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Tak for at benytte Wetality AirPurifer.
Læs venligst manualen før du bruger produktet
og gem den til senere brug.

Pakken indeholder:

Brugermanual

Wetality Air Purifier

1. Pre-primary Filter

2. Multi Filter

Ekstra grøn prop:
Skal bruges under maskinen,
hvis den allerede-isatte
falder ud af maskinen.
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Introduktion:
Touch Display Panel
Luftfugter/
diffuser udtag

Luftudtag

1. Pre-Primary
Aluminiums Filter

Magnet

Luft flow motor

Micro switch

2. Multi-filter: H13
HEPA Filter,
Antibakterielt
bomuldsfilter, aktiveret
karbon filter og kold
katalysator.

UV-C lys

Håndtag

Sensor

Frontpanel

Luftindtag

4

Vandbeholder:
Vandbeholderen
kan være lidt
besværlig, at
tage ud og
kræver lidt
kræfter. Vær
ikke nervøs for
at den går itu.

Udpakning og tilslutning:

1. Fjern den ydre
kasse.

2. Åben frontpanelet
og fjern beskyttelsesplastikken på
touch-panelet

3. Tag filtrene ud og
fjern plastik indpakning

4. Installer det blå
Multifilter inderst

5. Installer herefter
Pre-Primary-filter

6. Påsæt
frontpanelet

Udskiftning
af filtre:
Når filteret i
Wetality Air skal
skiftes, gentages
step 2 til 6.

7. Sæt stikkontakten til
strøm og der kommer
lys i ON/OFF

8. Tryk på ”On/Off”
knappen for at
tænde maskinen.

Husk at slukke
maskinen inden
du påbegynder
dette.

Den illustrerede model på tegningerne, er et tidligere design end din Wetality Air 2001 – fremgangsmåden og
elementerne er de samme.
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Betjening af Wetality Air:
Opstart – ON/OFF.
• Tryk på ”ON/OFF”-tasten på luftrenseren
• Når luftrenseren starter, viser Air Purifier luftkvaliteten som er indikeret med de store tal
+ displayet viser skiftevis temperatur og luftfugtighed.
Ligeledes viser displayet at funktionerne ’Ion vending’ ( Anion ) og formaldahyd fjerne er
i gang.
Ved tryk på ON/OFF knappen, så regulerer AIR Purifier sig selv AUTOMATISK efter hvordan luftkvaliteteten, er i rummet.
Såfremt luftfugtighed ønskes justeret, tryk da på ” Humidify”.
Se beskrivelse af fugtighedsfunktion på side 12.
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SMART funktion:
For at få den bedste og mest optimale ydelse, da tryk på SMART-tasten X.
I denne funktion regulerer Air Purifier sig selv i vindhastighed (Speed) alt afhængig af
luftens kvalitet. Ligeledes fjernes eventuel formaldehyd. Såfremt du ønsker ion-vending
og UV funktion aktiveret, tryk da på ANION_2 gange.
Det elektroniske system vil automatisk styre rensningen i forhold til luftkvaliteten.
Når luftkvaliteten er god, er indikatorlyset grønt, og luften renses ved vindhastighed første
niveau. Når luftkvaliteten er moderat er indikatorlyset gult og luften renses ved vindhastighed andet niveau. Når luftkvaliteten er dårlig , er indikatorlyset rødt, og luften renses ved
vindhastighed tredje eller fjerde niveau;
Dvaletilstand/SLEEP mode:
Tryk en gang på tasten SLEEP \ for at starte funktionen. Alle lys på betjeningspanelet vil
slukke efter få sekunder med undtagelse af ikonet SLEEP ]. Ved denne funktion er alle
funktioner aktive og vindhastigheden kører i første niveau som standard. Ved 2. tryk på
SLEEP \, vil lyset i panelet igen blive tændt.
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Tidsindstilling/TIMING:
Tryk på TIMING ^ og 1H (1 time) vil fremkomme. Ved yderligere tryk på ”Timing” kan
slutbruger vælge automatisk sluk op til efter 8 timer.
Vindhastighed/SPEED:
Vindhastigheden er opdelt i 4 gear. Ved stepvis tryk på SPEED Z kan man ændre
vindhastighed fra gear 1 til gear 4.
Ion-reversering /ANION (UV-Lys)
Tryk flere gange på ikonet ANION _ og henholdsvis Ion-reversering og UV-C lys aktiveres
og annulleres.
Wetality Air Purifier har Ion-reversering og UV-C belysningsteknologi, som fanger
uønskede partikler og bakterier. Disse opsamles i filtrene, og den elektriske spænding i
luften fjernes, så de resterende partikler falder til jorden i stedet for at cirkulere i luften.
Filter:
FILTER ` er altid ”oplyst”. Når filtre trænger til at blive udskiftet vil der komme lys i
ikonet REPLACE FILTER a. Efter udskiftning af filtre trykkes der på FILTER ` og lyset i
REPLACE FILTER a ikon vil gå ud.

Rengøring af Wetality Air:
Ydre overflader: Renseren er udstyret
med en negativ ion-generator som let
absorbere støv. Aftør luftrenseren
regelmæssigt med en blød, våd klud
med lidt rent vand med rengøringsmiddel på.
Filter-rensning: Luftrenser filteret skal
renses og vedligeholdes regelmæssigt
for at opnå den optimale ydeevne.
Pre-Primary filter: Omkring 2 måneder
(1 måned hvis der er meget snavs
i luften). Rens med varmt vand eller
støvsuger.
Multifilter: Omkring hver anden måned
med frisk luft i 1-3 time(r) eller en forsigtig støvsugning.
UV-lampe: Levetiden er omkring 15-20
måneder.
Husk altid at slukke for strømmen når
du rengører eller udskifter dele på maksinen. Nye filtre og UV-lampe kan købes
på www.wetality.com eller gennem dit
Wetality abonnement for luftrenser.
Se hvordan du skifter filter på side 5.
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Sådan virker Wetalty Air:

FORURENET LUFT

PRE-PRIMÆRT
ALUMINIUMSFILTER

HEPA H13
FILTRERING

AKTIV
KULFILTER
FILTRERING

Aluminiumsfilteret er det

Forfiltrets funktion er

HEPA-filteret kan fjerne

Det aktive kulfilter

mest grovkornede filter.
Filteret håndterer partikler

filtrering af støvpartikler
over 5 çm,

bakterier, pollen, røg. m.m.
HEPA-filteret er meget

absorberer og nedbryder
formaldehyd, phenol,

filteret kan fjerne store
mængder støv, hår, mider
m.m.

effektivt, og fjerner
99,97% af alle
resterende partikler.

benzen, røg og
skimmel i luften.

over 10 çm og sikrer at
de næste filtre ikke
ødelægges eller
stopper til.
Dette filter kan man
selv rengøre med jævne
mellemrum, for at sikre
effekten.
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FORFILTER

FOTOKATALYSATOR

der

UV -LYS

NEGATIV
ION VENDING*

Fotokatalysatoren adsorberer skadelige molekyler.

Når ionerne vendes vil

Herefter belyses de med UV-lys, der forårsager en
reaktion på katalysatoren, der frigiver elektroner og

de tiltrække positive
uønskede partikler i luften,

forbedrer den atmosfæriske luft.

som derved kondenserer
og bliver tungere.
Disse partikler falder til
jorden.

LUFTFUGTER

WETALITY AIR

Denne proces er især
god til forebyggelse af
luftvejssygdomme.

* På grund af den negative ion vending –og at de resterende partikler i den
rensede luft bliver tungere og falder til jorden, vil nogle af disse sætte sig som
støv ved luftintaget på maskinen. Sørg derfor altid for at holde maskinen ren.
Dette gøres med en fugtig klud – ikke med en tør klud, da denne ikke vil binde
partiklerne til kluden.
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WARNING

Advarsel på
maskinens display

Dette skilt indikerer at der er mulighed
for voldsom skade.

Dette tegn indikerer mulighed for
personskade eller materiel skade.

Dette skilt indikerer at der er forbudt
indhold.

Dette tegn indikerer at du skal være
sikker på at løse problemet omgående.

Absolut forbud mod demontering af
ikke-professionelt personale. Det er
forbudt at adskille eller modificere for at
undgå skader.

Generelle advarsler:
Ved slukning af strøm, vær opmærksom
på at trække stikkontakten ud fremfor
at trække i ledningen, ellers kan det let
beskadige ledningen, som kan forårsage kortslutning, brand eller elektrisk
stød.

Kontroller strømstikket regelmæssigt.
Støv kan let samle sig på strømstikket,
hvilket forårsager dårlig isolering,
grundet fugtighed. Træk strømstikket
ud regelmæssigt og tør det af med en
tør klud. Hvis du ikke bruger produktet
i en længere periode, så skal du trække
stikket ud.

Kontakt med brandfarlige stoffer eller
ildkilde er forbudt.
Det er forbudt at tilføje vand med
forurening, irriterende lugt eller kemiske
tilsætningsstoffer.
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Vær opmærksom på ventilation,
hvis maskinen bruges sammen med
gasapparater. Maskinen kan ikke filtre
kulilte ud; det vil kunne føre til
forgiftning.

Det er forbudt at bruge insekticid eller
sprays,når maskinen kører. Efter brug af
insekticid, så skal du sørge for at
indeluften cirkulerer, da det ellers kan
skabe skadelige konsekvenser for
mennesker.
Det er forbudt at bruge luftrenseren
i høje temperaturer (over 70°C) og
våde områder, som et badeværelse,
da det kan forårsage lækage,
elektrisk stød, brand eller lignende.
Tillad ikke at produktet bliver vådt, da
det kan forårsage et kortslutningsstød.

Forholdsregler:
Benyt ikke strømstikket med våde hænder, da elektrisk stød kan forekomme.

Luk døre og vinduer for at rense luften
effektivt.

Sørg for at tage stikket ud af
stikkontakten, når du rengøre maskinen,
da der ellers kan opstå personskade
eller elektrisk stød.
Tør ikke af med alkohol eller et organisk
opløsningsmiddel, da produktet ellers
kan blive beskadiget eller medføre et
elektrisk stød.
Bemærk: Hvis strømledningen er beskadiget, så skal den udskiftes af producenten, deres vedligeholdelses-afdeling
eller lignende fagfolk.
Andre vekselstrømsforsyninger er
ikke tilladt. Brug af en strømforsyning,
der er overstiger specifikationen, kan
forårsage skader på mennesker eller
produktet.

Lad ikke fremmedlegemer komme i
kontakt med luftindtaget, for at undgå
elektrisk stød eller beskadigelse af
intern kontakt.

OBS!
Hvis der opstår en af de følgende scenarier, skal du straks
trække stikkontakten ud af maskinen:
•
•
•
•
•
•

Hvis en kontakt ikke virker
Hvis der opstår kortslutning
Hvis strømledningen eller stikket er varmere end normalt
Hvis der lugter brændt
Hvis maskinen afgiver unormal lyd eller vibrationer.
Hvis der er en anden form for unormalt fænomen eller en
funktionsfejl
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Fugtighedsfunktion
(800 Ml. Vandtank)
Påfyld op til 800ml vand i vandbeholderen, som sidder bag på maskinen.
Vandbeholderen kan være lidt stram at tage ud, men pres blot ”forholdsvis ” hårdt.
Håndtaget vil ikke brække af selvom det kan føles sådan.
Tryk på HUMIDIFY på touch-panelet. Du vil kunne se, at der kommer damp op af
hullet på toppen af Air Puriﬁer. Luftfugtigheden vises 1–100 % på betjeningspanelet.
Når vandbeholderen indeholder mindre end 100 ml, vil HUMIDIFY funktionen
automatisk slå fra.
De første gange man sætter vandbeholderen på plads efter påfyldning, kan man
godt komme til at sætte den ind, så ventilen i bunden bliver stødt, og derved lukke
lidt vand ud.
Sådan gør du:
Fjern vandtanken
Tryk spændet ned med 45 grader og træk det
tilbage. Spændet kan være stramt, men pres
blot forholdsvist hårdt - spændet vil ikke brække
af, selvom det kan føles sådan.

Installer vandtanken
Træk spændet op med 45 grader og tryk ned.
Bemærk venligst:
Hvis det er nødvendigt med omplacering, så skal
du forsigtigt ﬂytte maskinen, når der er vand i
vandtanken. Hvis maskinen ikke har været brugt
i lang tid bør du rengøre vandtanken og
vandkanalen for at undgå snavs.
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Q&A

(Ofte stillede spørgsmål)
Q1: Hvorfor er display-panelet slukket?
A1: Vær sikker på at strømkablet er sat korrekt i maskinen.
Q2: Hvorfor blinker filter-indikatoren hele tiden?
A2: Filteret har en bestemt levetid, før det skal udskiftes med et nyt.
Q3: Hvorfor larmer maskinen højere end den plejer?
A3: For meget støv på filteret, rens venligst eller udskift med nyt filter.
Q4: Maskinen tænder ikke, men den siger en lyd.
A4: Undersøg venligst om maskinens frontpanel er blevet installeret korrekt.
Q5: Hvorfor er min indendørs forurening konstant så høj?
A5: Undersøg enhver form for forureningskilde i rummet.
Check om døre og vinduer er lukket.
Q6: Hvorfor er luft-volumen lavere efter et stykke tids benyttelse af maskinen?
A6: Det er grundet miljøet. I en storby vil der f.eks. være højere støvkoncentration i
længere tid og derved er filteret hurtigere brugt op.
Q7: Kan Multi og Pri-Primary filterene vaskes?
A7: Nej, men du kan støvsuge det meget forsigtigt eller lufte filterne i frisk luft.
Q8: Hvad er livstiden på et filter?
A8: Normalt vil det virke optimalt i 8 til 16 måneder.
Q9: Kan jeg udskifte filteret?
A9: Ja, hvis du har et Wetality Service Abonnement, som inkluderer filterskift,
forsikring samt en gratis Wetality luftrenser, af seneste model - hvert 4. år.
Alternativt, kan du købe nye filtre på wetalityair.com.
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Fejfinding:
Fejl

Kontrolpunkt

Luftrenseren virker ikke.

1. Er strømkablet sat korrekt i?
2. Er frontpanelet sat korrekt i?
3. Står luftrenseren skævt kan det
også påvirke maskinen.

I on/off eller Smart Mode lyser
luftkvaliteten altid rød eller PM
2.5-værdien er altid høj.

1. Sensoren er påvirket af vanddamp, sod, spray eller lignende.
Flyt eventuelt maskinen til et
andet sted.
2. Fjern sensor-døren og tør sensoren af med en tør klud.

Det er svært at fjerne lugt.

Kontroller hvorvidt filteret stadig
er brugbart eller om det frigiver
lugt på grund af absorberende
forurenede stoffer.
Pre-primary filteret og Multifilteret luftes eller støvsuges
forsigtigt.
Hvis der ikke er nogen form for
forbedring, så skal du udskifte
med nye filtre.
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Snavs/Forurening fjernes ikke og
maskinen larmer gradvist mere
når den kører.

Rengør multifilter og Pri-Primary
filter med forsigtigt støvsugning.
Hvis der ikke er nogen forbedring, venligst udskift filtrene.

Der er forurening i lokalet,
men luftrenseren reagerer ikke
på det.

Det kan være grundet en
fejlplacering af maskinen, hvilket
resulterer i at den ikke absorberer de luftforurenede stoffer.
Placer luftrenseren et andet sted
eller vælg manuelt driftstilstand
og juster vindhastigheden til
niveau 3.

Tekniske specifikationer:
Model

Wetality - 2001

Spænding

220V

Rekvens

50/60Hz

Nominel effekt

80W (Stand by 0,95 W)

Støjniveau

35-60db

Forurenende CADR*

430m3/h

Dækning

45 ~ 80m2

Vægt

7kg

Produktstørrelse

390*230*620mm

Pakkestørrelse

460*280*700mm

OBS!
Dette produkt bør ikke blive brugt af mennesker (børn inkluderet), som er psykisk
eller intellektuelt hæmmet, med mindre de er under opsyn af sikkerhedspersonale
eller forsynet med kyndig vejledning

*CADR (Clean Air Delivery Rate) = Ren luft rate
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