OMINAISSUUDET
1. Puhdistetttavat suodatttimet
Tässä tuotteeessa on puhdiistettavat suo
odattimet.
Puhdistettavvia suodattimia ovat hajusuodatin
(medium deo
odorization fillter) ja HEPA‐ssuodatin.
Nämä suodattimet voidaaan puhdistaa pölynimurilla.
p

esisuodatin
2. UFY (Ultraa fine yarn) ‐e
Poistaa pölyn
n ja homeen ja suojaa muitta suodattimiaa.
UFY‐järjestellmän ansiostaa suodattimen
n ilmanpaine jaa
S
hylk ii
sitä kautta puhdistuskyky on parempi. Suodatin
uhdistusta ja lyyhentää
vettä – tämä helpottaa pu
kuivumisaikaaa.

3. Ilmanlaadun ilmaisin
man puhtaudeen sensorin avvulla ja ilmaiseee
Tunnistaa ilm
sen erivärisillä merkkivaloilla.

4. Slim desiggn
Laitteen muo
otoilu mahdolllistaa sen sijo
oittamisen mihhin
tahansa siten
n, että se sopiii sisustukseen
n ja on
harmoniassaa ympäristönsää kanssa.

TURVAOHJEET
Seuraavat ohjeeet koskevat käyttääjän turvallisuuttta ja niitä tulee aiina noudattaa. Lu
ue ohjeet huolellisesti ja käytä tuootetta niiden mukkaisesti.

VAARA
udateta, seuraa vakava
v
Ellei ohjetta nou
loukkaantumiseen tai omaisuusvaahingon
vaara.

OITUS
VARO
Ellei ohjetta noudateta, seuraaa vakava
loukkaantum
misen tai omaisuu
usvahingon
vaara.

H
HUOMIOITAVAA
Ellei ohjeetta noudateta, se
euraa
loukkaanntumisen tai omaisuusvahingon
vaara.

Turvaohjeeet ‐ sähkötu
urvallisuus

Älä käytä laitettta jos sen virtajo
ohto on vaurioitunut. Älä käytä
laitetta viallisen
n tai irtonaisen pistorasian
p
kanssa
a.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

en virtajohdosta..
Älä liikuta tuoteetta vetämällä se
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

t sijoita sitä painavien esineidenn
Älä väännä virtaajohtoa väkisin tai
tai huonekalujeen alle.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

v
ja anna pistorasian
Jos pistorasia on kostea, irrota virtajohto
kuivua täysin ku
uivaksi ennen käytön jatkamista.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Va
armista ennen kä
äyttöä, että pistoorasian jännite va
astaa laitteen
jän
nnitettä.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Älä käsittele virtajo
ohtoa märillä kässillä.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Älä irrota ja kiinnittä virtajohtoa useeasti peräkkäin.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Irrrota virtajohto pistorasiasta korjaauksen, tarkastuksen, tai osien
va
aihdon ajaksi.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Älä yritä korjata ta
ai muokata virtajoohtoa.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.
o pistorasiasta, jo
os laitetta ei käytetä pitkään
Irrota virtajohto
aikaan.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Poista pöly ja veesi virtajohdostaa.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä liitä virtajohtoa
a pistorasiaan taai jatkojohtoon, jo
ossa on jo
almiiksi kiinni use
eita muita laitteitta. Käytä tälle laiitteelle omaa
va
pisstorasiaa.
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

ä vaihda sitä itsse.
Jos virtajohto on vaurioitunut, älä
uutettuun huolto
oon.
Ota yhteys valtu
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Turvaohjeeet ‐ asennu
us

Älä sijoita laitettta lämmönlähte
eiden lähettyville.
Muutoin seuraaa tulipalon vaara.

p
tilaan.
Älä sijoita laitettta kosteaan tai pölyiseen
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä sijoita laitettta kaltevalle pin
nnalle.
Muutoin seuraaa vamman tai laittteen vaurioitumisen vaara.

s
vähintää
än 20 cm
Kun laite on käyytössä, se pitää sijoittaa
etäisyydelle seinistä ja huonekaaluista ja laitteen
n yläpuolelle on
jätettävä 30‐60 cm tyhjää tilaa.
öivät esineet saatttavat likaantua.
Muutoin seinät,, katto tai ympärö

t
sähkölaittteen, kuten telev
vision tai
Älä sijoita laitetta toisen
mmittimen päälle.
läm
Muutoin seuraa tulipalon, sähköiskuun tai laitteen vaurioitumisen
vaara.

Älä käytä laitetta tilassa, jossa varaastoidaan tai käsitellään palavia
tai helposti syttyviä aineita
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Älä altista laitetta iskuille äläkä työönnä laitetta.
Muutoin seuraa laitteen vaurioitum
misen vaara.

een paikkaan, josssa ilmankierto laitteen
Sijjoita laite sellaise
ym
mpärillä ei ole esttynyt.
Muutoin seuraa laitteen vaurioitum
misen vaara.

Älä sijoita laitettta suoraan valokkeilaan tai auring
gonvaloon.
Muutoin kaukossäädin ei välttämättä toimi oikein.

ään 2 metrin pääähän elektronisissta laitteista,
Sijjoita laite vähintä
ku
uten televisiosta.
Muutoin saattaa essiintyä radiohäiriööitä.

vulle, voimakkaillle
Älä käytä laitettta paikoissa, joissa se altistuu sav
tuoksuille tai öljylle.
Muutoin laitteen toiminta saattaaa heikentyä.

Älä käytä laitetta suorassa
s
auringoonvalossa.
m
Muutoin laite saatttaa värjääntyä taii jopa menettää muotoaan.

Turvaohjeeet ‐ käyttö

Älä työnnä terääviä esineitä, kute
en ruuvimeisseliä
ä ilmanlaadun
tunnistimeen.
Muutoin seuraaa sähköiskun vaarra.

n.
Älä koskaan laitta laitetta veteen
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä pura, korjaaa tai muokkaa laiitetta.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai laaitteen vaurioitum
misen vaara.

oa ääntä, haisee ooudolle tai savua
aa, irrota heti
Jos laite pitää outo
n huoltoon.
virrtajohto pistorasiasta ja ota yhteyys valtuutettuun
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

viä tai palavia ainneita, kuten hyön
nteismyrkkyä
Älä suihkuta syttyv
aukkoihin.
laiitteen ilmanottoa
Muutoin seuraa sähköiskun ja laitteeen toiminnan he
eikkenemisen
vaara.

s
esineidden päälle, jotka sisältävät
Älä sijoita laitetta sellaisten
esteitä, lääkkeitä, elintarvikkeita,, metalliesineitä tai
t syttyviä
ne
ain
neita.
Em
m. aineiden joutuminen laitteeseeen aiheuttaa sähkköiskun, tulipalon
n
tai laitteen vaurioittumisen vaara.

Turvaohjeeet ‐ muuta

Irrota laitteen vvirtajohto pistoraasiasta ennen puhdistamista.
Muutoin seuraaa sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä laita sormiaa tai esineitä laittteen aukkoihin.
Muutoin seuraaa vamman tai laittteen vaurioitumisen vaara.

e
vaatteessi
Kun irrotat laittteen etukannen, ole varovainen etteivät
tai muu jää kiinni laitteen yläosaaan.
Muutoin seuraaa vamman tai laittteen vaurioitumisen vaara.

odatin vedellä sääännöllisesti ja an
nna sen kuivua
Puhdista esisuo
täysin kuivaksi eennen käyttöä.

Älä anna lasten laittaa käsiään laitteen aukkoihin.
Jos he kaatuvat,, saattaa laite vau
urioitua.

Älä puhdista laitetta altistamalla siitä vedelle tai käy
yttämällä
ensiiniä tai liuottiimia.
be
Muutoin seuraa sähköiskun tai tulippalon vaara.

Älä anna lasten roiikkua laitteessa ttai kiivetä laittee
en päälle.
n vaara.
Muutoin seuraa vamman tai laittee n vaurioitumisen

aihda suodattime
et uusiin vaihtoväälin mukaan.
Va
Muutoin seuraa laitteen toiminnan heikkenemisen vaara.
v

a tai nojaa siihen..
Älä työnnä laitetta
n vaara.
Muutoin seuraa vamman tai laittee n vaurioitumisen

LAITTEEN
N OSAT

ILMANPU
UHDISTUSSPROSESSI
■ UFY (Ultra Fine Yarn) essisuodatin
n ja homeen ja suojaa muitta suodattimiaa. UFY‐järjeste
elmän ansiosta suodattimeen ilmanpaine ja sitä kautta
Poistaa pölyn
puhdistuskykky on parempi. Suodatin hyylkii vettä – tä mä helpottaaa puhdistusta ja
j lyhentää kuuivumisaikaa.
■ Hajusuodaatin (medium deodorization filter)
Hajusuodatin
n poistaa osaltaan pölyä ja kaasuja ja suoojaa HEPA‐suo
odatinta. Suod
datin voidaan puhdistaa pö
ölynimurilla.
Hajusuodatin
n on uretaanivvaahtotyyppin
nen ja siihen oon lisätty AC jauhetta.
odatin
■ Puhdistetttava HEPA‐suo
HEPA‐suodattin poistaa teh
hokkaasti pien
nempiä pölyh iukkasia ja jop
pa tupakansavvua. HEPA‐suoodatin voidaan puhdistaa
pölynimurillaa. Älä käytä HEPA‐suodattim
men puhdista miseen vettä tai muita nesteitä.

VALMISTTELUT
Lue ennen kääyttöä!
•
•
•
•

n pistorasiaan jonka jännite
e vastaa laittee
en jännitettä.
Varmistaa, että virtajohto kytketään
Tämä laiite on tarkoiteettu ainoastaa
an kotikäyttööön. Käytä laite
etta ainoastaan sisätiloissa.
Kun laitee ei ole käytösssä, irrota virtajohto pistoraasiasta.
Kun asen
nnat suodattimia, tarkista että
e ne tulevaat paikoilleen oikein päin.

Suodattim
men asennuss
1.

Avaa laittteen etukansi.
Avaa etu
ukansi vetämäällä sen alaosa
asta.

2.

uodattimet ja poista muovikääreet.
Irrota su

Æ
•

muovikääreet suodattimista
s
a ja asenna nee takaisin paikoilleen samassa järjestykseessä.
Poista m

KÄYTTÖK
KYTKIMETT

KÄYTTÖKY
YTKIMET
Virtakytkin
Käynnistää ja sammuttaa laitteen.
p
näppäinntä
Sammuttaakssesi laitteen, paina
pohjassa noin
n sekunnin aja
an.
1
A
Automaattito
oiminto
TToiminnon ollessa käytössä
ä, laite valitse e
ttehon ilman puhtauden
p
mu
ukaan.

TTehon valintaa
V
Valitsee ilmavvirran tehon.
Painamalla näppäintä
automaattitoiminnon ollesssa valittuna,
laite palaa maanuaaliseen valintaan.
4
Ilmanlaadun merkkivalo / suodattimenn
nollaus
daan
Painamalla nääppäintä, void
ilmanlaadun merkkivalo
m
otttaa pois
käytöstä.
n nollauksen, paina
p
näppäinntä
Aloittaaksesii suodattimen
pohjassa noin sekunnin ajan.

MERKKIVALO
M
OT
Auttomaattitoim into
Auttomaattitoimiinto on käytösssä.

odattimen vaiihto
Suo
Me
erkkivalon palaaessa suodatin tulee
vaihtaa. Paina nääppäintä pohjjassa noin
kunnin ajan, joolloin näet mikä suodatin
sek
tule
ee vaihtaa. Teehon 1 vilkkuvva
merkkivalo: Hajuusuodatin, Teh
hon 2
vilkkuva merkkivalo: HEPA‐suuodatin.
ehon merkkiv
valot
Te
Merkkivalon
M
pa
alaessa laite tooimii valitulla teholla.

KÄYTTÖ
Manuaalikkäyttö
Paina virtakyytkintä ja valitse sitten teho
o painamalla 11,
2 tai 3.

Automaattit
A
oiminto
Paaina virtakytkiintä ja paina ssitten auto ‐nä
äppäintä.
Automaattito
oiminto säätäää tehon (1, 2, tai 3)
manlaadun mukaan.
ilm

ILMANLA
AADUN TU
UNNISTIM
MEN SÄÄTÖ
Ö
Ilmanlaadu
un tunnistim
men herkkyyyden säätö
ö
Ilmanlaadun tunnistin on säädetty
s
tehtaalla. Jos ilmaan laatu pysyyy likaisimmalla
a tasolla 2 tunnnin käytön jälkeen tai
unnin käytön jälkeen
j
vaikkaa ilma ei tunnu puhtaalta, tulee tunnistim
men herkkyys säätää:
puhtaimmallla tasolla yli tu
uto ja Speed ‐näppäimiä yhtä aikaa pohjaassa sekunnin
n ajan.
1. Paina Au
2. Nopeuden merkkivalo
o vilkkuu asetetun herkkyydden mukaisessti.
namalla nopeuden painikettta.
3. Säädä heerkkyyttä pain
Herkkä
Normaali
Ei‐herkkkä
Nopeu
usasetus 1 Nopeusasetus 2 Nopeussasetus 3
4. Säädön jjälkeen herkkyysasetus hyvväksytään painnamalla auto – ja nopeusnä
äppäintä yhtää aikaa pohjassa sekunnin
ajan. Voit myös odotttaa 10 sekuntiia jolloin hyvääksyminen tap
pahtuu automaattisesti.

PUHDISTTUS
•
•
•

Irrota aina laitteen virrtajohto pistorasiasta enneen
usta.
puhdistu
Älä käytää puhdistamisseen pesuaine
eita, joissa on
orgaanissia liuottimia (tinneri,
(
tms.),
valkaisuaainetta, kloriitttia tai hioma‐aineita.
Älä laita laitetta veteeen tai suihkuta
a sitä vedellä.

un tunnistim
men puhdisstus
Ilmanlaadu
(2 kk välein)
1.

2.

Avaa tun
nnistimen kan
nsi laitteen oikkealla puolellaa.
Puhdistaa ilmanotto‐ jaa ulostuloauko
ot, sekä
tunnistin
n pehmeällä harjalla
h
tai pölyimurilla.

Kostuta vanupuikko jaa puhdista sillä linssi ja pölyyn
uloaukot. Pyyh
hi osat tämän
sisäänmeno‐ ja ulostu
v
jälkeen vvielä kuivalla vanupuikolla.

men toiminta
Ilman säännöllistä puhdistuusta, tunnistim
käärsii.
Puhdistusväli riippuu käytttöympäristöstä. Jos
uotetta käytetään pölyisesssä ympäristösssä, tulee
tu
tu
unnistin puhdistaa useamm
min.

Ilm
manottoaukon ja puhaaltimen ritiilän
puhdistus (2 kk välein)

Pu
uhdista ilman sisäänmeno‐‐ ja ulostuloaukot
pe
ehmeällä harjjalla.
Varo, ettei pö
ölyä pääse puttoamaan laitteen sisään.

Etupaneelin puhdistaaminen

5..
Irrota etupan
neeli laitteestta ja pyyhi pö
öly sen pinnassta
kuivalla pehm
meällä harjalla tai kankaallla.
Käytä hiem
man kostutettu
ua kangasta jo
os etupaneeli on
todella likain
nen, mutta älää käytä hioma‐aineita.

Asenna esisuodatin paikkoilleen kun olet poistanut
n kosteuden. KKiinnitä etukansi takaisin
siitä kaiken
laitteeseen
n.

Kotelon pu
uhdistaminen (2‐4 kk välein)
v

SUODATTIMIEN VAIIHTO
Su
uodattimen
n puhdistuss‐ ja vaihtovväli
Puhdista ilm
ma‐aukot pehm
meällä harjalla.
Varo, ettei pölyä pääse putoamaan
p
laitteen sisään..

SUODATTTIMIEN PU
UHDISTUSS
1.

Avaa etu
ukansi vetämäällä sen alaosa
asta.

Su
uodatin
UFY Esisuodatin
n
Haajusuodatin

Puhdistussväli
Pu
uhdistustapa
2‐4 viikonn välein
Pu
uhdistus
2‐4 viikonn välein
Im
murointi
12 kk väleein
Va
aihto
HEPA‐suodatin
2‐4 viikonn välein
Im
murointi
36 kk väleein
Va
aihto
Puhdistus‐ ja vaihtovälit peerustuvat 24 tunnin
t
kääyttöön teholla 1.
Vaihtovälit riippuvat käyttööympäristöstä
ä.

Su
uodattimen
n vaihto – vvaihtovälin mukaan
1..
2..
2.

Paina essisuodattimen
n yläpuolella olevaa
o
koukku a
ja irrota suodatin vetäämällä se uloss kiinnikkeistä .
ota suodatin
Estääkksesi pölyn putoamisen, irro
varovastti ilman äkkinääisiä liikkeitä.

3..
4..

Suodattime
en vaihdon jä lkeen, käynnistä laite.
Aloittaakse
esi nollauksenn, paina Reset ‐näppäintä
pohjassa noin sekunnin ajan.
Vaihda suo
odatin.
Paina Rese
et ‐näppäintä ppohjassa seku
unnin ajan.
Jos Auto ‐näppäintä paainetaan tai aikaa kuluu 20
n
kumouutuu.
sekuntia, nollaus

Su
uodattimen
n vaihto – eennen vaihttoväliä

3.

Puhdistaa esisuodatin pölynimurilla tai vedellä
riippuen
n sen likaisuud
desta. (2‐4 viikkon välein)

4.

Puhdistaa hajusuodatin
n ja HEPA‐suo
odatin
pölynimurilla. (2‐4 viikkon välein)

Jo
os vaihdat suodattimen ennnen kuin vaihttoväli on
saaavutettu, tee seuraava:
1.. Paina Rese
et ‐näppäintä ppohjassa seku
unnin ajan.
2.. Paina tehon näppäintä vvalitaksesi vaihdetun
suodattime
en. Merkkivaloo vilkkuu valittun
suodattime
en mukaan:
Tehon 1 merkkivalo: Hajjusuodatin
Tehon 2 merkkivalo: HEPPA‐suodatin
Tehon 1 ja 2 merkkivalott: Haju‐ ja HEPA‐suodatin
3.. Paina Rese
et ‐näppäintä ppohjassa seku
unnin ajan.
Jos Auto ‐näppäintä paainetaan tai aikaa kuluu 20
n
kumouutuu.
sekuntia, nollaus

VIKAVIHJEET
Oire
Laite ei puhalla ilmaa.

Ilmavirta on huomattavasti
aikaisempaa heikompi.
Laitteesta tulee paha haju
(ulostuleva ilma).
Ilmanlaadun merkkivalo on
aina samanvärinen.

Ilmanlaadun merkkivalo
vilkkuu.

Tarkista
Onko virtajohto kiinni
pistorasiassa ja onko
pistorasian jännite oikea?
Onko ohjauspaneeli pois
päältä?
Onko suodattimien puhdistus‐
tai vaihtoväli ylitetty?

Toimenpiteet
Liitä virtajohto pistorasiaan, jossa on sama jännite
kuin laitteessa.
Paina virtakytkintä ja valitse haluttu toiminto.
Tarkista suodattimien puhdistus‐ ja vaihtovälit ja
puhdista/vaihda tarvittaessa.

Näyttääkö ilmanlaadun
Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys ei‐herkäksi
tunnistin jatkuvasti likaista
tai normaaliksi.
ilmaa?
Näyttääkö ilmanlaadun
Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys herkäksi tai
tunnistin jatkuvasti puhdasta
normaaliksi.
ilmaa?
Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

TEKNISET TIEDOT
Malli
Jännite
Virrankulutus
Eristysluokka
Pölynkeräysjärjestelmä
Turvajärjestelmä
Asennuspaikka
Maksimi ilmavirran määrä
Mitat (L x S x K)
Paino

AP‐1009CH
220 V‐240 V~ 50 Hz/60 Hz
38 W
Luokan 2 laite
Mekaaninen (HEPA‐suodatin)
Virta katkeaa jos etuluukku avataan
Sisäkäyttö
5,05 m3/min
335,2 mm X 203,9 mm X 685,5 mm
5,9 kg

Tekniset tiedot saattavat muuttua hieman ilman erillistä ilmoitusta teknisten parannusten johdosta.

