
Kvikguide til Luftrenser AC230

OPSTILLING

• Pak luftrenseren ud af kassen.
• Ledning findes i bunden af maskinen – du kan åbne låget uden at fjerne 

skruerne.
• Frontpanelet åbnes ved forsigtigt at vippe det lidt ud fra maskinen (ca. 

15-20 cm) og herefter trække det opad:

• Forfiltret fjernes og de to næste filte (HEPA/Kul og Nano-sølvfilter) pakkes 
ud af deres plastposer og isættes igen: Nano-Sølvfilteret inderst, med 
den grønne side udad, HEPA filteret med den hvide side udad, forfiltret 
sidst og frontpanelet yderst.

BETJENING

• Luftrenseren er klar til brug og betjenes via betjeningspanelet øverst på 
maskinen:

A. Tænd/sluk luftrenser.
B. Automatisk hastighedsvalg (blinker de første minutter).
C. Manuelt hastighedsvalg (1-3).
D. Tænd/sluk ionisering (giver endnu renere luft når tændt).
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E. Tænd/sluk AQS (Air Quality System) indikatorlys på forsiden: 
ORANGE<-> GRØN <-> BLÅ. Maskinen starter altid på orange, 
mens partikelsensor varmer op. Luftkvaliteten måles af sensoren 
og indikeres ved farven på AQS lyset: : ORANGE = dårlig GRØN =
tilfredsstillende og BLÅ = god. Hastigheden indstilles automatisk 
derefter. Hvis du slukker for indikatorlyset – f.eks. om natten –
fungerer den stadigvæk.

F. Timer: Indstil luftrenseren til at slukke efter 1, 2, 4 eller 8 timer.
G. Filterindikator: Når denne blinker, kan du skifte filter, men hvis du 

har vedligeholdt maskinen tilfredsstillende, er det ikke nødvendigt 
(se afsnit om VEDLIGEHOLDELSE).

H. Filter nulstilling: Tryk forsigtigt en klips ned i hullet og hold den 
nede, indtil filterindikatoren holder op med at blinke. Efter få 
sekunder slukker den helt.

VEDLIGEHOLDELSE

• Luftrenseren kan aftørres med en fugtig klud evt. med mildt 
rengøringsmiddel. Undgå, at der kommer fugt i maskinen.

• Forfiltret støvsuges hver gang, der støvsuges i øvrigt. Sørg også for at 
støvsuge rundt om kanten til filteret, rundt om maskinen og under 
maskinen. Husk at åbne frontpanelet forsigtigt – se under OPSTILLING.

• Forfiltret kan i tilfælde af meget forurenet luft, f.eks. ved rygning, vaskes 
med vand og mild sæbe. Husk, at det skal være helt tørt, inden det 
sættes på plads igen.

UDSKIFTNING AF FILTER

• Det kombinerede HEPA/Kul filter skal normalt skiftes med 6 måneders 
interval. 

• Husk at pakke det nye filter helt ud inden det sættes ind – det gamle filter 
bortskaffes med dagrenovationen.
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