
USER MANUAL
Air Purifier Airmega 250/250S



Feature Highlights

Real-time Air Quality Monitoring
Airmega’s pollution sensor tells you the indoor air quality in real-time. 
The brightly colored LED bar lets you know if your indoor air is fresh 
or unhealthy every minute of the day. In addition, the particle sensor 
classifies the particle size of the PM10 and PM2.5, and the Bar display 
level of air quality.
▶ P. 19

Smart Mode 
With Smart Mode, Airmega adapts to its surroundings. Fan speeds 
automatically adjust based on the room’s air quality and room 
conditions.
▶ P. 18

Rapid mode
Rapid mode enables faster indoor purification.�
The product operates at maximum performance until the air quality 
is reduced to level 1.

Connecting the Air Purifier to the Wi-Fi Network
(250S only)
Find out the application pairing guide with the link provided below :�
https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html

EZ release
Coway’s unique front open type was applied to the product to remove 
and insert a frequently cleaned pre-filter easily.
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Max2 Filter
The Max2 filter (an activated carbon filter plus Green True HEPA filter) 
reduces more than 99% of volatile organic compounds (VOCs), odors such 
as NH3, CH3CHO, CH3COOH. It also captures and reduces up to 99.97 % of 
airborne particles in the air such as pollen, pollution, and other allergens
* �Filter lifetime : �Approximately 12 months(based on daily 8 hours usage 

at max speed) 
▶ P. 4

Filter Lifetime Notifications
With status alerts for the Max2 filter and the Pre-filter, you’ll know when 
it’s time to replace them. And because the Airmega gauges how much 
air has traveled through it, you can be sure the notifications are accurate.
▶ P. 20

Max2 FilterMax2 Filter
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Quick Start Guide
Before operating the product, you must remove the plastic wrapping of the inserted Max2 filter. For details, see 
page 17.

Do not operate the product until completing these steps first.
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Connecting the Air Purifier to the Wi-Fi Network (250S only)
Find out the application pairing guide with the link provided below :
https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html

Checking the product
Before installing the air purifier, make sure all of the components are present. If any items are missing or damaged, 
contact the customer service center.

Pre-filter
Captures large particles like hair, �
fur, and dust by micro mesh.

Max2 filter 	
(Activated Carbon + 	
Green True HEPA)
Captures and reduces more than 
99 % of VOCs and  odors such 
as NH3, CH3CHO, CH3COOH. It 
also captures and reduces up 
to 99.97 % of airborne particles, 
allergens, and contaminants 
down to 0.3 microns in size.

Main UnitMax2 Filter*Pre-filter*

* These are installed in the main unit.
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Symbols Used in This Manual
The following symbols are used in this manual to explain procedures, 
restrictions, handling precautions, and instructions that should be 
observed for safety.

 WARNING
Warning indicates a potentially hazardous situation that may result in 
death or severe injury to the user or others.

 CAUTION
Caution indicates a potentially hazardous situation that may result in 
injury to the user or others, or the loss of property.

 NOTE
Note indicates useful tips or additional information for procedures 
and product use.

[ ]
This square bracket represents control buttons and indicators on the 
product.
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Safety Instructions
Read and follow all the safety tips and warnings before using the 
product.

 WARNING

• Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet 
or connection device. This may generate excessive heat and cause 
electric shock or fire.

• Only use the appropriate type of electric socket for the product. 
Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.

• Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the 
product only after a qualified technical examines and replaces the 
parts that were under water.

• Do not touch the power plug with wet hands.
• If the electric outlet is wet, do not connect the power plug of the 

product. Wait till the electric outlet dries completely before use.
• Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is 

damaged.
• Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, 

smells, or smoke come from the product. Contact the customer 
service center immediately for instructions.

• Disconnect the power plug from the electric outlet when the product 
is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.

• Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect 
the product to a power strip that has connections to several other 
products.

• Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
• Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

• Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into 
a loose electric outlet. Contact a qualified technician to install a 
proper electric outlet.

• A damaged power plug or cord must be replaced by the manufacturer 
or a qualified technician

• Remove the power plug from the electric outlet by grasping the 
power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the 
power plug.
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Safety Instructions
Read and follow all the safety tips and warnings before using the 
product.

 WARNING

• Keep the electric cord away from heat sources.
• Do not repair the product unless this manual recommends it. Doing 

so will void your warranty. All repair work must be carried out by a 
qualified technician.

• This product has a polarized plug (one blade is wider than the 
other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to 
fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in 
the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified 
electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

• Do not use this product in industrial areas or factories where 
oil, grease, or dust particles may be present. This product is for 
household use only.

• Do not change the filter while the product is operating. Always turn 
off the product and unplug the power plug before accessing the 
components inside the product.

• Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such 
as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into 
contact with water.

• Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, 
and other combustible materials.

• Do not place the product on a bed or against soft objects, such as 
curtains.

• Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other 
household solvents.

• Do not spray insecticides or other flammable materials near the 
product.
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 CAUTION

• This product should not be used by children under 8 without 
supervision.

• This product should not be used by persons with reduced physical, 
sensory, or mental capabilities or lack of experience without 
supervision or instruction concerning to the use of the product in a 
safe way and understand the hazards involved.

• Do not allow children to play with the plastic wrapping and product.
• Do not use this product with any solid-state speed control device, 

as it may result in electric shock or fire.
• Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, 

or personal injury.
• Do not use attachments or filters not recommended by the 

manufacturer.
• Exercise caution while removing the components from the product. 

Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while 
servicing the product.

• Do not insert any objects or finger into the openings of the product. 
If any objects fall into the openings, immediately turn off the product 
and unplug the power plug. Contact a qualified technician or the 
manufacturer to remove the object.

• Do not wash or reuse the Max2 filter.
• Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease 

the efficiency of the product and increase the risk of injury.
• This product is for household use as described in this manual. Using 

it in an industrial environment or any other place not recommended 
by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury 
to person.
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• Do not place anything on top of the product.
• Do not run the power cord under carpets or cover it with rugs.
• Change the filters at the recommended intervals so that excess dust 

does not accumulate.
• Do not place the product where the both sides of product are 

blocked.
• Do not place the product in direct sunlight.
• Do not place the product next to or on windows.
• Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides 

sufficient air circulation.
• Keep the product and its cord out of way, where it cannot be 

stepped on or tripped over.
• The end user has to be informed to keep at least 20 cm separation 

with the antenna while this end product is installed and operated.
• Operation is subject to the following two conditions: (1) this device 

may not cause harmful interference and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause 
undesired operation.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Parts Diagram
Check the parts of the product (exterior in the front and top view and control panel) and how they function.

Exterior
Check the parts and functions of the exterior of the product.

Air outlet cover
Open this cover when removing any 
fallen foreign objects and cleaning the 
air outlet.

Control panel
These controls allow you to operate 
the product and monitor the current 
operation status.

Air quality indicator
This shows the air pollution level 
around the product in real time.
The color changes depending on the 
pollution level.

Front cover
Open this cover when cleaning the 
pollution sensor.

Handles (left, right)
Hold these handles to lift or transport 
the air purifier.

Power cord
Plug the end of the power cord into 
a power outlet (220 V - 240 V~ 50 
Hz, 60 Hz).

Side View

Top View
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Parts Diagram
Check the parts of the product (exterior in the front and top view and control panel) and how they function.
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Control Panel (250S)

8 Air quality indicator1 �Power button 2 �Mode button /�
indicator

4 �Light button 6 �Wi-Fi button /�
indicator

7� Light sensor 3 �Speed button / indicator 5 �Filter reset button / indicator

Control Panel (250)

8 Air quality indicator1 �Power button 2 �Mode button /�
indicator

4 ��Light button 6 �Timer button /�
indicator

7� Light sensor 3 �Speed button / indicator 5 �Filter reset button / indicator
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button/indicator
1 Power button

Use the button to turn the product 
on and off.
- �When the product operates for 

the first time, it is operated in the 
smart mode. If you turn off the 
product during operation and 
turn it on again, it is operated 
in the mode active before the 
product was turned off.

3 Speed button / indicator
Press the speed button to select 
the level 1 → level 2 → level 3.
The indicator is turned on when 
the speed level 1/level 2/level 3 is 
selected.

5 �Filter reset button / indicator
When the filter replacement indicator is turned on, press the corresponding button for more 
than 3 seconds after cleaning and replacing the filter.�
The indicator stays on during the filter cleaning/replacement cycle. When the cleaning cycle or 
life becomes less than 2%, the corresponding indicator will emit an orange color light.
- �If both indicators(PRE and MAX2) turn on at the same time, the filters can be reset at once.
- If the filter replacement indicator is not turned on, the related button functions do not operate.
- �If you have replaced or repaired the filter before the filter replacement indicator was turned 

on, refer to page 21.
- �The cleaning and replacement cycle of the pre-filter and combined filter is recommended and 

may vary depending on the use environment.

2 Mode button / indicator
Press the mode button to select 
the smart mode → rapid mode → 
sleep mode.

4 Light button
Use this button to turn on and 
off the indicator and air quality 
indicator. If you press the [Light] 
button while all indicators and the 
air quality indicator are turned 
on, you can turn on and off the 
indicators in the following order: 
Air quality indicator off → all 
indicators off → all indicators on.

6 	Wi-Fi button / indicator	
(Only 250S)
Touch the Wi-Fi button to connect 
to a Wi-Fi network.�
When connected to Wi-Fi, the 
status indicator's light will turn on.

7 	Light sensor
This sensor detects light around 
the product.

8 	Air quality indicator
This indicator displays the indoor �
air quality in LED colors. �
Good (blue) → Moderate (green) → 
Unhealthy (yellow) → Very unhealthy 
(Red)

6 �Timer button / indicator	
(Only 250)
Press the timer button to set the 
timer.



  CAUTION
Make sure that the power cord is unplugged before opening the covers.

1

2

3

Open the cover located at the front 
ofthe product.
Cover ▶ Pre-filter ▶ Max2 filter

Remove the plastic wrapping for Max2 
filter.
Discard the plastic wrapping for Max2 filter.

Return the filter and cover in reverse 
order at the first step. 
Max2 filter ▶ Pre-filter ▶ Cover

  CAUTION
• When removing the plastic wrapping from 

the filter, be careful not to damage the 
surface of filter.

• Do not allow children to play with the 
plastic wrapping.

  NOTE
• Place the Max2 filter into the filter case 

with the green side facing the product. 
Reversed placement may affect the filter 
lifetime.

• 	The product will not turn on If the cover is 
installed in correctly.
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Setting Up the Product
Before using the product, you must remove the plastic wrapping of the inserted Max2 filter.
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1

2

Insert the power plug into a power 	
outlet.
The indicators on the air purifier will blink.

Touch the [Power] button to turn the 	
air purifier on.
You will hear a chime sound when the air purifier 
starts to operate.

  CAUTION
• Do not touch the control panel while connecting the power.
• Buttons may not work for a certain period of time.
• If the buttons do not work, unplug the power cord for 

about 10 minutes to discharge, and then connect it again.

  CAUTION
This product is for 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz use only. Make sure your power supply meets these requirements.
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Connecting the Power and Turning On the Air Purifier
When your filters are prepared, connect the power and turn on the air purifier.

Connecting the Air Purifier to the Wi-Fi Network (250S Only)
Find out the application pairing guide with the link provided below : 
https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html



Press the [Mode] button to select the 
smart mode.

Press the [Mode] button to select the 
sleep mode. This mode minimizes the 
speed during operation for a quiet and 
pleasant environment.

Smart Mode - Sleep 
If the product is set to Smart mode, Sleep mode is activated automatically, so that it can reduce noise and power 
consumption. It activates when the room is dark and the air quality is Good(Level 1) for 3 minutes.

If the light sensor detects light for 5 minutes or longer and/or if the air quality level in the room is Moderate(Level 
2) or worse. The Smart mode will activate automatically.

250S/250
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Smart Mode - Auto 
If the product is set to Smart mode, it automatically adjusts the air speed according to the current air quality 
around the product. The air speed is adjusted as shown in the table below:

Air Quality Good Moderate/unhealthy Very unhealthy

Air Speed Level 1 Level 2 Level 3

250S/250



250S/250

250S 250
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Smart Mode - ECO
When set to Smart Mode, if the pollution level remains Good(Level 1) for more than 10 minutes, the fan stops 
automatically to conserve energy. If the product detects air pollution, the fan will automatically restart again.
If the pollution level remains Good(Level 1) for more than 10 minutes in smart mode, the fan stops automatically 
to save energy. 
If the product detects air pollution, the fan will automatically restart. Also, if the ECO mode maintains for 30 
minutes, the fan will restart as well. If the pollution level remains Good for more than 10 minutes after restarting, 
the ECO mode will be activated again.

Setting the Timer
You can set the product to automatically turn off after an hour, 4 hours, or 8 hours. Use this feature to save energy 
when you leave home or go to bed.

Rapid Mode
Press the [Mode] button to select rapid mode. When the air quality is maintained at level 1 for more than 5 
minutes, it is switched to the smart mode. When the product continues to operate for more than a maximum of 
60 minutes, it is switched to the smart mode.
- The maximum fan speed in the rapid mode is the same as level 3.

Fresh Air Enter Eco Mode Detecting Air Pollution

For 250S users, you can set the 
timer and scheduler using Airmega 
application.

Touch the [Timer] button until the 
indicator light displays the desired 
time.



Air quality indicator
This indicator displays the indoor air quality in 
LED colors. 
Good (blue) → Moderate (green) → Unhealthy 
(yellow) → Very unhealthy (Red)

2

3

Press the [Mode] button to adjust it to the 
desired sensitivity.The mode indicator 
blinks as shown below once sensor 
sensitivity has been selected.

Press the [Mode] button and the [Speed] 
button at the same time for more than 
about 2 seconds, the selected sensitivity 
will be inputted and the product will start 
operating normally.
· �If the [Speed] button are not pressed for 10 
seconds,the selected sensitivity of the sensor is 
automatically entered.

1 2 3

Sensitivity Sensitive Normal Less�
sensitive

Air quality indicator
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Checking the Air Quality
You can easily check the current air quality around the product using the air quality indicator on the front of the 
product.

Adjusting the Sensor Sensitivity
You can adjust the pollution sensor's sensitivity.

  NOTE
For 250S/250 users, you can also check the current air quality in the smart phone application.

1 While the product is operating, press the 
[Mode] button and the [Speed] button at 
the same time for more than 2 seconds.
The speed indicator blinks to display the 
current sensor sensitivity level.
· Initial sensor sensitivity is at the normal level.



When the front cover is detected open for more than 2 seconds, all indicators will turn off and the 
product stops all operation. When the front cover is detected closed for more than 1 second, the 
product returns to the previous operation mode.

2 The pre-filter indicator will start blinking. Then 
press the [Filter reset] button to select the filter 
that needs to be replaced or cleaned. Also, if 
you press the [Filter reset] button for more than 
2 seconds, the selected filter option will reset.
· 	A filter is selected in the following order. �

Pre-filter → max2 filter → pre-filter & max2 filter → 
pre-filter

· 	If you do not reset the filter and press the [Light] 
button and the [Filter reset] button again at the same 
time for about more than 2 seconds, or if you do not 
press the [Mode] button or the [Filter reset] button 
for 10 seconds, the filter is automatically canceled.

1 Press the [Filter reset] button and [Light] 
button at the same time for more than 2 
seconds.

  NOTE
• If you replaced or managed the filter before a filter 

replacement alarm is displayed, reset the filter 
replacement cycle using the user-selected filter 
replacement cycle reset function.

• 	Adjusting the sensitivity of air quality sensor and 
resetting the user-selected filter replacement cycle 
have the same entering and canceling method.

Indicators areIndicators are
turned offturned off

FlashFlash
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Cover Open Notification Display
When opening the cover while using the product

Reset The User-Selected Filter Replacement Cycle
This instruction is a guide for the next filter replacement maintenance. The filter replacement and cleaning 
cycle selected by the user when the user replaces or cleans a filter by themselves before the filter replacement 
notification is displayed.



Wipe the exterior of the product with a soft dry 
cloth.
When the exterior is dirty, use a slightly damp cloth.  

Exterior
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Filter Maintenance and Cleaning Parts
Clean the Pre-filter and each part of the main unit and replace the Max2 filter regularly for optimum performance. 
The following tables show the recommended maintenance cycle for filters and the cleaning cycle for each part.

Maintenance Filter Maintenance Cycle

Pre-filter* Cleaning the filters whenever the filter indicator is on**

Max2 filter* Replacing the filters whenever the filter indicator is on***

* After cleaning or replacing the filters, make sure to reset the filter indicator on the control panel. (P.20)
** 250S : �Approximately 2 weeks (based on daily 8 hours usage at max speed) The filter cleaning cycle can be 

adjustable in the smartphone application.
250 : �Approximately 2 weeks (based on daily 8 hours usage at max speed)

*** Approximately 12 months (based on daily 8 hours usage at max speed)
The filter lifetime may differ depending on the real running time of the product and the fan speed.�
The figures above are evaluated on a general basis.

Cleaning Parts Cleaning Cycle

Front cover

Every 2 months (recommended)Air outlet

Pollution sensor

  CAUTION
• Be sure to turn off the power and disconnect the power plug before cleaning each part or replacing the Max2 filter.
• Do not use detergents that contain solvents, thinners, bleach, chlorine, or abrasives.
• Do not immerse the product in water or spray the product with water.
• If you use water to clean the pre-filter, dry the pre-filter in the shade before re-installing it.

  NOTE
• If you are using the product in a polluted environment, clean each part or replace the Max2 filter more frequently 

than the recommended cycle.
• Using a Airmega genuine filter is recommended for optimum performance.
• The Max2 filter are not reusable. Do not try to clean them with water. Always replace them with a new one.
• When disposing of the old Max2 filter, follow your local regulations.



1

3

2

4

Open the front cover by pulling out the 
top part of it. 

Remove dust with a vacuum cleaner 
or water depending on the degree of 
pollution.
- _Be careful not to let dust fall inside the product 

when cleaning.

Pull the pre-filter upward to take it out.
- Be careful not to let dust fall off when removing.

Push in the dried pre-filter inside the 
product all the way to install. Close the 
side cover again.
- _When assembling the pre-filter, press the hooks 

on both sides completely.
- _And touch and hold the [Filter reset] button refer 

to 14 page.

  CAUTION
If you use water to clean the pre-filter, 
dry the pre-filter in the shade before �
re-installing it.

1

2

2

1
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Pre-filter
When the [Pre Wash] indicator is on, clean your pre-filter on front. Follow these instructions below to clean the 
filter.

Max2 filter
How to replace the Max2 Filter
Refer to 15 page. And touch and hold the [Filter reset] button refer to 14 page.
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Front Covers
Clean the front covers frequently for optimum performance. Follow these instructions below to clean the covers.

05	 MAINTENANCE

1

2

3

Remove the front covers. 
· 	Lift and pull the upper part of front cover to 

remove it.

Remove dust with a soft, dry cloth or 
brush.

Fit the cover to the grooves at the 
bottom of the product, and push the 
cover into place.

��NOTE
The�product�will�not�turn�on�if�the�right�
and�left�covers�are�installed�incorrectly.
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Air outlet
Cleaning the detachable air outlet and grille

1

2

Lift up the detachable air outlet grille 
mounted on top of the air outlet.

Clean the grill and the air outlet using 
a soft brush or vacuum cleaner.
· 	Do not let dusts drop into the air outlet when 

you clean it.



  NOTE
Without regular cleaning, the performance of 
the air quality sensor deteriorates.
When using the product in a dusty environment, 
clean the sensor more often.
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Pollution Sensor
Clean the pollution sensor approximately every 2 months for optimum performance. Follow these instructions 
below to clean it.

2

1

3

Open the air quality sensor cover on 
the right-hand side of the product.	
(by using the hole on the air quality 
sensor cover.)

Use a soft brush or vacuum cleaner to 
clean the air inlet and the air outlet of 
the air quality sensor. 
· 	Be careful not to let dust fall inside the product 

when cleaning.

Wet a cotton swab lightly and clean the 
lens, dust inlet, and dust outlet. Clean 
them with a dry cotton swab to remove 
the remaining moisture.

Air outletAir outlet

Air intletAir intlet

Dust intlet

Lens

Dust outlet



Connecting the air purifier to the Wi-Fi 
network
Find the application pairing guide with the link provided 
below: https://iocare.coway.com/manual/eu/air/
airmega250s.html

If displayed as below when connecting to Wi-Fi, please refer to the following.

2

3

When the wireless router search continues 
for 1 minute (TIME OUT status), the 
indicators on smart, speed level 1, and 
speed level 3 will blink.

If there is no response from the wireless 
router, the indicators on smart, speed 
level 1, and speed level 2 will blink.
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1 When the wireless router connection is 
denied, the indicators on smart, sleep, and 
speed level 1 will blink.

Check Wi-Fi Connection And Status



If displayed as below when connecting to the Wi-Fi, please refer to the following.

This is a network or server error that may occur temporarily. After a certain period 
of time, the server is connected correctly (automatic reconnection). If the above 
phenomenon persists even after a certain period of time, please follow the instructions 
below.

  NOTE
1. Check the power of the wireless router.
2. Check that you can connect to the Internet through the Wi-Fi of the wireless router.
3. �If the wireless router operates properly, the product automatically connects to the Wi-Fi to which the product has 

been previously connected.
4. If the product does not connect automatically after a certain period of time, use the IoCare app to reconnect.
5. �If the product has never been connected to Wi-Fi, or if the Wi-Fi name/password has been changed, please connect 

through the IoCare app.

  NOTE
1. �Please check the Internet is available with the corresponding Wi-Fi and network first. (In case of network failure, it is 

difficult to provide the time required to connect to the server.)
2. �If the above message continues to appear on the product while the Wi-Fi LED blinks, please reconnect through the 

IoCare app.
3. �If the problem persists after this, please contact customer service (1-800-285-0982). Abnormal termination (upon 

temporary power failure or reconnecting immediately after removing the power plug) errors may occur when 
reconnected with the server. In this case, please reconnect in 5 minutes after removing the power cord.

4

5

If the connection is lost or the connection 
is terminated when there is no server 
response, the indicators in smart, sleep, 
and speed level 1/2/3 blink.

If the wireless router's encryption information 
is inconsistent, the indicators in smart, sleep, 
speed 1, and speed 3 will blink. You need to 
check the wireless router’s password. Check 
the password and retry the Wi-Fi connection.
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Troubleshooting
Before contacting the customer service center, please attempt the following solutions.�
All other servicing should be done by an Airmega authorized service center.

No air comes out from the air outlet.

Check Is the power plug connected?

Solution Connect the power plug to an AC power outlet (220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz).

Check Are all the indicators turned off?

Solution Touch the [Power] button to turn on the product.

Check Has power failure occurred?

Solution Wait until the power is restored, and then try to use the product.

Air speed from the air outlet is significantly low.

Check Have the filter cleaning and replacement cycle passed?

Solution Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if 
necessary. (P. 22, P. 23)

The pollution level does not change.

Check Is the pollution sensor’s lens polluted?

Solution Clean the pollution sensor. (P. 25)

Check 1 Does the pollution level remain ‘Very unhealthy’ after operating the air purifier for more 
than two hours?

Check 2 Does the pollution level remain ‘Good’ for more than an hour when operating the air purifier 
in a polluted environment?

Solution Adjust the pollution sensor’s sensitivity. (P. 19)

A bad smell comes out from the air outlet.

Check Have the filter cleaning and replacement cycle passed?

Solution Confirm the filter cleaning and replacement cycle, and then clean or replace the filter if 
necessary. (P. 22, P. 23)

 * Regarding Airmega app troubleshooting, please visit www.cowaymega.com for more information.
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Specification
The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Item Specification

Model Name Airmega 250S Airmega 250

Coverage 930 ft2 (86 ㎡)*
465 ft2 (43 ㎡)**

Filter Washable Pre‐Filter + Max2 filter set (Activated Carbon + Green True HEPA)

Rated Voltage 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz 

Power 64 W

Weight 20.5 lb (9.3 kg)

Size  (WxDxH) 18.5 x 8.03 x 19.7 inch (47.0 x 20.4 x 50.1 cm)

There may be slight changes to the specifications for improving the product’s performance.
 
The recommended use area and the maximum air volume are results of measurement in Turbo Mode in the 
Normal circulation mode. 
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Legal Notice

FCC Radiation Exposure Statementv
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This 
equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your body.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to 
operate this equipment.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator & your 
body.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to 
operate this equipment.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC Statement
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this 
device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user’s authority to 
operate this equipment.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or 
transmitter.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels 
is not possible.

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or 
operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or 
the use of repetitive codes where required by the technology.

The device for the band 5150-5250 MHz is only for indoor usage to reduce potential for harmful interference to 
co-channel mobile satellite systems.

The maximum antenna gain permitted (for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz) to comply 
with the e.i.r.p. limit.

The maximum antenna gain permitted (for devices in the band 5725-5825 MHz) to comply with the e.i.r.p. limits 
specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate, High-power radars are allocated 
as primary users (meaning they have priority) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars 
could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Devices is not capable of transmitting in the band 5600-5650 MHz. This restriction is for the protection of 
Environment Canada’s weather radars operating in this band.
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Legal Notice

IMPORTANT NOTE:

IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. 
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your 
body.

Transmit Antenna Notice

This radio transmitter [IC: 12641A-WFM5SFP2501] has been approved by Innovation, Science and Economic 
Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain 
indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for 
any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Antenna list ( type, maximum gain(dBi) )

Model Type Maximum gain (dBi)

INNO-APC-0309 PCB�pattern�antenna -�2400�~�2483.5�MHz�:�2±1�(�dBi�)
-�5150�~�5875�MHz�:�3±1�(�dBi�)



32

EN

WARRANTY�CARD�OR�WARRANTY�LETTER��
TWO�YEAR�LIMITED�WARRANTY�

AIR�PURIFIER�250/250S(“PRODUCT”)
Model:
Serial Number:
Customer Name: (“OWNER”)
Date of Purchase:

Limited�Warranty

What This Warranty Covers: 

Commencing�with�the�date�of�purchase�of�the�
Product�and�continuing�for�a�period�of�Two�
years,�if�manufacturing�defects�in�the�Product�
cause�the�Product�to�not�operate�properly�for�
its�intended�use,�then�subject�to�the�exclusions,�
conditions,�and�limitations�contained�herein,�
COWAY�at�its�sole�option�will�repair�or�replace�
the�Product.
Decisions�as�to�the�extent�of�repair�or�
replacement�required�will�be�made�solely�by�
COWAY.
The�remedy�under�this�Warranty�is�available�
only�for�that�portion�of�the�Product�exhibiting�
defects�at�the�time�of�the�warranty�claim.�The�
replacement�Product�as�well�as�any�remaining�
original�Product�will�be�warranted�only�for�the�
original�two�years�warranty�period.�This�limited�
warranty�applies�only�to�Product�used�for�an�
application�specified�by�COWAY�for�the�Product�
and�applied�in�strict�accordance�with�COWAY�
published�specifications�in�effect�at�the�time�of�
application.�IF�PRODUCT�IS�USED�FOR�OTHER�
THAN�ITS�INTENDED�PURPOSE,�IT�IS�SOLD�AS�
IS�AND�WITHOUT�ANY�EXPRESS
OR�IMPLIED�WARRANTIES,�INCLUDING�
OF�MERCHANTABILITY�OR�FITNESS�FOR�A�
PARTICULAR�PURPOSE.

What This Warranty Does Not Cover:

This�Warranty�warrants�that�the�Product�will�
be�free�from�manufacturing�defects�which�
affect�the�ability�of�the�Product�to�operate�
for�its�intended�use;�it�is�not�a�warranty�
that�the�Product�will�never�require�repairs�
or�to�undertake�responsibilities,�liabilities�
or�obligations�other�than�those�specifically�
identified�in�the�preceding�section.�COWAY�is�
not�responsible�or�liable�for�personal�injury�or�
property�damage�of�any�kind,�even�if�arising�
from�a�breach�of�this�Warranty.�

Limitations and Exclusions:

TO�THE�EXTENT�PERMITTED�BY�APPLICABLE�
LAW,�COWAY�DISCLAIMS�ANY�OTHER�
WARRANTY�EXPRESS�OR�IMPLIED,�THAN�THAT�
PROVIDED�FOR�HEREIN.�THIS�WARRANTY�
IS�IN�LIEU�OF�AND�EXCLUDES�ALL�OTHER�
WARRANTIES,�GUARANTEES,�CONDITIONS�AND�
REPRESENTATIONS,�EXPRESS
OR�IMPLIED,�ORAL�OR�WRITTEN,�STATUTORY�
OR�OTHERWISE,�INCLUDING�BUT�NOT�LIMITED�
TO�ANY�IMPLIED�CONDITIONS�OR�WARRANTIES�
AS�TO�THE�MERCHANTABILITY�OR�FITNESS�
FOR�A�PARTICULAR�PURPOSE�OF�THE�COWAY�
PRODUCT.�
SOME�STATES�DO�NOT�ALLOW�LIMITATIONS�
ON�HOW�LONG�AN�IMPLIED�WARRANTY�LASTS,�
SO�THE�ABOVE�LIMITATION�MAY�NOT�APPLY�TO�
YOU.�
COWAY�DOES�NOT�AUTHORIZE�ANY�PERSON�
INCLUDING�ITS�REPRESENTATIVES,�TO�MAKE�
ANY�REPRESENTATION�OR�TO�OFFER�ANY�
WARRANTY,�CONDITION�OR�GUARANTY�IN�
RESPECT�OF�THE�PRODUCT�OTHER�THAN�THIS�
WARRANTY.�THIS�LIMITED�WARRANTY�SHALL�BE�
THE�OWNER’S�SOLE�AND�EXCLUSIVE�REMEDY�
AGAINST�COWAY�AND�COWAY�SHALL�NOT�BE�
LIABLE�FOR�ANY�CONSEQUENTIAL,�EXEMPLARY,�
SPECIAL,�INCIDENTAL�OR�OTHER�DAMAGES�
INCLUDING,�BUT�NOT�LIMITED�TO,�LOSS�OF�
PROFITS,�AND�LOSS�OF�USE.�INCIDENTAL,�
CONSEQUENTIAL�AND�EXEMPLARY�DAMAGES�
SHALL�NOT�BE�RECOVERABLE�EVEN�IF�THE�
REMEDIES�OR�THE�ACTIONS�PROVIDED�FOR�
IN�THIS�WARRANTY�FAIL�OF�THEIR�ESSENTIAL�
PURPOSE.�SOME�STATES�DO�NOT�ALLOW�THE�
EXCLUSION�OR�LIMITATION�OF�INCIDENTAL�
OR�CONSEQUENTIAL�DAMAGES,�SO�THE�
ABOVE�LIMITATION�OR�EXCLUSION�MAY�NOT�
APPLY�TO�YOU.�COWAY�SHALL�NOT�BE�LIABLE�
FOR�ANY�DAMAGES�WHICH�ARE�BASED�UPON�
NEGLIGENCE,�BREACH�OF�WARRANTY,�STRICT�
LIABILITY�OR�ANY�OTHER�LEGAL�THEORY�
OF�LIABILITY�OTHER�THAN�THE�EXCLUSIVE�
LIABILITY�SET�FORTH�IN�THIS�WARRANTY.
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Limitations on Implied Warranties:

Any�implied�warranty�of�merchantability�or�
fitness�for�a�particular�purpose�or�use,�shall�
be�limited�to�the�duration�of�the�foregoing�
express�written�warranty.

Conditions of Warranty:

COWAY’s�continuing�liability�under�this�
Warranty�is�conditioned�upon�the�following:
a)� The�defect�or�damage�is�not�causedby�

or�is�the�result�of:�abnormal�use�
or�conditions;�improper�storage,�
unauthorized�modifications�or�repair;�
misuse,�neglect,�accident,�alteration,�
improper�installation�or�other�acts�
that�are�not�the�fault�of�Coway�or�the�
manufacturer�of�the�product�or�that�
are�not�covered�by�the�manufacturer’s�
warranty;

b)� The�Product�has�not�been�altered,�
modified�or�repaired�without�prior�
written�approval�of�COWAY;

c)� The�OWNER�has�notified�COWAY�in�writing�
of�any�failure�of�the�Product�covered�
by�this�Warranty�within�thirty�(30)�days�
following�such�failure;

d)� There�has�been�no�misuse,�abuse�or�
negligence�with�respect�to�the�Product�on�
the�part�of�the�OWNER.

Waiver:

COWAY’s�failure�at�any�time�to�enforce�or�rely�
upon�any�of�the�terms�or�conditions�stated�
herein�shall�not�be�construed�to�be�a�waiver�
of�its�rights�hereunder.

Obtaining Warranty Service and OWNER’S 
Duties:

If�the�Product�fails�to�operate�for�its
intended�purpose,�then�notify�COWAY�or�its�
Representative�Agency,�within�48�hours�or�
within�the�next�business�day�after�discovery�
of�any�defect�in�the�Product.�The�OWNER�
must�give�written�notice�to�COWAY�no�
later�than�thirty�(30)�days�after�a�defect�is�
discovered�or�should�by�reasonable�diligence�
have�been�discovered.�Claims�under�this�
Warranty�will�require�proof�of�purchase�by�
the�OWNER.

POLAND

 Add :  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Tel. : +32 4201255
 Mail : serwis@opus.pl

TURKEY
 Add :  HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş. 

Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş 
Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / İSTANBUL

 Tel. : +90 212 217 11 60
 Mail : info@hakman.com.tr
 Web : https://www.hakman.com.tr

SWEDEN

 Add :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 
Enköping Sweden

 Tel. : +46 171 66 33 00
 Mail : info@albionnordic.com
 Web : www.albionnordic.com

COWAY

 Add :  Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup, 
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

 Tel. : +82-1588-5100

COWAY EU
 Tel. : UK - London :+44 2032807197

 GERMANY - Hamburg : +49 4087406758
 FRANCE - Paris :+33 170120004
 ITALY - Milan : +39 0236003045
 SPAIN - Madrid : +34 911234181

 Mail : info_eu@coway.com
 Web : de.coway.com
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Funktionshöjdpunkter

Övervakning av luftkvalitet i realtid
Airmegas utsläppssensor talar om inomhusluftens kvalitet i realtid. Den 
färgglada LED-baren visar varje minut av dagen om din inomhusluft 
är frisk eller ohälsosam. Dessutom klassificerar partikelsensorn 
partikelstorleken i PM10 och PM2.5, och baren visar nivån på 
luftkvaliteten.
▶ S. 19

Smart läge 
Med Smart Läge anpassar Airmega sig till sin omgivning. 
Fläkthastigheten justeras automatiskt baserat på rummets luftkvalitet 
och rumsförhållanden.
▶ S. 18

Snabbläge
Snabbt läge möjliggör snabbare rening inomhus. Produkten drivs med 
maximal prestanda tills luftkvaliteten sänks till nivå 1.

Ansluta luftrenaren till wifi-nätverket
(endast 250S)
Ta reda på programmets parningsguide med länken nedan: https://
iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html

EZ bortkoppling
Coways unika öppna fronttyp applicerades på produkten för att enkelt 
kunna ta bort och sätt in ett ofta rengjort förfilter.

1



Max2 filter
Max2-filtret (ett aktivt kolfilter plus Green True HEPA-filter) reducerar 
mer än 99 % av flyktiga organiska föreningar (VOC), lukter som NH3, 
CH3CHO, CH3COOH. Den fångar också upp och minskar upp till 99,97 
% av luftburna partiklar i luften såsom pollen, föroreningar och andra 
allergener
* �Filtrets livslängd: �Ungefär 12 månader (baserat på daglig 8 timmars 

användning vid maxhastighet) 
▶ S. 4

Aviseringar om filtrets livstid
Med statusvarningar för Max2-filtret och förfiltret vet du när det är dags 
att byta ut dem. Och eftersom Airmega mäter hur mycket luft som har 
färdats genom den kan du vara säker på att aviseringarna är korrekta.
▶ S. 20

Max2 FilterMax2 Filter
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Snabbstartsguide
Innan du använder produkten måste du ta bort plastfolien från det insatta Max2-filtret. Se sidan 17 för mer 
information.

Använd inte produkten förrän du först har slutfört dessa steg.
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Ansluta luftrenaren till wifi-nätverket (endast 250S)
Ta reda på programmets parningsguide med länken nedan:
https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html

Kontrollera produkten
Innan du installerar luftrenaren, se till att du har alla komponenter. Kontakta kundtjänst om några föremål saknas 
eller är skadade.

Förfilter
Fångar upp stora partiklar som hår, 
päls och damm med mikronät.

Max2 filter (aktivt kol + 
Green True HEPA)
Fångar upp och minskar mer 
än 99 % av VOC och lukter som 
NH3, CH3CHO, CH3COOH. Den 
fångar också upp och reducerar 
upp till 99,97 % av luftburna 
partiklar, allergener och 
föroreningar ner till 0,3 mikron 
i storlek.

HuvudenhetMax2 filter*Förfilter*

* Dessa är installerade i huvudenheten.
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Symboler som används i denna handbok
Följande symboler används i denna handbok för att förklara 
procedurer, begränsningar, försiktighetsåtgärder vid hantering och 
instruktioner som bör följas för din säkerhet.

 VARNING
Varning indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera i 
dödsfall eller allvarlig skada på användaren eller andra.

 FÖRSIKTIGHET
Försiktighet indikerar en potentiellt farlig situation som kan resultera 
i skada på användaren eller andra, eller förlust av egendom.

 OBS
Observera anger användbara tips eller ytterligare information för 
procedurer och produktanvändning.

[ ]
Denna hak-parentes representerar kontrollknappar och indikatorer 
på produkten.
t.ex. [Power]

6
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Säkerhetsinstruktioner
Läs och följ alla säkerhetstips och varningar innan du använder 
produkten.

 VARNING

• Överskrid inte spänningen och märkeffekten för eluttaget eller 
anslutningsenheten. Detta kan generera överdriven värme och 
orsaka elektriska stötar eller brand.

• Använd endast lämplig typ av eluttag för produkten. Att ansluta 
produkten till ett felaktigt uttag kan leda till skada.

• Sänk inte ner produkten eller del därav i vatten. Använd endast 
produkten efter att en kvalificerad teknisk undersökning och byt ut 
de delar som var under vatten.

• Rör inte i nätkontakten med våta händer.
• Anslut inte produktens nätkontakt om eluttaget är vått. Vänta tills 

eluttaget torkat helt innan du använder det.
• Använd inte produkten om motorfläkten inte fungerar eller är 

skadad.
• Koppla bort nätkontakten från eluttaget om konstiga ljud, lukter 

eller rök kommer från produkten. Kontakta kundtjänst omedelbart 
för instruktioner.

• Dra ut nätkontakten ur eluttaget när produkten inte används och 
innan du rengör, inspekterar eller byter ut delar.

• Använd ett tillägnad eluttag för produkten. Anslut inte produkten till 
ett grenuttag som har anslutningar till flera andra produkter.

• Använd inte produkten om nätkontakten eller sladdarna är skadade.
• Böj, vrid, nyp eller skada inte nätsladden med våld.
• Tvinga inte in nätkontakten i ett felaktigt eluttag eller i ett löst eluttag. 

Kontakta en kvalificerad tekniker för att installera ett korrekt eluttag.
7
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• En skadad stickkontakt eller sladd måste bytas ut av tillverkaren 
eller en kvalificerad tekniker

• Ta ut nätkontakten ur eluttaget genom att ta tag i kontakten och dra 
försiktigt i den. Dra aldrig i nätsladden för att flytta enheten.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER
8
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Säkerhetsinstruktioner
Läs och följ alla säkerhetstips och varningar innan du använder 
produkten.

 VARNING

• Håll den elektriska sladden borta från värmekällor.
• Reparera inte produkten om inte denna manual rekommenderar 

det. Om du gör det ogiltigförklaras din garanti. Allt reparationsarbete 
måste utföras av en kvalificerad tekniker.

• Denna produkt har en polariserad kontakt (det ena stiftet är bredare 
än det andra). För att minska risken för elektriska stötar är denna 
kontakt endast avsedd att passa i ett polariserat uttag på ett sätt. 
Om kontakten inte passar in helt i uttaget, vänd på kontakten. Om 
den fortfarande inte passar, kontakta en behörig elektriker. Försök 
inte att kringgå denna säkerhetsfunktion.

• Använd inte denna produkt i industriområden eller fabriker där olja, 
fett eller dammpartiklar kan förekomma. Denna produkt är endast 
avsedd för hushållsbruk.

• Byt inte filtret medan produkten är i drift. Stäng alltid av produkten och 
dra ur nätkontakten innan du vidrör komponenterna inuti produkten.

• Placera inte produkten nära en luftfuktare eller i fuktiga utrymmen, 
såsom badrum eller tvättstugor, där produkten kan komma i kontakt 
med vatten.

• Placera inte produkten nära brandfarliga gaser, cigaretter, rökelse 
och andra brännbara material.

• Placera inte produkten på en säng eller mot mjuka föremål, såsom 
gardiner.

• Rengör inte produkten med rengöringsmedel, thinner eller andra 
hushållslösningsmedel.

• Spraya inte insektsmedel eller brandfarliga material nära denna 
produkt.

9
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 FÖRSIKTIGHET

• Denna produkt bör inte användas av barn under 8 år utan tillsyn.
• Denna produkt får inte användas av personer med nedsatt fysisk, 

sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet utan 
övervakning eller instruktioner om hur produkten används på ett 
säkert sätt och förstår de risker som är involverade.

• Låt inte barn leka med plastförpackningen och produkten.
• Använd inte denna produkt med någon fast hastighetskontrollanordning, 

eftersom det kan leda till elektriska stötar eller brand.
• Använd inte en adapter eller förlängningssladd, eftersom det kan 

orsaka brand, stötar eller personskada.
• Använd inte tillbehör eller filter som inte rekommenderas av 

tillverkaren.
• Var försiktig när du tar bort komponenterna från produkten. Se till 

att dina kroppsdelar inte fastnar eller repar när du servar produkten.
• För inte in några föremål eller fingrar i produktens öppningar. 

Om något föremål ramlar in i öppningarna, stäng omedelbart 
av produkten och dra ur nätkontakten. Kontakta en kvalificerad 
tekniker eller tillverkaren för att ta bort föremålet.

• Tvätta eller återanvänd inte Max2-filtret.
• Blockera inte produktens luftutlopp. Att göra det kan minska 

produktens effektivitet och öka risken för skador.
• Denna produkt är avsedd för hushållsbruk enligt beskrivningen i 

denna handbok. Användning i en industriell miljö eller någon annan 
plats som inte rekommenderas av tillverkaren kan leda till elektriska 
stötar, brand och personskador.

• Placera inte något ovanpå produkten.
• Dra inte nätsladden under mattor eller täck den med mattor.

10
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• Byt filtren med rekommenderade intervaller så att överflödigt 
damm inte samlas.

• Placera inte produkten där båda sidorna av produkten är blockerade.
• Placera inte produkten i direkt solljus.
• Placera inte produkten nära eller i ett fönster.
• Placera produkten på en fast, plan och torr yta som ger tillräcklig 

luftcirkulation.
• Håll produkten och dess sladd ur vägen där den inte kan trampas 

på eller snubblas över.
• Slutanvändaren måste informeras om att hålla minst 20 cm avstånd 

från antennen medan denna slutprodukt installeras och används.
• Driften är föremål för följande två villkor: (1) den här enheten får 

inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste 
acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan 
orsaka oönskad funktion.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER
11
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Diagram över delar
Kontrollera produktens delar (exteriör framifrån och ovanifrån och kontrollpanel) och hur de fungerar.

Utsida
Kontrollera delarna och funktionerna på produktens utsida.

Kåpa för luftutlopp
Öppna denna lucka när du tar bort 
eventuella nedfallna främmande 
föremål och rengör luftutloppet.

Kontrollpanel
Dessa kontroller låter dig använda 
produkten och övervaka den aktuella 
driftstatusen.

Indikator för luftkvalitet
Denna visar luftföroreningsnivån 
runt produkten i realtid.
Färgen ändras beroende på 
föroreningsnivån.

Frontlucka
Öppna denna lucka när du rengör 
föroreningssensorn.

Handtag (vänster, höger)
Håll i dessa handtag för att lyfta eller 
transportera luftrenaren.

Nätsladd
Anslut änden av nätsladden till ett 
eluttag (220 V–240 V~ 50 Hz, 60 Hz).

Sidovy

Ovanifrån
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Diagram över delar
Kontrollera produktens delar (exteriör framifrån och ovanifrån och kontrollpanel) och hur de fungerar.

13
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Kontrollpanel (250S)

8 Indikator för luftkvalitet1 �Strömbrytare 2 �Lägesknapp/
indikator

4 �Ljusknapp 6 �Wifi-knapp/
indikator

7� Ljussensor 3 �Hastighetsknapp/indikator5 �Filteråterställningsknapp/indikator

Kontrollpanel (250)

8 Indikator för luftkvalitet1 �Strömbrytare 2 �Lägesknapp/
indikator

4 ��Ljusknapp 6 �Timerknapp/
indikator

7� Ljussensor 3 �Hastighetsknapp/indikator5 �Filteråterställningsknapp/indikator
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knapp/indikator
1 Strömbrytare

Använd knappen för att slå på och 
stänga av produkten.
– �När du använder produkten 

för första gången körs den i 
Smart 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 Hastighetsknapp/indikator
Tryck på hastighetsknappen för att 
välja nivå 1 → nivå 2 → nivå 3.
Indikatorn tänds när hastighetsnivå 
1/nivå 2/nivå 3 är vald.

5 �Filteråterställningsknapp/indikator
När filterbytesindikatorn tänds, tryck på motsvarande knapp i mer än tre sekunder efter 
rengöring och utbyte av filter. Indikatorn fortsätter vara tänd under filterrengörings-/
utbytescykeln. När rengöringscykeln eller livslängden blir mindre än 2 % kommer motsvarande 
indikator att avge ett orange ljus.
– �Om båda indikatorerna (PRE och MAX2) tänds samtidigt, kan filtren återställas på en gång.
– Om filterbytesindikatorn inte är tänd, fungerar inte denna knapp.
– �Om du har bytt ut eller reparerat filtret innan filterbytesindikatorn tändes, se sidan 21.
– �Rengörings- och utbytescykeln för förfiltret och det kombinerade filtret rekommenderas och 

kan variera beroende på användningsmiljön.

2 Lägesknapp/indikator
Tryck på lägesknappen för att 
välja smart läge → snabbläge → 
viloläge.

4 Ljusknapp
Använd den här knappen för att 
slå på och stänga av indikatorn 
och luftkvalitetsindikatorn. Om 
du trycker på [Light]-knappen 
medan alla indikatorer och 
luftkvalitetsindikatorn är 
påslagna, kan du slå på och av 
indikatorerna i följande ordning: 
Luftkvalitetsindikator av → alla 
indikatorer av → alla indikatorer 
på.

6 	Wifi-knapp/indikator 
(endast 250S)
Klicka på wifi-knappen för att 
ansluta till ett wifi-nätverk. När 
du är ansluten till wifi kommer 
statusindikatorns lampa att 
tändas.

7 	Ljussensor
Denna sensor upptäcker ljus runt 
produkten.

8 	Indikator för luftkvalitet
Denna indikator visar luftkvalitet 
inomhus i LED-färger. Bra (blå) → 
Måttlig (grön) → Ohälsosamt (gul) 
→ Mycket ohälsosamt (röd)

6 �Timerknapp/indikator 
(endast 250)
Tryck på timer-knappen för att 
ställa in tiden.



 FÖRSIKTIGHET
Se till att nätsladden är urkopplad innan du öppnar luckan.

1

2

3

Öppna luckan som finns på framsidan 
av produkten.
Lucka ▶ Förfilter ▶ Max2 filter

Ta bort plastfolien på Max2-filtret.
Kassera plastfolien på Max2-filtret.

Sätt tillbaka filtret och luckan i omvänd 
ordning enligt första steget. 
Max2 filter ▶ Förfilter ▶ Lucka

 FÖRSIKTIGHET
• När du tar bort plastfolien från filtret, var 

försiktig så att du inte skadar filtrets yta.
• Låt inte barn leka med plastfolien.

 OBS
• Placera Max2-filtret i filterhuset med den 

gröna sidan mot produkten. Omvänd 
placering kan påverka filtrets livslängd.

• 	Produkten kan inte startas om frontluckan 
inte är korrekt monterad.

FR
O
N
T/
전
면
/前

2

1

1

2
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Installera produkten
Innan du använder produkten måste du ta bort plastfolien från det insatta Max2-filtret.

03	 INSTALLATION



1

2

Anslut elkontakten till ett eluttag.
Indikatorerna på luftrenaren blinkar.

Tryck på [Power]-knappen för att slå 
på luftrenaren.
Du kommer att höra ett ringljud när luftrenaren 
börjar arbeta.

 FÖRSIKTIGHET
• Rör inte vid kontrollpanelen när strömmen ansluts.
• Knappar kanske inte fungerar under en viss tid.
• Om knapparna inte fungerar, koppla ur nätsladden i cirka 

10 minuter för att ladda ur och anslut den sedan igen.

 FÖRSIKTIGHET
Den här produkten är endast för 220V–240V~ 50 Hz, 60 Hz. Se till att din strömkälla uppfyller dessa krav.

16
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Ansluta strömmen och slå på luftrenaren
När dina filter är förberedda ansluter du strömmen och sätter på luftrenaren.

Ansluta luftrenaren till wifi-nätverket (endast 250S)
Ta reda på programmets parningsguide med länken nedan: 
https://iocare.coway.com/manual/eu/air/airmega250s.html



Tryck på [Mode]-knappen för att välja 
smart läge.

Tryck på [Mode]-knappen för att välja 
viloläge. Detta läge minimerar
hastigheten under drift för en tyst och 
trevlig miljö.

Smart läge – Viloläge 
Om produkten är inställd på smart läge aktiveras viloläget automatiskt så att det kan minska brus och 
strömförbrukning. Det aktiveras när rummet är mörkt och luftkvaliteten är bra (nivå 1) i 3 minuter.

Om ljussensorn känner av ljus i 5 minuter eller längre och/eller om luftkvalitetsnivån i rummet är måttlig (nivå 2) 
eller sämre. Smarta läget aktiveras automatiskt.

250S/250

17
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Smart läge – Auto 
Om produkten är inställd på smart läge, justerar den automatiskt lufthastigheten enligt den aktuella luftkvaliteten 
runt produkten. Lufthastigheten justeras enligt tabellen nedan:

Luftkvalitet Bra Måttlig/ohälsosam Väldigt ohälsosam

Lufthastighet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

250S/250



250S/250

250S 250
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Smart läge – ECO
När den är inställd på smart läge och om föroreningsnivån fortsätter vara Bra (nivå 1) i mer än 10 minuter stannar 
fläkten automatiskt för att spara energi. Om produkten upptäcker luftföroreningar kommer fläkten automatiskt 
att starta om igen.
Om föroreningsnivån fortsätter vara Bra (nivå 1) i mer än 10 minuter i smart läge, stannar fläkten automatiskt för 
att spara energi. 
Om produkten upptäcker luftföroreningar startar fläkten automatiskt om. Om ECO-läget bibehålls i 30 minuter 
kommer fläkten också att starta om. Om föroreningsnivån fortsätter vara Bra i mer än 10 minuter efter omstart 
kommer ECO-läget att aktiveras igen.

Ställa in timern
Du kan ställa in produkten så att den stängs av automatiskt efter en timme, 4 timmar eller 8 timmar. Använd den 
här funktionen för att spara energi när du går hemifrån eller går och lägger dig.

Snabbläge
Tryck på [Mode]-knappen för att välja snabbläge. När luftkvaliteten hålls på nivå 1 i mer än 5 minuter, växlar den till 
smart läge. När produkten fortsätter att arbeta i mer än maximalt 60 minuter, växlar den till smart läge.
– Den maximala fläkthastigheten i snabbläge är densamma som nivå 3.

Frisk luft Starta Eco-läge Upptäcka luftföroreningar

För 250S-användare; du kan ställa 
in timern och schemaläggaren med 
Airmega-applikationen.

Klicka på [Timer]-knappen tills 
indikatorlampan visar önskad tid.



Indikator för luftkvalitet
Denna indikator visar luftkvalitet inomhus i LED-
färger. 
Bra (blå) → Måttlig (grön) → Ohälsosamt (gul) → 
Mycket ohälsosamt (röd)

2

3

Tryck på [Mode]-knappen för att justera 
den till önskad känslighet. Lägesindikatorn 
blinkar enligt nedan när sensorkänslighet 
har valts.

Tryck på [Mode]-knappen och [Speed]-
knappen samtidigt i mer än cirka 2 
sekunder, den valda känsligheten kommer 
att matas in och produkten börjar arbeta 
normalt.
·�Om [Speed]-knappen inte trycks in under 10 
sekunder, ställs den valda känsligheten för sensorn 
in automatiskt.

1 2 3

Känslighet Känslig Normal Mindre 
känslig

Indikator för luftkvalitet
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Kontrollera luftkvaliteten
Du kan enkelt kontrollera den aktuella luftkvaliteten runt produkten med hjälp av luftkvalitetsindikatorn på 
produktens framsida.

Justering av sensorns känslighet
Du kan justera föroreningssensorns känslighet.

 OBS
För 250S/250-användare; du kan också kontrollera den aktuella luftkvaliteten via applikationen på din smarta telefon.

1 Medan produkten är i drift, tryck på 
[Mode]-knappen och [Speed]-knappen 
samtidigt i mer än 2 sekunder.
Hastighetsindikatorn blinkar för att visa 
den aktuella sensorns känslighetsnivå.
·Sensorns initiala känslighet är på normal nivå.



När det upptäcks att frontluckan är öppen i mer än 2 sekunder släcks alla indikatorer och produkten 
stoppar all drift. När det upptäcks att frontluckan är stängd i mer än 1 sekund återgår produkten till 
föregående driftläge.

2 Indikatorn för förfilter börjar blinka. Tryck 
sedan på [Filter reset]-knappen för att välja 
det filter som behöver bytas ut eller rengöras. 
Om du trycker på [Filter reset]-knappen 
i mer än 2 sekunder, återställs det valda 
filteralternativet.
· 	Ett filter väljs i följande ordning. Förfilter → max2 filter 
→ förfilter & max2 filter → förfilter

· 	Om du inte återställer filtret och trycker på knappen 
[Light] och [Filter reset] igen samtidigt i mer än 2 
sekunder, eller om du inte trycker på [Mode]-knappen 
eller [Filter reset] knappen i 10 sekunder, avbryts filtret 
automatiskt.

1 Tryck på [Filter reset]-knappen och 
[Light]-knappen samtidigt i mer än 2 
sekunder.

 OBS
• Om du bytte ut eller hanterade filtret innan ett 

filterbyteslarm visas, återställ filterbytescykeln med 
den användarvalda funktionen för återställning av 
filterbytescykeln.

• 	Justering av luftkvalitetssensorns känslighet och 
återställning av den användarvalda filterbytescykeln 
har samma start- och avbrytningsmetod.

Indikatorer ärIndikatorer är
avstängdaavstängda

BlinkarBlinkar
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Visar meddelande om att luckan är öppen
När du öppnar luckan medan du använder produkten

Återställ den användarvalda cykeln för filterbyte
Denna instruktion är en guide för nästa filterbyte. Filterbytes- och rengöringscykeln som väljs av användaren när 
användaren byter ut eller rengör ett filter själv innan meddelandet om filterbyte visas.



Torka av produktens utsida med en mjuk torr 
trasa.
När utsidan är smutsig, använd en lätt fuktig trasa. 

Utsida
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Filterunderhåll och rengöring av delar
Rengör förfiltret och varje del av huvudenheten och byt ut Max2-filtret regelbundet för optimal prestanda. 
Följande tabeller visar den rekommenderade underhållscykeln för filter och rengöringscykeln för varje del.

Filterunderhåll Underhållcykel

Förfilter* Rengöring av filtren när filterindikatorn är på**

Max2 filter* Byta filtren när filterindikatorn är på***

* Efter rengöring eller byte av filter, se till att återställa filterindikatorn på kontrollpanelen. (S.20)
** 250S : �Ungefär 2 veckor (baserat på daglig 8 timmars användning vid maxhastighet) Filterrengöringscykeln kan 

justeras i applikationen på smartphone.
250 : �Ungefär 2 veckor (baserat på daglig 8 timmars användning vid maxhastighet)

*** Ungefär 12 månader (baserat på daglig 8 timmars användning vid maxhastighet)
Filtrets livslängd kan variera beroende på produktens verkliga gångtid och fläkthastigheten. Siffrorna ovan är 
utvärderade på ett allmänt underlag.

Rengöring av delar Rengöringscykel

Frontlucka

Var 2:e månad (rekommenderas)Luftutlopp

Föroreningssensor

 FÖRSIKTIGHET
• Se till att stänga av strömmen och koppla ur strömkontakten innan du rengör varje del eller byter ut Max2-filtret.
• Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, thinner, blekmedel, klor eller slipmedel.
• Sänk inte ner produkten i vatten eller spraya den med vatten.
• Om du använder vatten för att rengöra förfiltret, torka förfiltret i skuggan innan du sätter tillbaka det.

 OBS
• Om du använder produkten i en förorenad miljö, rengör varje del eller byt ut Max2-filtret oftare än den 

rekommenderade cykeln.
• Användning av ett Airmega originalfilter rekommenderas för optimal prestanda.
• Max2-filtret kan inte återanvändas. Försök inte rengöra dem med vatten. Byt alltid ut dem mot ett nytt.
• Följ dina lokala föreskrifter när du kasserar det gamla Max2-filtret.



1

3

2

4

Öppna frontluckan genom att dra ut 
den övre delen. 

Ta bort damm med en dammsugare eller 
vatten beroende på föroreningsgraden.
– _Var försiktig så att inte damm ramlar in i 

produkten vid rengöring.

Dra förfiltret uppåt för att ta ut det.
– Se till att damm inte faller av när det dras ut.

Tryck in det torkade förfiltret i 
produkten så långt som möjligt för att 
installera. Stäng sidoluckan igen.
– _När du monterar förfiltret, trycker du in hakarna 

helt på båda sidor.
– _Och tryck och håll nere [Filter reset]-knappen, se 

sidan 14.

 FÖRSIKTIGHET
Om du använder vatten för att rengöra 
förfiltret, torka förfiltret i skuggan innan 
du sätter tillbaka det.

1

2

2

1
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Förfilter
När [Pre Wash]-indikatorn lyser, rengör förfiltret på framsidan. Följ anvisningarna nedan när du rengör filtret.

Max2 filter
Hur du byter ut Max2-filter
Se sida 15. Och tryck och håll nere [Filter reset]-knappen, se sidan 14.
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Frontluckor
Rengör de främre luckorna ofta för optimal prestanda. Följ anvisningarna nedan när du rengör luckorna.

05	 UNDERHÅLL

1

2

3

Ta bort frontluckorna 
·	Lyft och dra i den övre delen av frontluckan för 
att ta bort den.

Ta bort damm med en mjuk, torr trasa 
eller borste.

Montera luckan i spåren längst ner på 
produkten och tryck luckan på plats.

�OBS
Produkten�kommer�inte�att�kunna�startas�
om�höger�och�vänster�lucka�är�felaktigt�
installerade.
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Luftutlopp
Rengöring av det löstagbara luftutloppet och gallret

1

2

Lyft upp det löstagbara luftutloppsgallret 
som är monterat ovanpå luftutloppet.

Rengör gallret och luftutloppet med en 
mjuk borste eller dammsugare.
·	Låt inte damm ramla in i luftutloppet när du 
rengör det.



 OBS
Utan regelbunden rengöring försämras 
luftkvalitetssensorns prestanda.
När du använder produkten i en dammig miljö, 
rengör sensorn oftare.
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Föroreningssensor
Rengör föroreningssensorn ungefär var 2:e månad för optimal prestanda. Följ anvisningarna nedan när du rengör 
det.

2

1

3

Öppna luftkvalitetsaensorns lucka på 
höger sida av produkten. (genom att 
använda hålet på luftkvalitetssensorns 
lucka.)

Använd en mjuk borste el ler  en 
d a m m s u g a r e  f ö r  a t t  r e n g ö r a 
luftkvalitetssensorns luftintag och luft 
utlopp. 
·	Var försiktig så att inte damm ramlar in i 
produkten vid rengöring.

Blöt en bomullspinne lätt och 
rengör linsen, damminloppet och 
dammutloppet. Rengör dem med en 
torr bomullstuss för att ta bort den 
återstående fukten.

Luft utloppLuft utlopp

LuftintagLuftintag

Damminloppet

Linsen

Dammutloppet



Ansluta luftrenaren till wifi-nätverket
Programmets parningsguide hittar du på länken 
nedan: https://iocare.coway.com/manual/eu/air/
airmega250s.html

Om den visas enligt nedan när du ansluter till wifi, se följande.

2

3

När den trådlösa routersökningen 
fortsätter i 1 minut (TIME OUT-status), 
b l i n k a r  i n d i k ato r e r n a  f ö r  s m a r t , 
hastighetsnivå 1 och hastighetsnivå 3.

Om det inte kommer något svar från den 
trådlösa routern kommer indikatorerna för 
smart, hastighetsnivå 1 och hastighetsnivå 
2 att blinka.
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1 När den trådlösa routeranslutningen nekas 
kommer indikatorerna över smart, viloläge 
och hastighetsnivå 1 att blinka.

Kontrollera wifi-anslutning och status



Om den visas enligt nedan när du ansluter till wifi, se följande.

Detta är ett nätverks- eller serverfel som kan uppstå tillfälligt. Efter en viss tid ansluts 
servern korrekt (automatisk återanslutning). Om ovanstående fenomen kvarstår även 
efter en viss tid följer du instruktionerna nedan.

 OBS
1. Kontrollera strömmen på den trådlösa routern.
2. Kontrollera att du kan ansluta till Internet via den trådlösa routerns wifi.
3. �Om den trådlösa routern fungerar korrekt ansluter produkten automatiskt till det wifi som produkten har varit 

ansluten till tidigare.
4. Om produkten inte ansluter automatiskt efter en viss tid, använd IoCare-appen för att återansluta.
5. �Om produkten aldrig har varit ansluten till wifi, eller om wifi-namnet/lösenordet har ändrats, anslut via IoCare-appen.

 OBS
1. �Kontrollera först att internet är tillgängligt med motsvarande wifi och nätverk. (I händelse av nätverksfel är det svårt 

att ange den tid som krävs för att ansluta till servern.)
2. �Om meddelandet ovan fortsätter att visas på produkten medan wifi-lampan blinkar återansluter du via IoCare-appen.
3. �Om problemet kvarstår efter detta, kontakta kundtjänst (1-800-285-0982). Onormala avslutningsfel (vid tillfälligt 

strömavbrott eller återanslutning omedelbart efter att strömkontakten tagits ur) kan uppstå vid återanslutning till 
servern. Anslut i så fall igen om 5 minuter efter att du tagit bort nätsladden.

4

5

O m  a n s l u t n i n g e n  f ö r l o r a s  e l l e r 
anslutningen avbryts när det inte finns 
något serversvar, blinkar indikatorerna för 
smart, viloläge och hastighetsnivå 1/2/3.

O m  d e n  t r å d l ö s a  r o u t e r n s 
krypteringsinformation är inkonsekvent 
kommer indikatorerna för smart, viloläge, 
hastighet 1 och hastighet 3 att blinka. Du 
måste kontrollera den trådlösa routerns 
lösenord. Kontrollera lösenordet och försök 
igen med wifi-anslutningen.
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Felsökning
Försök med följande lösningar innan du kontaktar kundtjänst. All annan service ska utföras av ett auktoriserat 
Airmega servicecenter.

Ingen luft kommer ut från luftutloppet.

Kontrollera Är nätkontakten ansluten?

Lösning Anslut nätsladden till ett eluttag (220V–240V~ 50 Hz, 60 Hz).

Kontrollera Är alla indikatorer avstängda?

Lösning Tryck på [Power]-knappen för att starta produkten.

Kontrollera Har det inträffat strömavbrott?

Lösning Vänta tills strömmen är återställd och försök sedan använda produkten.

Lufthastigheten från luftutloppet är avsevärt låg.

Kontrollera Har cykeln för rengöring och utbyte av filter passerat?

Lösning Bekräfta cykeln för rengöring och utbyte av filtret och rengör eller byt sedan ut filtret vid 
behov. (S. 22, S. 23)

Föroreningsnivån ändras inte.

Kontrollera Är föroreningssensorns lins förorenad?

Lösning Rengör linsen på föroreningssensorn. (S. 25)

Kontrollera 1 Förblir föroreningsnivån "Mycket ohälsosam" efter att luftrenaren har använts i mer än två 
timmar?

Kontrollera 2 Förblir föroreningsnivån "Bra" i mer än en timme när luftrenaren används i en förorenad 
miljö?

Lösning Justera föroreningssensorns känslighet. (S. 19)

Det kommer dålig lukt från luftutloppet.

Kontrollera Har cykeln för rengöring och utbyte av filter passerat?

Lösning Bekräfta cykeln för rengöring och utbyte av filtret och rengör eller byt sedan ut filtret vid 
behov. (S. 22, S. 23)

 * Angående Airmega app-felsökning, besök www.cowaymega.com för mer information.
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Specifikation
Det kan förkomma små ändringar i specifikationerna för att förbättra produktens prestanda.

Artikel Specifikation

Modellnamn Airmega 250S Airmega 250

Täckning 930 ft2 (86 ㎡)*
465 ft2 (43 ㎡)**

Filter Tvättbart förfilter + Max2 filterset (aktivt kol + Green True HEPA)

Märkspänning 220V – 240V~ 50 Hz, 60 Hz 

Effekt 64 W

Vikt 20,5 lb (9,3 kg)

Storlek (BxDxH) 47,0 x 20,4 x 50,1 cm (18,5 x 8,03 x 19,7 tum)

Det kan förkomma små ändringar i specifikationerna för att förbättra produktens prestanda.
 
Den rekommenderade användningsarean och den maximala luftvolymen är mätresultat i Turbo-läge och i 
normalt cirkulationsläge. 
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Rättsliga meddelande

FCC:s utlåtande om strålningsexponering
Denna utrustning överensstämmer med FCC:s strålningsexponeringsgränser för strålning som anges för en 
okontrollerad miljö. Denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan 
radiatorn och din kropp.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan ogiltigförklara användarens 
rätt att använda denna utrustning.

Denna utrustning överensstämmer med IC RSS-102 exponeringsgränser för strålning som anges för en 
okontrollerad miljö. Denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan 
radiatorn och din kropp.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan ogiltigförklara användarens 
rätt att använda denna utrustning.

Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licensbefriade RSS-standard(er). Driften är föremål för 
följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste 
acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

IC-utlåtande
Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Denna enhet överensstämmer med Industry Canadas licensbefriade RSS-standard(er).

Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste 
acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion av enheten.

Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan ogiltigförklara användarens 
rätt att använda denna utrustning.

Denna enhet och dess antenn(er) får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller 
sändare.

För produkter som är tillgängliga på marknaden i USA/Kanada kan endast kanal 1~11 användas. Val av andra 
kanaler är inte möjligt.

Enheten kan automatiskt avbryta överföring i händelse av frånvaro av information att överföra, eller funktionsfel. 
Observera att detta inte är avsett att förbjuda överföring av kontroll- eller signaleringsinformation eller 
användning av upprepade koder där det krävs av tekniken.

Enheten för bandet 5 150–5 250 MHz är endast avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadlig 
interferens på mobila satellitsystem i samma kanaler.

Den maximala tillåtna antennförstärkningen (för enheter i banden 5 250–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz) för att 
överensstämma med EIRP-gränsen.

Den maximala antennförstärkningen som tillåts (för enheter i bandet 5 725–5 825 MHz) för att överensstämma 
med de EIRP-gränser som specificeras för punkt-till-punkt och icke-punkt-till-punkt-drift som är lämpligt. 
Högeffektradar tilldelas som primära användare (vilket betyder att de har prioritet) av banden 5 250–5 350 MHz 
och 5 650–5 850 MHz och dessa radarer kan orsaka störningar och/eller skada på LE-LAN-enheter.

Enheter kan inte sända i bandet 5 600–5 650 MHz. Denna begränsning är till för att skydda Environment Canadas 
väderradarer som arbetar i detta band.
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Rättsliga meddelande

VIKTIG NOTERING:

Utlåtande om IC-strålningsexponering

Denna utrustning överensstämmer med IC RSS-102 exponeringsgränser för strålning som anges för en 
okontrollerad miljö. Denna utrustning bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan 
radiatorn och din kropp.

Meddelande om sändningsantenn

Denna radiosändare [IC: 12641A-WFM5SFP2501] har godkänts av Innovation, Science and Economic 
Development Canada för att fungera med de antenntyper som anges nedan, med den maximalt tillåtna 
förstärkningen angiven. Antenntyper som inte ingår i den här listan och som har en förstärkning som är större 
än den maximala förstärkningen som anges för någon typ i listan är strängt förbjudna att använda med denna 
enhet.

Antennlista (typ, maximal förstärkning (dBi))

Modell Typ Maximal förstärkning (dBi)

INNO-APC-0309 PCB-mönsterantenn –�2�400�~�2�483,5�MHz�:�2±1�(dBi)
–�5�150�~�5�875�MHz�:�3±1�(dBi)



GARANTIKORT�ELLER�GARANTIBREV��
TVÅ�ÅRS�BEGRÄNSAD�GARANTI��

LUFTRENARE�250/250S�(“PRODUKT”)

Modell:
Serienummer:
Köparens namn: ("ÄGARE")
Inköpsdatum:

Vad denna garanti täcker: 

Från�och�med�inköpsdatumet�för�Produkten�
och�fortsätter�under�en�period�av�två�(2)�år.�Om�
tillverkningsfel�i�Produkten�orsakar�att�Produkten�
inte�fungerar�som�den�ska�för�den�avsedda�
användningen,�med�förbehåll�för�de�undantag,�
villkor�och�begränsningar�som�finns�häri,�reparerar�
COWAY�eller�byter�ut�Produkten�efter�eget�val.
Beslut�om�omfattningen�av�den�reparation�eller�
utbyte�som�krävs�kommer�endast�att�fattas�av�
COWAY.
Åtgärden�enligt�denna�Garanti�är�endast�
tillgänglig�för�den�del�av�produkten�som�uppvisar�
defekter�vid�tidpunkten�för�garantianspråket.�
Ersättningsprodukten�samt�alla�återstående�
originalprodukter�garanteras�endast�under�den�
ursprungliga�garantiperioden�på�två�år.�Denna�
begränsade�garanti�gäller�endast�för�Produkter�
som�används�för�en�tillämpning�som�anges�av�
COWAY�för�Produkten,�och�tillämpas�i�strikt�
överensstämmelse�med�COWAY�publicerade�
specifikationer�som�gällde�vid�tidpunkten�för�
ansökan.�OM�PRODUKT�ANVÄNDAS�FÖR�ANNAT�ÄN�
DET�AVSEDDA�SYFTET�HAR�DEN�SÅLTS�SOM�DEN�
SOM�ÄR�OCH�UTAN�NÅGRA�UTTRYCKLIGA
ELLER�UNDERFÖRSTÅDDA�GARANTIER,�
INKLUDERANDE�SÄLJBARHET�ELLER�LÄMPLIGHET�
FÖR�ETT�SÄRSKILT�SYFTE.

Vad denna Garanti inte täcker:

Denna�Garanti�garanterar�att�Produkten�är�fri�från�
tillverkningsfel�som�påverkar�Produktens�förmåga�
att�fungera�för�den�avsedda�användningen;�det�är�
inte�en�garanti�att�Produkten�aldrig�kommer�att�
kräva�reparationer,�eller�ta�ansvar,�skyldigheter�
eller�förpliktelser�än�de�som�specifikt�anges�i�
föregående�avsnitt.�COWAY�är�inte�ansvarig�eller�
skyldig�för�personskada�eller�skada�på�egendom�
av�något�slag,�även�om�det�härrör�från�ett�brott�
mot�denna�Garanti.�

Begränsningar och undantag:

I�DEN�MÅN�DET�ÄR�TILLÅTET�ENLIGT�
GÄLLANDE�LAG,�FRÅNSÄGER�SIG�COWAY�ALLA�
ANDRA�GARANTIER�UTTRYCKLIGA�ELLER�
UNDERFÖRSTÅDDA,�ÄN�DEN�SOM�AVSES�HÄR.�
DENNA�GARANTI�FÖLJER�OCH�EXKLUDERAR�
ALLA�ANDRA�GARANTIER,�LÖFTEN,�VILLKOR�OCH�
UTFÄSTELSER,�UTTRYCKLIGA
ELLER�UNDERFÖRSTÅDDA,�MUNTLIGT�ELLER�
SKRIFTLIGT,�LAGSTADGADE�ELLER�ANDRA,�
INKLUDERAT�MEN�INTE�BEGRÄNSAT�TILL�NÅGRA�
UNDERFÖRSTÅDDA�VILLKOR�ELLER�GARANTIER�
FÖR�SÄLJBARHET�ELLER�LÄMPLIGHET�FÖR�ETT�
SÄRSKILT�SYFTE�MED�COWAY-PRODUKTEN.�
VISSA�STATER�TILLÅTER�INTE�BEGRÄNSNINGAR�
FÖR�HUR�LÄNGE�EN�UNDERFÖRSTÅDD�GARANTI�
VARAR,�SÅ�OVANSTÅENDE�BEGRÄNSNING�KANSKE�
INTE�GÄLLER�FÖR�DIG.�
COWAY�AUKTORISERAR�INTE�NÅGON�PERSON�
INKLUSIVE�DESS�REPRESENTANT,�ATT�GÖRA�
NÅGRA�UTFÄSTELSER�ELLER�ERBJUDA�NÅGON�
ANNAN�GARANTI,�VILLKOR�ELLER�LÖFTE�
AVSEENDE�PRODUKTEN�ÄN�DENNA�GARANTI.�
DENNA�BEGRÄNSADE�GARANTI�ÄR�ÄGARENS�ENDA�
OCH�EXKLUSIVA�ÅTGÄRD�MOT�COWAY,�OCH�COWAY�
FÅR�INTE�HÅLLAS�ANSVARIG�FÖR�FÖLJDSKADOR,�
SPECIELLA,�OAVSIKTLIGA�ELLER�ANDRA�SKADOR�
INKLUDERANDE,�MEN�INTE�BEGRÄNSADE�TILL,�
FÖRLORAD�VINST�OCH�FÖRLUST�AV�ANVÄNDNING.�
OAVSIKTLIGA,�FÖLJD-�OCH�EXEMPLARANDE�
SKADOR�ÄR�INTE�ERSÄTTNINGSGILLA�ÄVEN�OM�
RÄTTELSER�ELLER�ÅTGÄRDER�SOM�GÄLLER�I�
DENNA�GARANTI�MISSAR�I�DESS�VÄSENTLIGA�
SYFTE.�VISSA�STATER�TILLÅTER�INTE�UNDANTAG�
ELLER�BEGRÄNSNING�AV�OAVSIKTLIGA-�ELLER�
FÖLJDSKADOR,�SÅ�OVANSTÅENDE�BEGRÄNSNING�
ELLER�UNDANTAG�KANSKE�INTE�GÄLLER�FÖR�
DIG.�COWAY�KAN�INTE�HÅLLAS�ANSVARIG�FÖR�
NÅGRA�SKADOR�SOM�BASERAS�PÅ�VÅRDSLÖSHET,�
GARANTIBROTT,�STRIKT�ANSVAR�ELLER�ANNAN�
JURIDISK�ANSVARSTEORI�ÄN�DET�EXKLUSIVA�
ANSVARET�I�DENNA�GARANTI.
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Begränsningar av underförstådda Garantier:

Varje�underförstådd�garanti�för�säljbarhet,�eller�
lämplighet�för�ett�visst�syfte,�eller�användning�
ska�begränsas�till�varaktigheten�av�föregående�
uttryckliga�skriftliga�garanti.

Garantivillkor:

COWAYs�fortsatta�ansvar�enligt�denna�garanti�är�
villkorat�av�följande:
a)�� Defekten�eller�skadan�är�inte�orsakad�av�

eller�är�resultatet�av:�onormal�användning�
eller�förhållanden;�felaktig�lagring,�obehörig�
modifiering�eller�reparation;�missbruk,�
försummelse,�olycka,�förändring,�felaktig�
installation,�eller�andra�handlingar�som�inte�
är�Coways�eller�tillverkarens�fel,�eller�som�
inte�täcks�av�tillverkarens�garanti;

b)��Produkten�har�inte�ändrats,�modifierats�
eller�reparerats�utan�föregående�skriftligt�
godkännande�från�COWAY;

c)�� ÄGAREN�har�skriftligen�meddelat�COWAY�
om�fel�i�produkten�som�omfattas�av�denna�
garanti�inom�trettio�(30)�dagar�efter�ett�
sådant�fel.

d)��Det�har�inte�förekommit�någon�felaktig�
användning,�missbruk�eller�försummelse�
med�avseende�på�Produkten�från�ÄGAREN.

Avstående:

COWAYs�underlåtenhet�att�när�som�helst�
genomdriva�eller�förlita�sig�på�någon�av�de�
villkor�som�anges�här�ska�inte�tolkas�som�ett�
avstående�från�dess�rättigheter�nedan.

Att få garantiservice och ÄGARENs 
skyldigheter:

Om�produkten�inte�fungerar
för�sitt�avsedda�ändamål,�meddela�COWAY�eller�
dess�representant�inom�48�timmar,�eller�inom�
nästa�arbetsdag�efter�upptäckt�av�defekter�i�
produkten.�ÄGAREN�måste�meddela�COWAY�
skriftligen�senast�trettio�(30)�dagar�efter�att�
en�defekt�upptäcktes�eller�borde�med�rimlig�
omsorg�ha�upptäckts.�Krav�enligt�denna�garanti�
kommer�att�kräva�bevis�på�köpet�av�ÄGAREN.

POLAND

 Add :  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Tel. : +32 4201255
 Mail : serwis@opus.pl

TURKEY

 Add :  HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC. A.Ş. 
Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş 
Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / İSTANBUL

 Tel. : +90 212 217 11 60
 Mail : info@hakman.com.tr
 Web : https://www.hakman.com.tr

SWEDEN

 Add :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 
Enköping Sweden

 Tel. : +46 171 66 33 00
 Mail : info@albionnordic.com
 Web : www.albionnordic.com

COWAY

 Add :  Coway Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-
eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

 Tel. : +82-1588-5100

COWAY EU

 Tel. : UK - London :+44 2032807197
 GERMANY - Hamburg : +49 4087406758
 FRANCE - Paris :+33 170120004
 ITALY - Milan : +39 0236003045
 SPAIN - Madrid : +34 911234181

 Mail : info_eu@coway.com
 Web : de.coway.com
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