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De personensensor en automatische rotatie garanderen dat 
de lucht rond mensen en in de hele ruimte wordt gereinigd.  
De luchtreiniger zuivert de lucht actief door zichzelf te 
bewegen.

	lPersonensensor  P.12–13
De personensensor detecteert iemands locatie door 
naar links en rechts te draaien.

	lAutomatische rotatie  P.12–13
De luchtin- en -uitlaat worden in de optimale richting 
verplaatst in functie van iemands locatie.

	lPM2.5-sensor
Snellere en meer precieze detectie van kleine deeltjes. 
Het toestel kan zelfs deeltjes van 0,5 μm detecteren.

	lGroot luchtvolume
Het maximale luchtvolume van 600 m3/u bevordert de snelle 
opzuiging van een grote hoeveelheid pollen en stof.

	lSupport voor PM2.5
Vangt 99%* van deeltjes van 0,1 tot 2,5 μm op.
Er wordt geen rekening gehouden met nieuwe deeltjes die van buitenaf naar binnen komen, bijvoorbeeld door ventilatie.
	lPM2.5 is een algemene term voor fijne zwevende deeltjes van 2,5 μm of minder.
	lDe afvoer van fijne zwevende deeltjes van minder dan 0,1 μm met deze luchtreiniger werd niet getoetst.  
Deze luchtreiniger is ook niet in staat om alle schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen.
	lDit is het effect dat wordt bekomen in een afgesloten ruimte van 30 m3 en is niet het resultaat van een test in een ruimte die daadwerkelijk 
in gebruik is.

* <Testlaboratorium>  SHANGHAI ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE BUREAU MECHANICAL & ELECTRICAL PRODUCTS 
TESTING CENTER

 <Testmethode>  Gerealiseerd door het reguleren van de initiële concentratie van stofdeeltjes binnen het spectrum van (5,0 ± 1,0) mg/m3 
in een testruimte van 30 m3

 <Testresultaten> 99% geëlimineerd in 20 minuten

	lTweelaagse HEPA-filter
Het toestel is uitgerust met een HEPA-filter die 99,97% van pollen en stof van 0,3 μm opvangt.

	lVermindering van luchtgedragen virussen*
* Dit is het effect op luchtgedragen virussen dat wordt bekomen na een werking gedurende 11 minuten in een testruimte van 25 m3 en het 

is niet het resultaat van een test in een ruime die daadwerkelijk in gebruik is.
Manuele bediening (High) (600 m3/u)
<Testinstantie> Virus Research Center, Sendai Medical Center, National Hospital Organization
<Testmethode> De prestatiebeoordelingstest van de vrijwillige norm (JEM1467), uitgevaardigd door de Japanse vereniging van 

elektrische fabrikanten, werd uitgevoerd in een testruimte van 25 m3. 
<Testobject> 1 type luchtgedragen virus
<Testresultaat> 99% vermindering in 11 minuten

Eigenschappen

Wat gebeurt er als het toestel niet wordt gereinigd?
Als er veel stof zit op de voorfilter en de HEPA-filter, kunnen de prestaties opmerkelijk slechter worden.

Zal alle sigarettenrook worden afgevoerd?
De luchtreiniger kan nicotine en andere deeltjes verwijderen, maar de kamer moet af en toe worden 
verlucht omdat koolmonoxide (CO), een schadelijke stof die in sigarettenrook zit, niet kan worden 
afgevoerd. Bovendien kan het toestel de geur van sigaretten afgeven als er veel sigaretten worden 
gerookt.

Veelgestelde vragen
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Gebruikstips
Aanbevolen werking voor uiteenlopende situaties  Bediening P.11

Voor een snelle en krachtige afvoer van verontreiniging en geur uit de lucht

<MANUEEL>
High

 l De werking geschiedt met een maximaal luchtvolume.
 l Iemand wordt gelokaliseerd door de personensensor en vervolgens wordt een efficiënte luchtstroom 
aangemaakt door automatische rotatie.

 l Het ventilatierooster komt tot stilstand in de optimale hoek. P.13
Tijdens het roken van sigaretten, het schoonmaken en het opmaken van bedden

Voor een stille werking

<AUTO>
Night

 l De werking geschiedt automatisch terwijl het luchtvolume laag blijft.
 l De lichtjes van het bedieningspaneel, de zuiveringsmonitors en de personensensorlamp worden licht 
gedimd.

 l De personensensor en automatische rotatie werken niet.
 l Het ventilatierooster komt tot stilstand in de optimale hoek. P.13

Tijdens het slapen of als er een baby in de kamer is

<MANUEEL>
Low

 l De werking geschiedt doorlopend met een laag luchtvolume.
 l Iemand wordt gelokaliseerd door de personensensor en vervolgens wordt een efficiënte luchtstroom 
aangemaakt door automatische rotatie.

 l Door automatische rotatie draait het toestel traag en rustig in vergelijking met de andere 
werkingsmodi.

 l Het ventilatierooster komt tot stilstand in de optimale hoek. P.13
Tijdens het slapen of als er een baby in de kamer is

Voor een automatische afvoer van verontreiniging en geur uit de lucht

<AUTO>
Normal

 l Dit is de normale automatische werking. Het luchtvolume wordt automatisch aangepast in functie van 
de hoeveelheid verontreiniging en geur.

 l Iemand wordt gelokaliseerd door de personensensor en vervolgens wordt een efficiënte luchtstroom 
aangemaakt door automatische rotatie.

 l De hoek van het ventilatierooster verandert volgens de locatie van deze persoon.

Voor een doorlopende werking

<MANUEEL>
Low

Middle
High

 l De werking geschiedt doorlopend met een constant luchtvolume.
 l Iemand wordt gelokaliseerd door de personensensor en vervolgens wordt een efficiënte luchtstroom 
aangemaakt door automatische rotatie.

 l Het ventilatierooster komt tot stilstand in de optimale hoek. P.13
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WAARSCHUWING
Gebruik geen beschadigde 
stroomkabel en stekker, noch een 
loszittend stopcontact.
Dit kan leiden tot een elektrische schok, 
kortsluiting of brand.

Beschadig de stroomkabel en de 
stekker niet.
U mag de stroomkabel niet onnodig buigen, draaien, 
vastbinden of eraan trekken. U mag die niet in de 
buurt van een verhit voorwerp plaatsen, u mag er geen 
zwaar voorwerp op plaatsen, u mag die niet vastzetten 
tussen verschillende voorwerpen en u mag er geen 
aanpassingen aan doen.
• Als de stroomkabel beschadigd is, moet die 

worden vervangen door de fabrikant, diens 
onderhoudsmonteurs of iemand met gelijkaardige 
kwalificaties om risico's te vermijden.

Dit kan schade veroorzaken die kan leiden tot brand of 
een elektrische schok.
(Let er ook op dat een huisdier niet op de stroomkabel 
kauwt.)

U mag het toestel niet herstellen, 
demonteren of aanpassen.
Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Voor herstellingen neemt u contact op met de winkel 
waar u het product hebt aangekocht.

U mag nooit een draad, een stok of 
een ander vreemd voorwerp noch een 
vinger steken in een luchtinlaat, een 
luchtuitlaat, draaiende elementen of 
een andere opening van het toestel.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.

Gebruik een stopcontact van 220-240 V 
AC.
Het gebruik van een ander stopcontact dan een 
stopcontact van 220-240 V AC kan leiden tot een 
elektrische schok, kortsluiting of brand.

Trek de stekker uit vooraleer u het 
toestel reinigt. Trek de stekker niet uit 
met een natte hand.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of letsel.

Verwijder regelmatig stof van de 
stekker.
Als stof zich opstapelt, kan vochtigheid, enz. leiden 
tot beschadiging van de isolatie, wat kan resulteren in 
brand.

Als het toestel abnormaal werkt of een 
defect vertoont, staak dan onmiddellijk 
het gebruik.
• Het toestel werkt niet wanneer de schakelaar op 

ON staat.
• Het toestel, de stroomkabel of de stekker is 

abnormaal warm.
• Er is een abnormaal geluid of trilling tijdens de 

werking.
• Er is een brandlucht.
• Het werkingsgeluid is abnormaal luidruchtig 
• De bevestigingsschroeven zijn verroest of zitten 

los.
• De aardlekschakelaar wordt vaak ingeschakeld.
• Er is een andere abnormaliteit of defect.
Indien u dit niet doet, kan dit resulteren in brand, een 
elektrische schok of letsel.
Zet de schakelaar onmiddellijk op OFF en trek de 
stekker uit. Neem dan contact op met de winkel.

Veiligheidsmaatregelen
� Om persoonlijk letsel, letsels aan anderen of beschadiging van eigendommen te voorkomen, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

WAARSCHUWING
Wijst op een risico, veroorzaakt 
door verkeerd gebruik, dat kan 
resulteren in overlijden of een 
ernstig letsel.

 VOORZICHTIG
Wijst op een risico, veroorzaakt door 
verkeerd gebruik, dat kan resulteren 
in een licht letsel of beschadiging 
van de woning en de inboedel 

� De volgende categorieën beschrijven de risico's die worden 
veroorzaakt door een verkeerd gebruik, en de niveaus ervan.

Verboden

Opgepast 
voor 
draaiend 
toestel

Niet 
demonteren

Niet 
gebruiken 
in de buurt 
van water

� Dit zijn de betekenissen van de grafische symbolen in deze 
handleiding en op het toestel:

 Neem de 
voorschriften 
in acht

Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met lichamelijke, zintuiglijke of 
verstandelijke beperkingen of mensen zonder kennis en ervaring, als ze onder toezicht staan of richtlijnen hebben 
gekregen over het veilig gebruik van het toestel, en als ze de bijbehorende risico's kennen. Kinderen mogen niet 
spelen met het toestel. De reiniging en het gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen 
zonder toezicht.
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Let erop dat er geen ontvlambare 
gassen door het toestel kunnen worden 
aangezogen en gebruik het toestel niet 
in ruimtes waar ontvlambare gassen 
zich ophopen.
(fabriek, schoonheidssalon, enz.)
Dit kan leiden tot brand.

Gebruik het toestel niet in een locatie 
waar een vettige rook hangt van 
machineolie of andere olie.
Dit kan scheurvorming veroorzaken wat kan leiden tot 
een elektrische schok.

Plaats het toestel niet in de buurt van 
brandbare voorwerpen of voorwerpen 
die worden aangestoken met vuur, 
zoals sigaretten of wierookstokjes.
Dit kan leiden tot brand.

Ga niet staan, zitten of leunen op het 
toestel en plaats er geen voorwerpen 
op. Trek niet aan het ventilatierooster 
met uw vingers. Plaats het toestel niet 
op een instabiele plek.
Dit kan ervoor zorgen dat het toestel kantelt of valt en 
kan leiden tot letsels.

Veeg het toestel niet af met 
benzeen of oplosmiddel en 
spuit geen insecticide of 
andere chemische stoffen 
op het toestel.
Dit kan leiden tot een elektrische schok, 
brand of scheurvorming en letsel veroorzaken.

Bedien het toestel niet wanneer u een 
insecticide gebruikt dat rook voortbrengt.
Uit de luchtuitlaat kan een ophoping van chemische 
componenten vrijkomen die schadelijk kan zijn 
voor de gezondheid.
Na gebruik van een insecticide moet u de ruimte voldoende 
ventileren vooraleer u gaat werken met het toestel.

Verplaats het toestel alleen door de 
handgrepen vast te nemen.
Anders kan het toestel kantelen of vallen, wat kan 
leiden tot letsels.

Installeer het toestel niet waar er 
water op kan spatten of waar veel 
vochtigheid is, zoals in een badkamer.
Dit kan leiden tot een elektrische schok.
Als er water of een andere vloeistof zou worden 
gemorst op het toestel, schakel het dan uit en trek de 
stekker uit. Neem vervolgens contact op met de winkel 
waar u het product hebt gekocht.

In
se

cti
cid

e

Leg het toestel niet 
horizontaal wanneer  
u een filter verwijdert.
Dit kan ervoor zorgen dat er stof 
binnendringt, wat kan leiden tot  
brand of een elektrische schok.

Gebruik geen beschadigde 
filter of zet het toestel niet 
aan wanneer er een filter is 
verwijderd.

Dit kan ervoor zorgen dat er stof 
binnendringt, wat kan leiden tot brand 
of een elektrische schok.

Kom niet vlakbij het hoofdtoestel 
terwijl het draait.
Let in dit verband in het bijzonder op kinderen.
Als u klem komt te zitten tegen de muur wanneer het 
toestel draait, kan dit leiden tot letsels.

Plaats het toestel op een plek waar het 
niet tegen een muur of een meubelstuk 
zal stoten wanneer het draait.
Dit kan schade aan de muur of het meubelstuk 
veroorzaken.

Houd de onderkant van het 
inlaatpaneel vast wanneer u het 
inlaatpaneel installeert.
Als u de bovenkant van het inlaatpaneel vasthoudt, 
kan uw hand vast komen te zitten, wat kan leiden tot 
letsels.

Wanneer u het toestel gebruikt 
in combinatie met een 
verbrandingsapparaat, verlucht dan af 
en toe de ruimte.
Koolmonoxide kan niet uit de lucht worden verwijderd, 
het niet verluchten van de ruimte kan dus leiden tot 
koolmonoxidevergiftiging.

Wanneer u de stekker uittrekt, trek 
deze dan recht uit het stopcontact 
terwijl u niet de kabel maar de stekker 
zelf vasthoudt.
Indien u dit niet doet, kan dit 
resulteren in een elektrische 
schok of een kortsluiting die 
brand veroorzaakt.

Wanneer het toestel gedurende lange 
tijd niet zal worden gebruikt, trek dan 
de stekker uit.
Indien u dit niet doet, kan de isolatie beschadigd raken, 
wat kan resulteren in brand door een kortsluiting 
of een elektrische schok.

VOORZICHTIG
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Blokkeer de luchtinlaat of 
-uitlaat niet.

Dit kan leiden tot een defect.

Gebruik dit toestel niet in plaats van 
een afzuigventilator of een afzuigkap 
(er is geen ventilatiefunctie).

Dit kan ertoe leiden dat de levensduur 
van de filter korter wordt en kan leiden 
tot vervorming, verkleuring of 
defecten.

Steek geen vinger of vreemd 
voorwerp in de PM2.5-sensor.

Dit kan leiden tot een defect.

Gebruik het toestel niet terwijl 
het inlaatpaneel, de HEPA-
filter of de actievekoolfilter 
wordt verwijderd.

Dit kan leiden tot een defect.

Gebruik het toestel niet 
wanneer het horizontaal is 
gelegd.

Dit kan leiden tot een defect.

Beweeg het ventilatierooster, 
automatische rotatie of de 
personensensor niet met de 
hand.

Dit kan leiden tot een defect.

Raak de personensensor niet aan.

 lDit kan leiden tot een defect.
 lAls de personensensor vuil is, kan hij niet op gepaste wijze 
detecteren.  
Als hij vuil is, maak hem dan schoon volgens de richtlijnen onder 
"Reiniging".  P14

Deze luchtreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik deze niet voor 
commerciële doeleinden.

Aandachtspunten

l BIJ HET VERPLAATSEN VAN HET 
HOOFDTOESTEL
Zet de schakelaar op OFF en trek de stekker uit. Verplaats het 
hoofdtoestel door de twee handgrepen vast te nemen met 
beide handen.

In sommige gevallen maakt de blazer een geluid wanneer het hoofdtoestel wordt 
verplaatst of gekanteld terwijl het werkt. 

VOORZICHTIG
Verplaats het toestel alleen door de 
handgrepen vast te nemen.
Anders kan het toestel kantelen of vallen, wat kan 
leiden tot letsels.
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 lInstalleer het toestel met voldoende ruimte errond
 l Als het toestel wordt geïnstalleerd in een ruimte die niet vlak is of 
op een plaats die onstabiel is (op een tapijt of een tatami, enz.), kan 
het gaan trillen.

 l Het hoofdtoestel wordt gedraaid door automatische rotatie, 
installeer het dus met 20 cm of meer ruimte rond dit 
toestel.

l Vóór de installatie
De luchtinlaat, luchtuitlaat, PM2.5-sensor en geursensor 
bevinden zich zoals getoond in de figuur rechts.
Let op voor de volgende punten.

Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet en plaats er geen voorwerpen voor.
→ De luchtreinigingsfunctie zal worden aangetast.

Blokkeer de geursensor niet.
→ Het zal dan niet mogelijk zijn om geuren te detecteren.

Blokkeer de PM2.5-sensor niet.
→ Het zal dan niet mogelijk zijn om vuildeeltjes te detecteren.

Dit toestel kan niet worden gebruikt als het aan een muur hangt. 

Geursensor
(binnen inlaatpaneel)

PM2.5-sensor

Uitlaat

Inlaat

Inlaat

l Installatieprocedure

 l Installeer in een ruimte met een goede luchtcirculatie.

 l Let op voor de volgende punten tijdens de 
installatie.

Als het wordt geïnstalleerd 
tegenover een 
airconditioner, wordt het 
circulatie-effect versterkt.

60 cm of meer

20 cm of meer

20 cm 
of meer 

20 cm 
of meer 

20 cm 
of meer 

Plaats geen hete voorwerpen zoals een 
kachel naast of bovenop dit toestel. 

Dit kan leiden tot een defect,  
vervorming of verkleuring.

Gebruik het toestel niet in 
een plaats die wordt 
blootgesteld aan 
rechtstreeks zonlicht. 

Dit kan leiden tot vervorming  
of verkleuring.

Installeer dit toestel op 1 m of verder van 
televisies, draadloze telefoons, 
airconditioners, pc's, fluorescerende 
verlichtingsarmaturen, enz.

Dit kan leiden tot 
radiogolfinterferentie met de 
andere toestellen.

Plaats het niet op aarde of zand. 
Plaats het niet op een vloer met 
veel aarde of zand. 

Dit kan leiden tot een defect.

Installatie
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Hoofdtoestel
Voorkant

Achterkant

Geursensor P.9, 15
Detecteert sigarettengeur en andere geuren.

Bedieningspaneel Personensensor  P.12–13

Speciale afwasbare 
actievekoolfilter  
(actievekoolfilter) <×2>
Verbruiksonderdeel P.17

Voorfilter <×2> P.10, 15

Blazer

Automatische 
rotatie

 P.12–13

Tweelaagse HEPA-filter
Verbruiksonderdeel P.17

Inlaatpaneel

Handgrepen (links en rechts) P.6
Gebruikt bij het verplaatsen van het toestel.

Luchtinlaat

PM2.5-sensor P.9, 14–16
Detecteert luchtverontreiniging door sigarettenrook, stof en pollen.

Sticker filtervervanging P.10, 17
Noteer de begindatum van het gebruik van de filter.
Dit zal dienen als een indicatie voor de vervanging van de filter.

Stroomkabel

<High Efficiency Particulate Air filter>
Een zeer efficiënte filter die in staat is om minstens 99,97% 
van deeltjes met een diameter van 0,3 μm (micrometer) te 
filteren.

Wat is een HEPA-filter?

Namen en functies van onderdelen

Luchtuitlaat/ventilatierooster P.13
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Geurmonitor
De staat van luchtverontreiniging 
door sigaretten en andere geuren 
wordt gedetecteerd door de 
geursensor en dan gemarkeerd.

PM2.5-monitor
De staat van luchtverontreiniging door 
PM2.5- en andere kleine deeltjes wordt 
gedetecteerd door de PM2.5-sensor en 
dan aangegeven.

Stofmonitor
De staat van luchtverontreiniging door 
pollen, dode lichamen of mijten, en andere 
grote deeltjes wordt gedetecteerd door de 
PM2.5-sensor en dan aangegeven.

PM2.5-sensor
Deze optische sensor detecteert het 
aantal deeltjes.
De meldingen van de monitor 
worden opgedeeld in “PM2.5” en 
“Dust” (stof) naargelang de grootte 
van de deeltjes.
* Deeltjes kleiner dan 0,5 μm 

worden niet gedetecteerd.

Afstelling van de gevoeligheid van  
de PM2.5-sensor P.14

	l Lampen werkingsmodus (wit) 
P.11

Geven de actueel gebruikte werkingsmodus aan.

	l Stroomschakelaar P.11
Schakelt de stroom IN/
UIT (ON/OFF).

	l Automatische schakelaar P.11
Schakelt de werkingsmodus 
tussen Normal en Night.

	lManuele schakelaar P.11
Schakelt de werkingsmodus 
tussen Low, Middle en High.

	l Lampen bedieningsschakelaar (wit) P.11
Licht op wanneer de schakelaar op ON staat.

Bedieningspaneel

	l Zuiveringsmonitors (oranje/rood)
De staat van luchtverontreiniging die wordt 
gedetecteerd door de geursensor en de PM2.5-
sensor, wordt gemarkeerd door lampen die 
oplichten in drie stappen.

<Hoe moet u de zuiveringsmonitors lezen>

	l Lamp 'vervang filter' (rood) P.17
Licht op als waarschuwing wanneer het tijd is om de 
HEPA-filter te vervangen.

Geursensor
Deze halfgeleidende sensor 
detecteert geuren en andere 
gassen. Hij reageert ook op wind 
van airconditioners, elektrische 
ventilators en andere apparaten, 
reukloze gassen en parfums.

Lucht is 
verontreinigd

Lucht is 
zuiver

Rood 
licht

Oranje 
licht

OFF

	l Reset-knop P.17
(De knop bevindt zich bovenaan rechts 
op het toestel en is toegankelijk door het 
inlaatpaneel te verwijderen).
Annuleert de lamp 'vervang filter'.

	l Personensensorlamp (groen/oranje)
 lLicht op in overeenstemming met de zuiveringsmonitors.
(Wanneer de lampen van de clean monitors oplichten: Oranje) 
Wanneer de lampen van de zuiveringsmonitors uit zijn: Groen
	lKnippert groen tijdens de detectieactiviteit van de personensensor.

<Grootte van vuildeeltjes>

Virussen
Stof, deeltjes die schadelijk zijn voor de longen

Uitwerpselen en dode lichamen van 
Deeltjes van sigarettenrook

PM2.5-monitor

Stofmonitor

Pollen

0,01 0,1 0,5 2,51 10 100 (μm)
PM2.5

Hoofdzakelijk deeltjes van 2,5 μm of kleiner

Hoofdzakelijk deeltjes groter dan 1 μm
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Neem de actievekoolfilter uit de plastic zak en installeer hem.

1 Verwijder het inlaatpaneel.
Trek het inlaatpaneel naar u toe en druk ondertussen op de hendels 
aan de onderkant.

2 Verwijder de filters.
1 Voorfilter (×2)

2 HEPA-filter

3 Verwijder de actievekoolfilters en neem 
ze uit de plastic zak.

De verdeling van houtskool kan ongelijk zijn en er kan zwart 
houtskoolpoeder in de plastic zak zitten, maar dit zal de prestaties 
niet aantasten.

Verwijder de filter 
terwijl u de uitsteeksels 
vasthoudt.

Verwijder de filter 
terwijl u het uitsteeksel 
vasthoudt.

4 Bevestig de filters aan het hoofdtoestel.
1 Actievekoolfilter (×2)

Druk de filter er helemaal 
in.

2 HEPA-filter
Bevestig de installatierichting en 
druk de filter er helemaal in.

3 Voorfilter (×2)
Steek de acht uitsteeksels aan de linker- en 
rechterkant van de filter in de acht gaten 
in het hoofdtoestel  (Er is geen boven- en 
onderkant.)

5 Bevestig het inlaatpaneel aan het 
hoofdtoestel.
Breng het inlaatpaneel op één lijn met beide randen van het 
hoofdtoestel, haak dan de twee uitsteeksels bovenaan het inlaatpaneel 
vast aan het hoofdtoestel en druk stevig op de onderkant.

Uitsteeksels 
bovenaan  
(2 plaatsen op 
achterkant)

Noteer de begindatum van het gebruik van de filter op de sticker 
voor de filtervervanging aan de rechterkant van het hoofdtoestel.

Plaats het 
uitsteeksel aan de 
bovenkant zo dat 
het in uw richting 
uitsteekt.

Druk dit oppervlak niet naar 
beneden. Dit kan leiden tot 
vervorming.

Plaats het uitsteeksel zo dat 
het in uw richting uitsteekt.

Gat in het hoofdtoestel

Voorbereiding
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Selecteer uit Manuele (Manual) bediening (drie luchtvolumeniveaus) en Automatische (Auto) bediening (Normal en Night).

1 Steek de stekker in het stopcontact.
Wanneer de stekker in het stopcontact zit, werkt de personensensor en stopt vervolgens wanneer hij naar voren is gericht. Ook het hoofdtoestel 
gaat draaien om zich naar voren te richten.

2 Start de werking.

3 Verander de werking.
	� Voor een werking met een constant 
luchtvolume (Manual)

Druk

	l Elke druk verandert 
de werkingsmodus 
en de lamp voor 
de geselecteerde 
werkingsmodus licht op.

	� Voor een automatische werking volgens het 
niveau van verontreiniging (Auto)

	l Elke druk verandert 
de werkingsmodus 
en de lamp voor 
de geselecteerde 
werkingsmodus licht op.Druk

Luchtvolume (Low/Middle/High)

Low

High

	l Iemand wordt gelokaliseerd door de personensensor en vervolgens 
wordt een efficiënte luchtstroom aangemaakt door automatische rotatie.
	l Het ventilatierooster komt tot stilstand in de optimale hoek.

Normal Night

	l Dit is de normale 
automatische werking 
Het luchtvolume wordt 
automatisch aangepast.
	l Iemand wordt gelokaliseerd 

door de personensensor en 
vervolgens wordt een efficiënte 
luchtstroom aangemaakt door 
automatische rotatie.
	l De hoek van het ventilatierooster 

verandert volgens de locatie van 
deze persoon.

	l De werking geschiedt 
automatisch terwijl het 
luchtvolume laag blijft.
	l De lichtjes van het 
bedieningspaneel en 
de zuiveringsmonitors 
worden licht gedimd.
	l De personensensor en 
automatische rotatie 
werken niet.
	l Het ventilatierooster komt tot 
stilstand in de optimale hoek.

4 Beëindig de werking. Wanneer stof of een geur wordt gedetecteerd, veranderen het luchtvolume en het geluid.

OPMERKING

Bediening

	l Alle lampen knipperen tweemaal.
	l Lampen bedieningsschakelaar lichten 
op.
	l Een lamp van de werkingsmodus licht 
op.
	l Het ventilatierooster gaat open en het 
blazen begint.

Bliep

Druk

Druk op de stroomschakelaar nadat de personensensor en 
automatische rotatie zijn gestopt. (Als de werking niet start na 
het drukken op de schakelaar, druk dan opnieuw.)

OPGELET

De reactie zal langzaam zijn gedurende enkele minuten nadat 
de schakelaar op ON is gezet, omdat de PM2.5-sensor en de 
geursensor de voorbereidende activiteiten uitvoeren.

	l De lampen van de 
bedieningsschakelaar gaan uit.
	l De lamp van de werkingsmodus gaat 
uit.
	l Het ventilatierooster gaat dicht.

Bliep

Druk

 l De personensensor en het hoofdtoestel richten zich 
automatisch naar voren.

 l De werkingsmodus wordt onthouden, ook als de schakelaar 
op OFF wordt gezet of als de stekker wordt losgekoppeld  

Be
di

en
in

g
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Eigenschappen

Werking (wanneer de normale (Normal) werkingsmodus is geselecteerd)

De oriëntering naar de locatie van een persoon wordt gedetecteerd door de personensensor. De luchtin- en -uitlaat worden verplaatst door 
automatische rotatie en de optimale luchtstroom wordt aangemaakt door het ventilatierooster volgens de locatie van de persoon.

Wanneer de werking is gestart, begint de personensensor met de detectie. De personensensor draait naar 
links en naar rechts terwijl het hoofdtoestel naar voren blijft gericht. Na het voltooien van een beweging 
naar links en naar rechts (dit duurt ongeveer twee minuten), bepaalt de personensensor de oriëntering naar 
iemands locatie.

<Wanneer iemand aanwezig is>
1 Het hoofdtoestel wordt automatisch gedraaid naar de locatie van de persoon en dan tot 

stilstand gebracht door automatische rotatie.
2 Het ventilatierooster controleert de richting van de luchtstroom zodat de lucht niet rechtstreeks 

naar de persoon blaast.
3 De verontreiniging wordt gemonitord terwijl stof in de zone rond de persoon wordt verwijderd.
4 Wanneer er in de ruimte verontreiniging wordt gedetecteerd door de PM2.5-sensor en de 

geursensor, wordt het luchtvolume automatisch aangepast.

Na ongeveer 15 minuten wordt het hoofdtoestel naar voren gedraaid en dan tot stilstand 
gebracht door automatische rotatie.
De personensensor draait opnieuw naar links en naar rechts om de oriëntering naar 
iemands locatie te detecteren.

	l Als er meer dan één persoon wordt gedetecteerd, wordt de stoppositie van 
automatische rotatie automatisch bepaald naargelang het aantal personen en de 
oriëntering naar die personen.

<Wanneer iemand niet aanwezig is>
1 Het ventilatierooster controleert de richting van de luchtstroom zodat de lucht door de hele 

ruimte wordt geblazen terwijl het hoofdtoestel naar voren gericht blijft.
2 De verontreiniging wordt gemonitord terwijl stof in de hele ruimte wordt verwijderd.
3 Wanneer er in de ruimte verontreiniging wordt gedetecteerd door de PM2.5-sensor en de 

geursensor, wordt het luchtvolume automatisch aangepast.

Na ongeveer drie minuten draait de personensensor opnieuw naar links en naar rechts om 
de oriëntering naar iemands locatie te detecteren.

Over de personensensor, automatische 

De personensensor draait ongeveer 150 graden naar links en 
naar rechts om de oriëntering naar iemands locatie te detecteren.

De luchtin- en uitlaat worden verplaatst door automatische 
rotatie, die het hoofdtoestel laat bewegen volgens de locatie van 
de persoon.
De optimale luchtstroom wordt aangemaakt door het 
ventilatierooster om de zone rond de persoon te reinigen.

De luchtstroom wordt gecontroleerd 
zodat er niet rechtstreeks lucht naar 

iemand wordt geblazen.

De lucht wordt door de hele ruimte 
geblazen.
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<Werkingsbereik van automatische rotatie>

Automatische rotatie draait het hoofdtoestel automatisch volgens de locatie van een persoon die wordt gedetecteerd 
door de personensensor. Het hoofdtoestel wordt tot stilstand gebracht in een situatie van 1 tot 5 in de figuur rechts.
	l Het werkingsbereik is ongeveer 90 graden. Het verschilt van het detectiebereik van de personensensor.
 l Het hoofdtoestel zal misschien niet in de richting van een persoon draaien wanneer de 
personensensor bijvoorbeeld verschillende personen heeft gedetecteerd.

 l Wanneer de personensensor een persoon onmiddellijk voor het hoofdtoestel detecteert, wordt het 
hoofdtoestel niet verplaatst en blijft het naar voren gericht.
	l Automatische rotatie zal niet werken wanneer het hoofdtoestel tegen een muur of een ander voorwerp botst, 

omdat er geen ruimte van minstens 20 cm werd voorzien rond het toestel, wanneer het hoofdtoestel botst op een 
voorwerp in de buurt dat het draaien belemmert, of wanneer het hoofdtoestel wordt beperkt in zijn bewegingen.

<Werkingsbereik ventilatierooster>
Het ventilatierooster wordt tot stilstand gebracht in een situatie van 1 tot 3 in de figuur rechts.
1 Wanneer een persoon niet wordt gedetecteerd door de personensensor terwijl de werkingsmodus Normal wordt geselecteerd

→ Lucht wordt door heel de kamer geblazen, ook naar de verste hoeken.
2 Wanneer een persoon wordt gedetecteerd door de personensensor terwijl de werkingsmodus Normal wordt geselecteerd

→ De luchtstroom wordt gecontroleerd zodat er niet rechtstreeks lucht naar de persoon wordt geblazen.
3 Wanneer de manuele werking wordt geselecteerd

→ De luchtstroom wordt gecontroleerd zodat er een toereikend luchtstroomvolume wordt gehandhaafd.

Detectie door de personensensor

	l De personensensor detecteert iemands locatie binnen een bereik van ongeveer 150 graden terwijl hij naar links en naar rechts draait.  
(De lamp van de personensensor knippert groen terwijl de personensensor de detectieactiviteit uitvoert.)
	l De personensensor meet de binnentemperatuur in de kamer en bepaalt de oriëntering naar iemands locatie aan de hand van variaties in de temperatuur.
	l De personensensor werkt alleen wanneer het hoofdtoestel is stilgezet en naar voren is gericht   
(De personensensor werkt niet wanneer automatische rotatie werkt of wanneer het hoofdtoestel in een andere richting is gericht dan naar voren.)
	� Personen kunnen niet worden gedetecteerd in locaties zoals deze.
	l Buiten de detectiezone 	l Waar er een obstakel is (meubelstuk of ander voorwerp) voor het hoofdtoestel

	� Personen kunnen niet correct worden gedetecteerd in situaties zoals deze.
	l Wanneer er iets is dat de temperatuur aanzienlijk verandert binnen 
een korte tijdspanne (bv. televisie, airconditioner, koelkast)
	l Wanneer de kamertemperatuur of de temperatuur van de vloer en 
de muren hoog is (indicatie: 30 °C of meer)
	l Wanneer de kamertemperatuur of de temperatuur van de vloer en 
de muren laag is (indicatie: 8 °C of minder)
	l Wanneer de huid niet wordt blootgesteld omdat de persoon een 
deken over zich heeft of veel kleren draagt.

	l Wanneer de warmtebron niet kan worden gedetecteerd zoals bij 
een klein kind of een huisdier of een persoon die veel kleren 
draagt.
	l Wanneer de afstand tot de persoon klein is (indicatie: 0,5 m of 
minder)
	l Wanneer de afstand tot de persoon groot is (indicatie: 6 m of 
meer)
	l Wanneer de persoon niet veel beweegt

<Wanneer de personensensor een persoon niet kan detecteren>
	l Wanneer de personensensor een persoon niet kan detecteren en geen van bovenstaande situaties 
van toepassing is, voer dan de controle uit die wordt beschreven in de volgende procedure.  
(Voer de controle uit wanneer de kamertemperatuur 15 tot 28 °C bedraagt.)
1 Zet de schakelaar op ON en ga staan in de positie die wordt aangegeven door “A” in de 

figuur rechts.
2 Wanneer de personensensor naar rechts draait en langs u heen gaat, verplaats u dan naar 

de positie, aangegeven door "B" in de figuur rechts.
→ De werking is normaal als het hoofdtoestel wordt verplaatst en naar u wordt gericht 

(positie aangegeven door “B”) door automatische rotatie.
<De personensensor uitzetten> P.14

rotatie en het ventilatierooster

<Indicatie van detectiezone>

Ongeveer 6 m Ongeveer 150 graden

(Wanneer de kamertemperatuur 24 °C  
bedraagt.)

Beweging
A B

1 tot 
2 m 20 tot 50 

graden

1
2 3 4

5

Ongeveer 
90 graden

1

2
3
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Hoofdtoestel

Veeg het af met een zachte 
doek.

Wanneer het toestel erg vuil is, veegt u het af met 
een vochtige doek.

Personensensor

Veeg er lichtjes over met 
een droog wattenstaafje

Personensensor

Niet afvegen met water, alcohol, 
schoonmaakmiddel, enz. Dit kan leiden tot 
een defect.

Gedetailleerde kennis Reiniging
Afstelling van de gevoeligheid van de PM2.5-sensor

De gevoeligheid van de PM2.5-sensor kan worden aangepast.
Verander deze wanneer de zuiveringsmonitor reageert hoewel de lucht in 
de kamer zuiver is

Verander pas wanneer de werking op OFF is gezet.

Druk 3 keer binnen 
2 seconden op de 
AUTO-schakelaar

	lWanneer de PM2.5-sensor schakelt naar normale gevoeligheid 
Het toestel maakt een "bliepgeluid" en de PM2.5-lamp knippert.

	lWanneer de PM2.5-sensor schakelt naar hoge gevoeligheid 
Het toestel maakt een “bliepbliep”-geluid en de PM2.5-
lamp licht op.

* De standaardinstelling voor de gevoeligheid is hoge gevoeligheid.
*  De instellingen worden opgeslagen, ook als de werking op OFF wordt 

gezet en de stekker wordt uitgetrokken.

De personensensor en automatische rotatie uitzetten
Zet op OFF wanneer het geluid van de automatische rotatie u stoort of 
wanneer u de lucht wilt zuiveren ongeacht de positie van mensen.

Stel in wanneer de werking op OFF is gezet.

Druk 3 keer binnen 
2 seconden op 
de manuele 
schakelaar 
(Manual)

	lWanneer de personensensor en automatische rotatie zijn uitgezet (OFF)
Het toestel maakt een "bliep”-geluid en de stoflamp (Dust) knippert.

	lWanneer de personensensor en automatische rotatie zijn aangezet (ON)
Het toestel maakt een "bliepbliep”-geluid en de stoflamp  
(Dust) licht op.

* De standaardinstelling is ON.
*  De instellingen worden opgeslagen, ook als de werking op OFF wordt 

gezet en de stekker wordt uitgetrokken.

Als het toestel vuil is

Voer een periodieke verzorging en reiniging uit om de 
prestaties van dit toestel op peil te houden. Voer de 
verzorging en reiniging uit nadat u de schakelaar op 
OFF heeft gezet, de stekker hebt uitgetrokken en hebt 
geverifieerd of de blazer is gestopt.

De oriëntering van het hoofdtoestel veranderen (automatische rotatie)
De oriëntering van het hoofdtoestel (automatische rotatie) kan naar wens 
worden veranderd.

Stel in wanneer de werking op ON is gezet.
Druk gelijktijdig 
gedurende 3 seconden 
of meer op de manuele 
schakelaar (Manual) 
en de automatische 
schakelaar (Auto)

Terwijl u voortdurend blijft drukken, draait automatische rotatie.
Wanneer het toestel is gedraaid in de door u gewenste positie, haal dan 
uw vinger van de schakelaar.
*  Na het instellen van de positie werken de personensensor en automatische rotatie niet.
* Wanneer de werking op OFF is gezet, wordt de instelling gewist.
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HEPA-filter, voorfilter

1 Verwijder het inlaatpaneel. P10

2 Verwijder en reinig de voorfilters 
(x2).
Zuig het stof op met een 
stofzuiger met behulp van een 
mondstuk met borstel.

<Wanneer er hardnekkig vuil is>
Was af met water met behulp van 
een zachte spons, enz. en droog 
grondig.

3 Reiniging van de HEPA-filter. 
Zuig het stof op met een 
stofzuiger met behulp van een 
mondstuk met borstel.

 lHet materiaal op de achterkant van de 
HEPA-filter is fragiel. Reinig het dus niet met 
een stofzuiger.
 lWas het niet af met water.

4 Plaats de voorfilters en het 
inlaatpaneel op het hoofdtoestel. P10

Geursensor, PM2.5-sensor

1 Verwijder het inlaatpaneel. P.10

2 Zuig het stof op met een stofzuiger 
met behulp van een mondstuk.

Geursensor

PM2.5-sensor
Gelokaliseerd aan de rechterkant van het hoofdtoestel.

3 Bevestig het inlaatpaneel aan het 
hoofdtoestel. P.10

Ongeveer een keer per maand

Gebruik geen detergenten, schuurpoeder, chemisch 
behandelde poetsdoeken, benzine, benzeen, 
oplosmiddelen, enz. Dit kan het hoofdtoestel beschadigen.

Als het toestel vuil is

WAARSCHUWING
Trek de stekker uit vooraleer u 
het toestel reinigt.
Dit kan leiden tot een elektrische 
schok of letsel.

On
de

rh
ou

d
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Lens van de PM2.5-sensor

1 Verwijder het deksel van de PM2.5-
sensor.

2 Droog de lens met een droog 
wattenstaafje.

Gebruik geen water, alcohol, detergent, enz.
Dit kan leiden tot een defect.

3 Bevestig het deksel van de PM2.5-
sensor.

Reiniging (cont.)

Ongeveer een keer om de zes maanden Als er een geur komt uit de luchtuitlaat

Actievekoolfilter

1 Verwijder het inlaatpaneel, de 
voorfilter en de HEPA-filter. P.10

2 Verwijder de actievekoolfilter. P.10

3 Week de actievekoolfilter in en 
spoel uit.
Laat koud of lauw 
water inweken 
gedurende ongeveer 
een uur en spoel dan 
uit in water.

Gebruik geen detergent. Schrob de filter niet.
Dit kan leiden tot beschadiging van de actievekoolfilter.

4 Laat de actievekoolfilter drogen.
Laat op gepaste wijze drogen in een goed verluchte plaats 
in de schaduw gedurende ongeveer zes uur (de droogtijd 
verschilt naargelang het seizoen en het klimaat).

	l Gebruik de filter niet wanneer die nog nat is.  
Er kunnen waterdruppels uit de luchtuitlaat worden 
geblazen en er kan een geur worden gecreëerd.
	l Het inweken en wassen zal de ontgeuringsprestaties 
van de actievekoolfilter niet helemaal herstellen. 
Vervang deze filter wanneer het tijdstip voor 
vervanging is bereikt.

5 Bevestig de actievekoolfilter aan het 
hoofdtoestel. P.8

6 Bevestig de HEPA-filter, de voorfilter 
en het inlaatpaneel aan het 
hoofdtoestel. P.8
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Vervang de filters door nieuwe filters wanneer het tijdstip voor vervanging is bereikt.

Vervanging van filters en verwijdering
Vervanging van de HEPA-filter en de 
actievekoolfilter

Ind
ica

tie
 va

n t
im

ing
 vo

or
 ve

rva
ng

ing 	lWanneer de lamp 'vervang filter' (Replace Filter) 
oplicht.
De lamp gaat branden na ongeveer 4,5 jaar werking in 
de “Low”-modus of ongeveer 8 maanden werking in de 
“High”-modus.

	lWanneer de HEPA-filter erg vuil wordt en kwalijke 
geuren niet verwerkt

	lWanneer geuren niet kunnen worden verwijderd uit 
de actievekoolfilter na het inweken en uitspoelen 
ervan

Zet de schakelaar op OFF, trek de stekker uit en ga na of 
de blazer is gestopt vooraleer u filters vervangt.

1 Verwijder de HEPA-filter en de 
actievekoolfilter en plaats dan 
nieuwe filters. P.10

2 Steek de stekker in en reset de lamp 
'vervang filter' (Replace Filter).

Druk tot u het 
"bliepbliepbliep”-geluid hoort 
(ongeveer 3 seconden).

	l De lamp 'vervang filter' (Replace Filter) gaat uit.  
(De lamp is gereset.)

	lDe levensduur van de HEPA-filter en de 
actievekoolfilter verschilt naargelang de 
werkingsomgeving en de gebruiksomstandigheden.
	lWanneer u de HEPA-filter vervangt, vervang dan ook 
tegelijk de actievekoolfilter.
	lDe HEPA-filter kan niet worden hergebruikt, zelfs als 
hij wordt uitgespoeld. Wanneer die vuil wordt, vervang 
deze dan door een nieuwe filter.
	l In de volgende gevallen kunnen er geuren zitten aan de 
HEPA-filter en het hoofdtoestel. Reinig het hoofdtoestel 
en vervang de HEPA-filter.

• Als er veel sigaretten worden gerookt.
• Wanneer er veel geuren zijn in de kamer

Verwijder de filters en het hoofdtoestel in overeenstemming 
met de lokale reglementering inzake afvalverwijdering.
	lHEPA-filter
Materialen: PP (polypropyleen), kunstzijde en PET 
(polyethyleentereftalaat)
	lActievekoolfilter
Materialen: Actieve kool, PET (polyethyleentereftalaat) en 
PS (polystyreen)
	lHoofdtoestel
Verwijder het hoofdtoestel in overeenstemming met de 
lokale reglementering inzake afvalverwijdering zonder het 
te ontmantelen.  

Verwijdering

Verbruiksonderdelen
	l Vervanging filterset
• Tweelaagse HEPA-filter
• Speciale afwasbare actievekoolfilter (×2)

l Model MAPR-865HFT
l Modelcode 5D4 820

Koop aan in de winkel waar u het product hebt aangekocht.

<Wanneer u apart een filter wilt aankopen >
Wanneer slechts één van de filters vuil of beschadigd is of wanneer 
een geur er niet uit kan worden verwijderd

	l Vervanging tweelaagse HEPA-filter
l Nummer serviceonderdeel M25 409 349

	l Vervanging speciale afwasbare 
actievekoolfilter (×2)
l Nummer serviceonderdeel M25 409 349K

Koop aan in de winkel waar u het product hebt aangekocht.
*  De verkoopkanalen verschillen, de prijs van slechts één filter is 

dus relatief hoog.
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Probleemoplossing
Oorzaak en oplossing

	l Hebt u het hoofdtoestel geplaatst op een oppervlak dat niet vlak of stabiel is?
→ Plaats het hoofdtoestel op een tafel of een ander oppervlak dat vlak en stabiel is. P.7

	l De personensensor kan abusievelijk warmte detecteren van een televisie, 
airconditioner, koelkast, enz., en kan een persoon niet correct detecteren. P.13

	l Is er een voorwerp binnen het rotatiebereik van het hoofdtoestel?
→ Installeer het hoofdtoestel met een lege ruimte van 20 cm of meer errond, 

druk dan opnieuw op de schakelaar om de werking op ON te zetten. P.7, 11

	l Is de voorfilter vuil?
→ Reinig de voorfilter P.15 .

	l Zijn de filters vuil?
→ Vervang de filters. P.17

	l Ligt er stof op de PM2.5-sensor en de geursensor?
→ Reinig de PM2.5-sensor en de geursensor. P.15–16

	l Zijn de personensensor en de automatische rotatie uitgezet?
→ Zet ze op ON. P.14

	l Is de kamertemperatuur hoog?
→ Wanneer de kamertemperatuur hoog is, wordt een persoon misschien niet 

goed gedetecteerd. P.13
	l Is er een obstakel (meubelstuk, enz.) tussen het hoofdtoestel en de persoon?

→ Als er een obstakel (meubelstuk, enz.) is tussen het hoofdtoestel en de 
persoon, kan de persoon niet correct worden gedetecteerd. P.13

	l Functioneert het toestel in de automatische werkingsmodus “Night”?
→ De personensensor en automatische rotatie functioneren niet in de 

automatische werkingsmodus “Night”. Bedien het toestel in een andere 
modus dan de automatische werkingsmodus “Night”. P.11

	l Zie <Wanneer de personensensor een persoon niet kan detecteren>. P.13

	l Zijn de personensensor en de automatische rotatie uitgezet?
→ Zet ze op ON. P.14

	l Functioneert het toestel in de automatische werkingsmodus “Night”?
→ De personensensor en automatische rotatie functioneren niet in de automatische werkingsmodus 

“Night”. Bedien het toestel in een andere modus dan de automatische werkingsmodus “Night”. P.11

	l Wordt het toestel bediend in de manuele werkingsmodus “High”?
→ Het geluid is luider bij een werking met een hoog luchtvolume. Als 

het geluid u stoort, selecteer dan een werkingsmodus met een laag 
luchtvolume. P11

	l Is de voorfilter vuil?
→ Reinig de voorfilter. P.15

	l Zijn de filters vuil?
→ Vervang de filters. P.17

	l Zit de actievekoolfilter die in het hoofdtoestel is geplaatst, nog in zijn plastic zak?
→ Neem de actievekoolfilter uit de plastic zak en plaats hem opnieuw. P.10

Het hoofdtoestel trilt veel.

Het toestel is gericht in een 
richting waar niemand zich bevindt.

 l Het toestel is niet naar voren gericht
 l De positie van de voorkant wijkt af van de 
standaard

Geur en rook zijn moeilijk te 
verwijderen.

Het toestel is niet gericht in de 
richting waar zich een persoon 
bevindt.  
(de personensensor detecteert de 
aanwezigheid van een persoon 
niet)

De automatische rotatie beweegt 
niet.

Er is een sterk werkingsgeluid of 
er zijn sterke trillingen.

Symptoom

	l Werd de stekker losgekoppeld?
→ Steek de stekker stevig in het stopcontact. P.11

	l Brandt er een lamp van de werkingsmodus?  
(Staat de schakelaar op ON?)

→ Zet de schakelaar op ON. P.11

De luchtreiniger werkt niet.

Lees zorgvuldig deze handleiding en controleer de volgende punten vooraleer u om een herstelling verzoekt.
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	l Beweegt u de luchtreiniger terwijl hij werkt?
→ Als het hoofdtoestel plots wordt verplaatst of gekanteld, kan het geluid maken. P.6

Het hoofdtoestel maakt een geluid 
wanneer het wordt verplaatst.

Oorzaak en oplossing

	l Dit is geen probleem zolang er geen abnormaal geluid of een abnormale trilling is.

	l Het is tijd om de HEPA-filter en de actievekoolfilter te vervangen.
→ Vervang de HEPA-filter en de actievekoolfilter. P.17

	l Als de kamer groot is, kan het een tijd duren voor de lucht zuiver wordt.
	l Als er veel stof en geuren zijn in de kamer, kan het een tijd duren voor de lucht zuiver wordt.
	l Ga over tot een "Afstelling van de gevoeligheid van de PM2.5-sensor" om te zien of dat helpt. P.14

<Controleren van werking monitor>
	l Wrijf over een papieren zakdoekje vlak bij de PM2.5-sensor om stof te creëren.
	l Breng parfum, haartonic of iets dergelijks aan op een papieren zakdoekje en houd het zakdoekje voor 

het hoofdtoestel zodat het parfum erdoor wordt opgezogen.

	l Ligt er stof op de PM2.5-sensor en de geursensor?
→ Reinig de PM2.5-sensor en de geursensor. P.15–16

	l De reactie zal langzaam zijn gedurende enkele minuten nadat de schakelaar op ON 
is gezet, omdat de PM2.5-sensor en de geursensor de voorbereidende activiteiten 
uitvoeren. P.11
	l Is de PM2.5-sensor ingesteld op de normale gevoeligheid?

→ Schakel naar hoge gevoeligheid. P.14

	l De aanduiding op de monitor verandert soms niet omdat de gevoeligheid van de 
sensor verschilt naargelang de componenten van de geur.

	l De monitor kan soms reageren op de wind van een airconditioner in de kamer of op gas dat mensen 
moeilijk kunnen ruiken. P.9
	l Zweeft er stof door de kamer?  
Als er zelfs een geringe hoeveelheid stof in de lucht zweeft, kan de monitor reageren.
	l Ga over tot een "Afstelling van de gevoeligheid van de PM2.5-sensor" om te zien of dat helpt. P.14

	l Trok u de stekker uit terwijl de schakelaar op ON staat?
→ Zet de schakelaar op OFF vooraleer u de stekker uittrekt.

Wanneer er tijdens de werking in 
de luchtinlaat wordt gekeken, trilt 
de blazer.

Wanneer de stekker wordt 
uitgetrokken, kan er soms een bliep of 
een zoemend geluid worden gehoord.

De lamp 'vervang filter' (Replace Filter) brandt.

De aanduidingen op de 
monitor veranderen maar 
langzaam.

De monitors reageren erg 
sporadisch.

De aanduiding op de monitor 
verandert niet ondanks de 
aanwezigheid van een geur.

De monitor reageert 
hoewel de lucht in de 
kamer zuiver is.

Als de symptomen aanhouden, ook na het uitproberen van de bovengenoemde oplossingen, gebruik de luchtreiniger dan niet langer 
en trek de stekker uit. Neem vervolgens contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Symptoom
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	l Dit is het geluid van het schudden van de automatische rotatie. Installeer het hoofdtoestel met een lege ruimte 
van 20 cm of meer errond, druk dan opnieuw op de schakelaar om de werking op ON te zetten. P.7, 11

	l Dit is het geluid wanneer automatische rotatie werkt. Het is niet abnormaal.  
Als het u stoort, zet automatische rotatie dan uit. P.14

	l Dit is het geluid wanneer de personensensor naar links en rechts beweegt. Het is 
niet abnormaal.

	l Tijdens de automatische werking in "Night”-modus, worden de lamp van het bedieningspaneel 
en de lamp van de zuiveringsmonitor en de personensensor donkerder. P.11

Er is een "tikkend" geluid.

Er is een "vrolijk" geluid.

Er is een "zeurend" "ku ku"-geluid.

De lamp op het bedieningspaneel van 
de zuiveringsmonitor wordt donkerder.
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Specificaties
Model MA-E100R-E
Voeding 220-240 V AC, 50 Hz

Manuele bediening High Middle Low

Stroomverbruik 82 W 19 W 7 W

Luchtvolume 600 m3/u 300 m3/u 84 m3/u

Gewicht 13,4 kg

Afmetingen 800 (H) × 320 (B) × 270 (D) mm

Lengte snoer 1,8 m

Vul het volgende in met het oog op toekomstige raadpleging.

Plaats van aankoop: Telefoonnummer:

Erkend servicecentrum: Telefoonnummer:

Datum van aankoop: Dag Maand Jaar

Dit merkteken is alleen 
voor EU-landen.
Dit merkteken is in 
overeenstemming met 
richtlijn 2012/19/EU 
Artikel 14 Informatie 
voor gebruikers en 
Bijlage IX.

OPMERKING Uw MITSUBISHI ELECTRIC-product werd ontworpen 
en vervaardigd met hoogwaardige materialen en 
onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en 
hergebruikt.
Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische 
apparaten bij hun buitendienststelling afzonderlijk van 
uw huishoudelijk afval moeten worden verwijderd.
Gelieve deze apparaten naar uw lokale centrum voor 
afvalinzameling / recyclage te brengen.
In de Europese Unie zijn er aparte 
inzamelingssystemen voor gebruikte elektrische en 
elektronische producten.
Help ons bij het beschermen van onze leefomgeving!

ZT946Z121H01
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