GEBRUIKSAANWIJZING
Luchtzuiveraar

KPU-350.1

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Attentie: de foto's in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie.

LET OP

Lees de aanwijzingen voor een veilig gebruik en de
gebruiksaanwijzing aandachtig door.

WAARSCHUWING
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden
vervangen door de fabrikant, de dealer of een vakbekwaam
persoon om gevaar te voorkomen.
Deze unit mag door kinderen van 8 jaar of ouder gebruikt
worden en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of
kennis, mits onder toezicht of voorzien van instructies over het
veilig gebruik van de unit en zij de hieraan verbonden risico's
hebben begrepen. Kinderen mogen niet met de unit spelen.
Reinigings- en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht
door kinderen worden uitgevoerd.
Correcte verwijdering van dit product. Deze EU markering
geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk
afval mag worden verwijderd. Om mogelijke schade aan het
milieu of de volksgezondheid als gevolg van ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet het afval op verantwoorde
wijze worden gerecycled om het duurzame hergebruik van
materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte
apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retouren ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar
het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor
milieuveilige recycling. Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en
recycle het op een geschikte manier.
Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.
Wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het
schoonmaakt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag
het toestel, de kabel of stekker niet ondergedompeld worden

in water of een andere vloeistof.
Plaats geen andere voorwerpen op het toestel en verbied
het om op het toestel te zitten of te staan.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gebruik de originele, door de fabriek geleverde filter.
Andere filters leveren mogelijk een lager rendement.
Steek geen vingers of voorwerpen in de luchtinlaten of
-uitlaten om schade aan of een slechte werking van het
product te voorkomen.
Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem
tijdig contact op met het servicecentrum wanneer het
apparaat een abnormaal geluid maakt of een verbrande
geur of rook verspreidt.
Spuit geen ontvlambare stoffen in de buurt van het
apparaat. Spuit geen water rechtstreeks op het apparaat
en gebruik geen chemische reinigingsmiddelen zoals
alcohol of zoutzuur, enz.
Plaats geen objecten voor het apparaat die de luchtinlaat
en -uitlaat kunnen blokkeren
Deze unit is geen vervanging van de natuurlijke
ventilatie en andere apparaten zoals de stofzuiger, de
keukenventilator, enz.
Wanneer het apparaat in werking is, moet het op een
droge, vlakke en stabiele vloer worden geplaatst, met ten
minste 30 cm ruimte rondom het apparaat.
Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
Om elektromagnetische storing te voorkomen moet
het apparaat op een bepaalde afstand van de tv, radio,
magnetronoven en andere apparaten worden geplaatst.
De door de ultrasone luchtbevochtiger geproduceerde
nevel kan de PM2.5-detectie van dit apparaat beïnvloeden,
en beide moeten een bepaalde afstand bewaren.
Haal het apparaat niet uit elkaar en bewerk het niet zelf, dit
om ongelukken te voorkomen.
Trek niet aan de netkabel om het toestel te verplaatsen.
Dit apparaat is voorzien van een aardaansluiting,
uitsluitend voor functionele doeleinden.
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Product Instructie
Attentie

De afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter illustratie. Kijk naar de fysieke producten in de
verpakking.

Naam van component

Luchtuitlaatrooster
Bedieningspaneel

Luchtinlaatrooster Voorfilter

Beeldscherm

HEPA-filter

Hoofdtoestel

Beschermzak

Instructieboek
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Installatie-instructies
Installatiestappen

1 Verwijder het luchtinlaatrooster.

2

3 Neem de HEPA-filter uit.

Neem de voorfilter uit.
Druk de U-vormige kliksluiting naar
beneden en trek de voorfilter eruit.

4 Verwijder de beschermfolie

Pak de HEPA-filter met beide
handen vast om deze te verwijderen.

van de filterassemblage.

5 Installeer de HEPA-filter.

6 Installeer de voorfilter.
Lijn de onderkant uit met de inkepingen en klik
de filter in de U-vormige kliksluiting.

7 Installeer het luchtinlaatrooster.
Lijn de onderkant uit met de inkepingen, druk beide
zijden van de bovenkant van het luchtinlaatrooster
en klem het luchtinlaatrooster op zijn plek.

8 Sluit het toestel aan op de stroomvoorziening.
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Instructies

Bedieningspaneel

Lichtdetectiefunctie

CHILD LOCK
(Long press 3s)

Automatische modus
Stel de snelheid van de
ventilator automatisch
in afhankelijk van de
luchtkwaliteit.

De ventilator beschikt over
3 snelheden: langzaam,
medium en snel.

TIMER

(Long press 3s to
reset the filter)

SPEED

AUTO MODE

Slaapmodus. Als PM2.5>50,
verhoog de snelheid om een goede
luchtzuivering te garanderen.
Als PM2.5<50, houd het in de modus
voor een extreem laag geluidsniveau.

SLEEP MODE ON/STANDBY

Kinderslot
Timing-toets
Druk gedurende 3s
op het kinderslot Optionele timing van 1/2/4/8u

Aan/stand-by-toets

Scherm

PM2.5 numeriek
scherm
Timing-functie
prompt
HEPA-filter
vervanging prompt

Slaapstand prompt
Automatische modus
prompt

Kinderslot
prompt

Indicatielampje luchtkwaliteit
Blue

—— Blauw - luchtkwaliteit uitstekend

Green

—— Groen - luchtkwaliteit goed

Orange

—— Oranje - luchtkwaliteit medium

Red
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—— Rood - luchtkwaliteit slecht

Proefdraaien
Attentie

• Dit apparaat is uitgerust met een beschermingsfunctie: het apparaat kan alleen normaal functioneren
als het luchtinlaatrooster en het luchtuitlaatrooster correct gemonteerd zijn.
• In geval van continue stroomvoorziening, moet na inschakeling moet de bedrijfstand vóór de standby-stand worden ingesteld.
• Wanneer het apparaat weer ingeschakeld wordt na een stroomonderbreking (zoals een
stroomonderbreking of het apparaat wordt van stroom afgesloten tijdens het functioneren), dan
wordt de laatst ingeschakelde bedrijfsmodus voor de stroomonderbreking weer opnieuw actief.

1 Voorbereiding

Als u het toestel voor de eerste keer inschakelt, knippert het scherm
gedurende 1s, en wordt daarna uitgeschakeld. Het apparaat staat nu in
stand-by-modus.

2 Verwijder de beschermfolie van
de filterassemblage.

4 Aan/stand-by

3 Installeer de filter.

Druk op de aan/stand-by-toets.

ON/STANDBY

5 Opwarmen

Wanneer de sensor voor zwevende deeltjes opwarmt,
verschijnt "---" op de PM2.5 numerieke display, en na 10
seconden is de weergave normaal.

6 Bedrijf

De luchtzuiveraar wordt voor de eerste keer ingeschakeld
en schakelt dan naar automatische modus.
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Reiniging en onderhoud
Buitenkant reinigen
Attentie

• Schakel het apparaat uit voor elk onderhoud, en sluit de stroom af.

Hoofdtoestel

Veeg de behuizing af met een zachte doek.

Luchtinlaatrooster

Open het luchtinlaatrooster en verwijder stof met een stofzuiger en veeg het af met een doek.

Luchtuitlaatrooster

Open het luchtuitlaatrooster en verwijder stof met een stofzuiger en veeg het af met een doek.
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Reinigen van het voorfilter

• Het wordt aanbevolen het voorfilter ten minste eenmaal per twee weken te reinigen. De tijdsperiodes
tussen schoonmaakbeurten hangt af van de gebruiksomgeving; in een ernstig verontreinigde
omgeving moet vaker worden gereinigd.

2 Verwijder stof met een stofzuiger

1 Trek de stekker van het apparaat
uit het stopcontact en neem de
voorfilter uit.

en veeg het af met een doek.

3 Als er veel vuil is, kan het voor de

4 Droog de voorfilter.

reiniging worden ondergedompeld
in water met een gewoon
schoonmaakmiddel.
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5 Zet de voorfilter en het luchtinlaatrooster
weer in elkaar.

7

Steek de stekker terug in het stopcontact
en start het apparaat.

Vervanging van de filteronderdelen
Wanneer het waarschuwingslampje voor
filtervervanging brandt moet de HEPA-filter
worden vervangen. Als de filter niet op tijd wordt
vervangen, verschijnt de prompt telkens wanneer
het apparaat ingeschakeld wordt.

Filtermodel:

FC-35S1A (inclusief 1)

Vervang door nieuwe filter.

Druk gedurende 3s op de timing-knop, reset
de HEPA-filter.

Servicehandleiding

Handelingen bij storingen

Controleer eerst de volgende punten voordat u iemand inspecties of reparaties laat uitvoeren.
Storingscode

E1
Eu
E3

Beschrijving storing

Te ondernemen actie

Herinnering demontage
bescherming
Sensor-storing

Installeer luchtinlaatrooster
correct
Neem contact op met klantenservice

Abnormaal ventilatortoerental

Neem contact op met klantenservice
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