Luchtreiniger

Airbi REFRESH

Gebruikers Handleiding
(Versie 1.0)

Gelieve de handleiding grondig lezen voor gebruik!

Belangrijke veiligheid instructies
Zorg ervoor dat u de handleiding zorgvuldig leest. Deze informatie zal u helpen om
vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat, om alle functies en onderdelen ervan te leren
kennen om belangrijke details te achterhalen over het eerste gebruik en hoe het te bedienen,
en om advies te krijgen in geval van fouten.
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Het opvolgen en respecteren van de instructies uit uw handleiding voorkomt schade als
gevolg van defecten van onjuist gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die
optreedt als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies.
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar.
Na uitgepakt te hebben dient u het apparaat te inspecteren op transport schade. Als u
schade vind, neem dan contact op met uw wederverkoper. Wij raden u aan de
verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
Voor het eerste gebruik controleert u eerst of de parameters van de luchtreiniger
(voltage, etc.) overeen komen met de lokale omstandigheden.
Gebruik de luchtreiniger in een omgeving van 10°C tot 30°C. Gebruik haar niet
buiten.
Gelieve de luchtreiniger meer dan 1 meter verwijderd te houden van TV of radio. Het
word aangeraden om de luchtreiniger op een platte ondergrond in de kamer te zetten.
Plaats de luchtreiniger niet naast een warmtebron. Stel de stroomkabel niet bloot aan
directe warmte en bescherm haar tegen olie.
Plaats de luchtreiniger altijd op een harde, horizontale en platte ondergrond. Houd aan
beide zijden minimaal 20 cm vrij, houd 30 cm vrij aan de bovenkant.
Plaats niets bovenop de luchtreiniger en laat de lucht toe/uitlaat vrij.
Controleer voor gebruik de stroomkabel op schade.
Mocht de stroomkabel beschadigt zijn dan moet hij vervangen worden door de
fabrikant of de wederverkoper.
Sluit de luchtreiniger af en ontkoppel van stroom voor u begint aan het onderhoud van
de machine of de filters.
Verplaats de luchtreiniger niet tijdens zij in werking is.
Zorg dat uw handen droog zijn voor u de stroomkabel aanraakt.
Geen voorwerpen en/of vingers in de lucht uitlaat. Dit kan een schok veroorzaken.
Geen vloeistoffen het product in laten lopen, Dit kan een schok veroorzaken.
Dit product is niet bedoelt als dagelijkse ventilator, stof reiniger of afzuiger tijdens het
koken.
Plaats de machine niet in te vochtige en/of te hete ruimtes.
Gebruik de machine niet in aromatherapie geur insecticide omgevingen.
De machine dient in droge omstandigheden buiten het bereik van kinderen opgeslagen
te worden (sla op in originele verpakking)
Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade dankzij onjuiste behandeling van de
machine

Paklijst
•
•
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Machine
filters (2 st.)
Gebruikers-handleiding

Reiniger overzicht
Lucht output

bedieningspaneel

Stof sensor
Handle
Front cover schakel

Lucht output

Voor eerste gebruik
Druk de voorbehuizing aan
linker boven kant en
rechter bovenhoek om het
te verwijderen.

Haal de filters er uit en
verwijder het verpakking
materiaal.

Plaats alle filters in de
correcte volgorde en sluit de
behuizing.

Controle overzicht
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lucht kwaliteit indicatie
ioniseer knop
timer knop

•
•
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aan/uit knop
functie knop
kinderslot knop

operationele instructies
Nadat u de machine heeft aangesloten hoort u een geluid notificatie en ziet u voor een korte
periode alle segmenten op de display. De machine is nu in stand-by mode. Lucht kwaliteit
indicator zal een rood licht geven.
Aan/uit knop
Druk de aan/uit knop in. Druk deze in om de machine te laten opstarten in
automatische mode, druk nogmaals om haar weer in stand-by mode te zetten. De
machine is voorzien van een ingebouwde veiligheid functie, deze zorgt er voor dat
de machine uitslaat zodra de filter cover open is.

Kinderslot
Door deze knop te drukken activeert en deactiveert u het kinderslot
Alle knoppen vergrendeld raken. Druk het kinderslot nogmaals in voor 5 sec. om
het slot te deactiveren.

Ioniseer knop
Ionisator zal zich aan/uit schakelen met behulp van deze knop. het icoon brand als
de functie in werking is gesteld.

Timer knop
Door de timer knop herhaaldelijk in te drukken kunt u de timer instellen van 1 t/m
12 uur. Vooraf ingestelde instellingen worden aangegeven door LED die zich aan de
bovenkant van het paneel bevind. Als deze brand dan is de timer functie actief.
Gebruikers kunnen de overgebleven tijd controleren in minuten d.m.v. het drukken
van de timer knop in normale mode.

Mode knop
Met deze knop kunt u de ventilator snelheid bepalen- laag, midden, hoog en
automatisch. De LED verlichting boven deze knop indiceert de geselecteerde mode.
Tijdens de automatische stand word de snelheid van de ventilator bepaald door de
kwaliteit van de lucht in de huidige ruimte. De ingebouwde PM2.5 stof sensor meet
deze kwaliteit.

Lucht kwaliteit indicator
Lucht kwaliteit indicator(7) informeert de gebruiker over de lucht kwaliteit. Blauwe kleur betekent perfecte
lucht condities, groen staat voor goede lucht, oranje voor mindere lucht kwaliteit en rood is slecht.

Product onderhoud
Voor-filter
(elke 15 dagen)
•

Gelieve de stofzuiger te gebruiken om stof van het scherm te
gebruiken. Mocht er gebruik gemaakt worden van een natte doek,
zorg dan dat scherm goed word droog gemaakt.

HEPA / carbon filter
(elke 2 maanden)
• Gebruik de stofzuiger om het oppervlakte stof te verwijderen.
• Plaats de filter in het daarvoor bedoelde geventileerde ruimte.
• Laat de filter niet in de zon liggen.
• Gebruik geen water om deze filter schoon te maken.
Negatieve ionen generator
• Wanneer er een krakend geluid uit de machine komt betekent het dat de ionen generator vies is.
Maak deze voorzichtig schoon met een fijn kwastje.

Tips:
•
•
•
•

Stroom afkoppelen.
Gelieve stroom af te koppelen voor lange periodes van geen gebruik.
De luchtkwaliteit is van invloed op de levensduur van de filters. Controleer, onderhoud
en/of vervang deze tijdig en met regelmaat.
Gebruik geen agressieve geconcentreerde schoonmaakmiddelen.

Filtratie systeem
•
•
•
•

Voor-filter: Met de stof filter aan voorzijde is het mogelijk om onzuiverheden als grote
stof delen, haren, pollen etc. te filteren. Deze is uit wasbaar en herbruikbaar.
Geactiveerde Carbon Filter - Absorbeert een variatie aan geuren, bijv. formaldehyde.
Deze kleurloze gas word beschouwd als de meest gevaarlijke substanties binnen flats. Dit
vanwege zware oog irritaties en luchtwegen.
True HEPA filter: Absorbeert delen tot 0.0001mm, bijv. pollen, dwarrelend stof en
bacterie met een efficiëntie van meer dan 99,9%. Prevenieert door lucht verspreide
bacteriële organisme.
Ionen generator: De "dubbele core ionen generator" laat een grote hoeveelheid ionen vrij
en maakt de zuurstof negatief geladen. Ionen verwijderen niet alleen stof maar doden ook
bacteriën en zuiveren de lucht op efficiënte wijze, verder voorzien ze het menselijke
lichaam van synthese tussen het lichaam en de vitamine opslag..

Vervangen van filters
De machine is uitgerust met een indicator die u verteld wanneer de filter vervangen dient te
worden. Deze functie is ingesteld op 1500 werkuren. Wanneer deze tijd voorbij is zal de LED van
de automatische mode gaan knipperen. In deze situatie dient de HEPA / carbon filter vervangen te
worden. Door de mode knop 5 sec. ingedrukt te houden zal deze functie resetten en weer opnieuw
naar 1500 uur werken.
A) Druk met beleid het voor paneel in om deze van de grendelen af te halen.
B) Verwijder het voorste paneel.
C) Verwijder de filters van de machine.
D) Bevestig de nieuwe filters in de juiste volgorde.
E) Plaats het voor paneel terug.

Troubleshooting
Trouble
Solution
Start niet of knoppen reageren niet.
• Controleer of de machine op stroom is aangesloten.
• Controleer de filters en het boven paneel of alles goed op
haar plek zit.
•
Controleer of het kinderslot niet aan staat.
• Deeltjes sensor is vies, maak deze schoon.
Lucht is vies, maar de indicator laat
nog steeds groen licht zien.
• Negatieve ionen generator heeft teveel stof, maak deze
Vreemd geluid tijdens de
schoon.
uitvoering.
Vreemde geur vanuit de machine.
• Filters zijn vies, maak deze schoon of vervang ze.
Reiniger werk tijd is lang, maar de
• Controleer of u de filter zakken verwijderd heeft
lucht kwaliteit verbeterd niet.
• Controleer of de filters op de juiste plek zitten

Technische specificaties.
Voltage
Wattage
Geluidsniveau
Ionisator
Lucht verplaatsing
Max. kamer dimensie
Dimensies
Gewicht

220-240 V, 50/60 Hz
40 W
30/38/55 dB (A)
20 miljoen/cm3
200 m3/h
35 m2
325 x 172 x 510 mm
5 kg

Disposal of the device (environment)

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (W
EEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal
unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize
the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health
and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your
obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers
should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of
their old appliance.
This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
EMC directive 2014/30/EU. The device was approved for use in EU countries, therefore, bear the
CE. All necessary documentation is available at the importer address.
Changes in technical parameters, properties, printing errors in the instruction manual reserved.
Importer address:
Bibetus s.r.o.
Loosova 262/1
Brno 638 00
Czech republic
E-mail: info@bibetus.cz
Tel: +420-544214627

