfilter
∗ Det anpassade filtret säljs separat och ingår inte i köpet av produkten.

3. Fäst frontluckan.

Rikta in de två utsprången på undersidan av
frontluckan med spåren och tryck in luckan
för att fixera den.

9

∗ Produkten fungerar inte om frontluckan inte är

10

korrekt monterad.

INDIKATORER OCH KNAPPAR
Indikatorer
1 Ljussensor

2 Indikator för

Auto-läge

3 Indikator för

Tyst-läge

4 Indikator för

Turbo-läge

5 Indikator för

Luftvolym

6 Indikator för

Filterlarm

7 Indikator för

Cirkulationsläge

8 Indikator för

Föroreningsnivå

1 Ljussensor

Denna sensor upptäcker ljus runt
produkten.

3 Indikator för Tyst-läge

Indikatorn tänds när Tyst-läge är valt.

5 Indikator för Luftvolym

Indikatorn tänds när en luftvolym är vald.

7 Indikator för Cirkulationsläge

Indikatorn tänds när Cirkulationsläge är valt.
(NORMAL/FOKUS)

2 Indikator för Auto-läge

Indikatorn tänds när Auto-läge är valt.

4 Indikator för Turbo-läge

Indikatorn tänds när Turbo-läge är valt.

6 Indikator för Filterlarm

Indikatorn tänds under filterrengörings-/
utbytesperioden. När det är 5 % eller
mindre kvar av filterrengöringscykeln
eller livslängden, tänds denna indikator
för att varna användaren.
8 Indikator för föroreningsnivå

Denna indikator visar föroreningsnivån
inomhus i LED-färger. Ren (blå) → Låg
förorening (grön) → Medium förorening
(gul) → Hög förorening (röd)
Föroreningsnivå

Ren

LED-färg

Blå

Låg
Medium
Hög
förorening förorening förorening
Grön

Gul

Röd

1 Strömbrytare

2 Lägesknapp 3 Luftvolymknapp

4 Knapp för

filterutbytescykel

5 Läge/Lås-knapp

1 Strömbrytare
Använd knappen för att slå på och stänga av
produkten.
∗ När du använder produkten för första gången
körs den i Auto-läge. Om du stänger av produkten
under drift och slår på den igen, körs den i det läge
som var aktivt innan produkten stängdes av.

3 Luftvolymknapp
Tryck på luftvolymknappen för att välja luftvolym,
som växlas i ordningen 1 → 2 → 3.

5 Läge/Lås-knapp
Använd knappen för att slå på och stänga
av indikatorn för föroreningsnivå och andra
indikatorer. Medan indikatorn för föroreningsnivå
och andra indikatorer är påslagna, utförs genom
att trycka på Läge-/Låsknappen upprepade gånger
följande: indikatorn för föroreningsnivå AV → alla
andra indikatorer AV → alla indikatorer PÅ.

∗ Du kan låsa alla knappar genom att trycka på och
hålla ned knappen i mer än 2 sekunder. Tryck på
knappen igen i mer än 2 sekunder för att låsa upp
knapparna.
∗ Om du trycker på den här knappen medan knapparna
är låsta informerar ett ljud dig om den låsta statusen.

INDIKATORER OCH KNAPPAR

6 Multi-action spak

Hur du använder

Knappar

2 Lägesknapp
Tryck på lägesknappen för att växla mellan
Auto- → Tyst- → Turbo-läge.

4 Knapp för filterutbytescykel
Om indikatorn för filterlarm är på, rengör
eller byt ut filtret, och tryck på knappen
i två sekunder eller längre för att återställa
utbytescykeln.
∗ Om FÖR- och HEPA/KOL-lamporna tänds
samtidigt återställs de tillsammans.
∗ Om indikatorn för filterlarm inte är på, fungerar
inte denna knapp.
∗ Om du har bytt ut eller reparerat filtret innan
indikatorn för filterlarm slogs på, se sidan 15.

6 Multi-action spak
Vrid på spaken för att välja cirkulationsläge.
Vrid spakens indikator 90 grader framåt eller
uppåt.
- Vrid indikatorn uppåt: NORMAL-läge, utblåsning
uppåt
- Vrid indikatorn framåt: FOKUS-läge, utblåsning
framåt
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HUR DU ANVÄNDER

Tips

- Anslut nätsladden till ett uttag innan du använder produkten.
- När produkten slås på för första gången körs den i Auto-läge och sedan körs
den i det tidigare använda läget.

■ Hur du använder produkten
manuellt
Tryck på strömbrytaren för att slå på
produkten och tryck på Luftvolymknappen för att välja önskad luftvolym
(1 → 2 → 3)

▶

■ Hur du använder Auto-läge
Tryck på strömbrytaren för att slå på
produkten och tryck på Läges-knappen
för att välja Auto-läge. (Se s. 14.)

▶

■ Hur du använder Tyst-läge
Tryck på strömbrytaren för att slå på
produkten och tryck på Läges-knappen
för att välja Tyst-läge. Detta läge
minimerar luftvolymen under drift
för en lugn och trevlig miljö.

▶

■ Hur du använder Turbo-läge
Rengör snabbt inomhusluften genom
att öka luftvolymen till det maximala.
I Turbo-läge kör enheten kraftfullare
än när den är inställd på luftvolym “3”.

▶

Enheten justerar automatiskt luftvolymen (Låg → Medium → Hög) enligt den föroreningsnivå
inomhus som detekteras av sensorn för att fungera effektivt.
Det här läget är bekvämt för allmänna användare.
Luftvolym

Föroreningsnivå 1

Föroreningsnivå 2, 3

Föroreningsnivå 4

Auto-nivå 1

Auto-nivå 2

Auto-nivå 3

Hur du använder

▶ Auto-läge

▶ Viloläge (fungerar bara i Auto-läge)

∗ Indikatorn för föroreningsnivå stängs av under Viloläge.
∗ När rummet blir ljust igen återgår enheten till Auto-läge.

Multi-action-funktion
■ NORMAL-LÄGE

HUR DU ANVÄNDER

Om rummet förblir mörkt under Auto-läge går enheten in i Viloläge och kör låg luft/lågt
brus/energisparande drift.

	I NORMAL-läge släpps luft ut från ventilen överst på produkten. Tryck på strömbrytaren för att slå på
produkten och tryck på multi–action-knappen för att välja NORMAL-läge.
Då tänds indikatorn för NORMAL-läge.

▶

▶

■ FOKUS-läge
I FOKUS-läge släpps luft ut genom gallret på framsidan av produkten. Tryck på strömbrytaren för att
slå på produkten och tryck på multi–action-knappen för att välja FOKUS-läge. Då tänds indikatorn för
FOKUS-läge.

▶

Tips

▶

- Indikatorn för Cirkulationsläge tänds inte när multi-action-spaken är i mitten.
- När du vrider på multi-action-spaken, vrid den hela vägen tills indikatorn för
cirkulationsläge tänds.
- Multi-action-spaken vrids bara upp till 90 grader.
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TVINGANDE FILTERÅTERSTÄLLNINGSLÄGE
Hur du tvingar återställning av filter
Använd denna funktion om du har bytt ut eller reparerat filtret innan indikatorn
för filterlarm slogs på.

1. Tryck på knapparna Filterutbytescykel och Läge samtidigt
i mer än 2 sekunder medan produkten är i drift.

2 sek.
2. Förfilter-LED blinkar med cirka 0,5 sekunders intervall.

3. Tryck på knappen Filterutbytescykel för att välja önskat
filter. Filter väljs i följande ordning.
FÖR → HEPA/KOL → PRE & HEPA/KOL → FÖR

4. När du har valt filter att återställa, tryck på knappen
Filterutbytesscykel i 2 sekunder eller längre för att
återställa filterinställningen
∗ Om knappen för filterutbytesscykel inte trycks in inom 10 sekunder,
eller om knappen för Filterutbytesscykel och lägesknappen trycks in
samtidigt längre än 2 sekunder, avbryts läget.

2 sek.

JUSTERA PARTIKELSENSOR

När du använder produkten för första gången ställs föroreningssensorn in på standardkänslighet.
Om indikatorn för föroreningsnivå förblir på Hög efter att luftrenaren arbetat i mer än två
timmar där föroreningsnivån är hög, eller om föroreningsnivån är kvar på Ren i mer än en timme
där föroreningsnivån är hög, kan du justera sensorns känslighet enligt följande.

2 sek.
2. Indikatorn för Luftvolym blinkar med cirka 0,5 sekunders
intervall.

3. Tryck på knappen för Luftvolym för att justera sensorns
känslighet. När sensorns känslighet är vald blinkar
indikatorn för Luftvolym enligt nedan.
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Hög

Standard

Låg

4. Om du trycker på knapparna för Luftvolym och
Läge samtidigt i mer än 2 sekunder, anges den valda
sensorkänsligheten och produkten fungerar normalt.
∗ Sensorns valda känslighet matas automatiskt in om knapparna
för Luftvolym och Läge inte trycks in inom 10 sekunder.

2 sek.

TVINGANDE FILTERÅTERSTÄLLNINGSLÄGE / JUSTERA PARTIKELSENSOR

1. Tryck på knapparna Läge och Luftvolym samtidigt
i mer än 2 sekunder medan produkten är i drift.

Hur du använder

Hur du justerar känsligheten hos partikelsensorn
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HUR DU RENGÖR

Tips

- Dra alltid ur nätsladden innan rengöring.
- Använd inte organiska lösningsmedel (tinner, m.m.), blekmedel eller rengöringsmedel
som innehåller klor eller slipmedel för att rengöra produkten.
- Sänk inte ned produkten i vatten eller spraya vatten på den.

■ Hur du rengör föroreningssensorn
(varannan månad)
1. Öppna föroreningssensorns lucka på
vänster sida av produkten. Rengör
först luftintaget, utloppet och
föroreningssensorn med en mjuk borste
eller en dammsugare.

Ventil

▶

Luftintag

2. Torka av linsen, dammintaget och utloppet med en fuktig bomullspinne
och torka av dem igen med en torr bomullspinne för att ta bort fukt.

Dammutlopp

∗ Underlåtenhet att rengöra regelbundet kan leda till minskad prestanda hos
föroreningssensorn.

∗ Rengör sensorn oftare i en dammig miljö eftersom rengöringscykeln varierar
beroende på driftsmiljön.

■ Hur du rengör luftintaget och luftutloppet (varannan månad)
Rengör luftintaget och utloppet med en mjuk borste.
∗ Se till att damm inte faller ner i produkten vid rengöring.

■ Hur du rengör frontluckan
Ta bort frontluckan från produkten och ta bort damm från luckans yta
med en mjuk, torr trasa, eller en mjuk borste.
∗ Om graden av förorening är allvarlig, använd en fuktig trasa för att torka av den.
(Använd inte slipmedel.)

■ Hur du rengör huvuddelen av produkten
(varje två till fyra veckor)
Torka av den med en torr och mjuk trasa.
∗ Om graden av förorening är allvarlig, använd en fuktig trasa för att torka av den.
(Använd inte slipmedel.)

Dammintag

Underhåll

Tips

- Dra alltid ur nätsladden innan rengöring filter.
- Förfiltret kan återställas genom att ta bort damm eller tvätta med vatten.
- Underlåtenhet att rengöra förfiltret under lång tid kan leda till dålig produktprestanda.
- Det anpassade filtret, deodoriseringsfiltret och HEPA-filtret kan inte återställas genom
rengöring.
Tvätta aldrig dessa filter med vatten.

■ Förfilter (varje två till fyra veckor)
HUR DU RENGÖR

1. Dra i överdelen av frontluckan för att öppna den.

2. Tryck på vredet till förfiltret och ta ut filtret.

3. Ta bort damm med en dammsugare eller vatten beroende
på föroreningsgraden.

4. Torka förfiltret helt torrt och installera det på produkten.
Sätt tillbaka frontluckan på produkten.
∗ När du sätter in förfiltret på produkten ska du sätta in det korrekt i kroken.
∗ Tvätta förfiltret under rinnande vatten eller tvätta det i vatten med ett neutralt tvättmedel (cirka 30 ℃) och torka
det ordentligt i skugga med bra ventilation. Om du torkar det i direkt solljus, eller nära en torktumlare, värmare
eller annan värmealstrande apparat kan förfiltret deformeras och produkten kanske inte fungerar korrekt.

▶
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HUR DU BYTER FILTER
■ Hur du byter
- Se filterinstallationsmetoden på sidan 10 för att byta ut filtret.
- Se till att kontrollera framsidan när du installerar filtret.
- Använd äkta Coway-filter för att upprätthålla optimal prestanda för produkten.
- Dra alltid ur nätsladden innan du byter ut filtret.

■ Filterrengörings- och utbytescykel
Filter

Rengörings-/Utbytestid

Rengöring/Utbyte

Ultrafint förfilter

När “FÖR”-indikatorn lyser*

Rengör och tvätta

Anpassat filter

En gång/4 månader

Byt ut

Deodoriserings-/HEPA-filter

När “HEPA-/KOL”indikatorn lyser**

Byt ut

∗ Om du använder enheten i 8 timmar varje dag med maximal luftvolym, tänds den efter cirka
2 veckors användning.
∗∗ Om du använder enheten i 8 timmar varje dag med maximal luftvolym, tänds den efter cirka ett
års användning.
Tidpunkten för när indikatorn för filterrengöring/utbyteslarm tänds varierar beroende på
användning och miljö.
- När du har rengjort eller bytt ut filtret, glöm inte att trycka på knappen Filterutbytescykel för att
återställa cykeln (s.15).
- Filterutbytescykeln är den rekommenderade cykeln och kan variera beroende på användningsmiljön.

1. Öppna frontluckan, ta bort det ultrafina förfiltret från produkten, och ta bort det anpassade filtret
från det ultrafina förfiltret.

Underhåll

■ Hur du byter ut det anpassade filtret

▶

▶

HUR DU BYTER FILTER

2. Ta bort förpackningsvinylen från det nya anpassade filtret och sätt in det på baksidan av det
ultrafina förfiltret. Sätt tillbaka det ultrafina förfiltret, sätt in det i enheten i omvänd ordning,
och stäng sedan frontluckan.

■ Hur du byter ut deodoriserings-/HEPA-filtret (när indikatorn för filterlarm är på)
1. Öppna frontluckan, ta bort förfiltret från produkten, och ta bort deodoriserings-/HEPA-filtret

▶

▶

2. Ta bort förpackningsvinylen från det nya deodoriserings-/HEPA-filtret och ersätt det gamla.
Sätt tillbaka förfiltret, sätt in det i enheten i omvänd ordning, och stäng sidoluckan.
∗ Kontrollera filtrets främre display.
∗ När du monterar förfiltret, trycker du in hakarna helt på båda sidor.

▶

▶
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FELSÖKNING
Även om produkten inte är trasig kan luftrenaren fungera felaktigt på grund av missbruk av
användaren, eller andra mindre orsaker. Kontrollera följande i en sådan situation för att enkelt lösa
problemet utan hjälp från servicecentret. Om problemet kvarstår efter att ha kontrollerat punkterna
nedan, var god kontakta servicecentret.

Symptom

Kontrollera

Åtgärder att vidta

• Är nätsladden ansluten?

Anslut nätkontakten till ett
220V - 240V ~ 50Hz, 60Hz uttag.

• Är alla indikatorer avstängda?

Tryck på strömbrytaren och välj
önskad funktion.

• Är det strömavbrott?

Använd produkten efter att elen har
kommit tillbaka.

•Är indikator för Auto-läge på?

Val av luftvolym är endast tillgängligt
i manuellt läge (normal).

• Är indikator för Tyst/Turbo-läge på?

Luftvolym är inte vald i Tyst/Turbo-läge
utan körs troligen på en inställd nivå.

• Har filterrengörings- eller utbytestid
passerats?

Kontrollera rengörings- och
utbytescykeln, och rengör eller
byt ut filter.

• F inns det smuts på föroreningar
sensorlinsen?

Rengör linsen på föroreningssensorn.
(Se s. 17.)

• Förblir föroreningsnivån på Hög?

Justera föroreningssensorns
känslighet till Låg eller Standard.
(Se s. 16.)

• Förblir föroreningsnivån på Låg?

Justera föroreningssensorns
känslighet till Hög eller Standard.
(Se s. 16.)

Det kommer
dålig lukt från
ventilatorn.

• Har filterrengörings- eller utbytestid
passerats?

Kontrollera rengörings- och
utbytescykeln, och rengör eller
byt ut filter.

Indikator för
Föroreningsnivå
blinkar.

• Kontakta servicecentret.

Andra funktionsfel

• Kontrollera problemet, dra ur nätsladden och kontakta servicecentret.

Ingen luft
kommer ut.

Luftvolymen
ändras inte.
Luftvolymen
har avsevärt
försvagats.

Föroreningsnivån
förändras inte.

SPECIFIKATION
Luftrenare

Modellnamn

AP-1220B

Märkspänning

220V – 240V ~ 50Hz, 60Hz

Fas

Enfas

Effektförbrukning
Produktisoleringsklass

Övrigt

Produktnamn

50W
Klass 2-utrustning
Mekanisk dammuppsamling (HEPA-filter)

Säkerhetsenhet

Strömmen stängs av när dörren öppnas/stängs

Installationsplats

För inomhusbruk

Rekommenderad
användningsarea

40 m2

Maximal luftvolym

6,0 m3/min

Produktmått

376 mm (bredd) × 196 mm (längd) × 717 mm (höjd)

Produktvikt

8,7 kg

▶ Det kan förkomma små ändringar i specifikationerna för att förbättra produktens prestanda.

FELSÖKNING / SPECIFIKATION

Dammsamlingsmetod

▶ Den rekommenderade användningsarean och den maximala luftvolymen är mätresultat
i Turbo-läge och i normalt cirkulationsläge.
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