Gebruiksaanwijzing

LUCHTREINIGER
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het product te gebruiken

Waarschuwing! : Neem vóór het eerste gebruik, neem de ﬁlterelementen
eruit en verwijder de zak.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
BELANGRIJK MOET WORDEN GELEZEN EN IN ACHT GENOMEN
•

Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken deze veiligheidsinstructies. Houd ze binnen handbereik
voor toekomstige raadpleging.
• Deze instructies en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen
tijde moeten worden opgevolgd. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die
het gevolg is van het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies, oneigenlijk gebruik van het apparaat
of een foute instelling van de regelknoppen.
Heel kleine kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat blijven. Jonge kinderen (3-8 jaar)
moeten uit de buurt van het apparaat gehouden worden, tenzij ze constant onder toezicht staan. Kinderen
vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis, mogen dit apparaat gebruiken indien ze onder toezicht staan of instructies hebben
ontvangen over veilig gebruik en de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met
het apparaat. De reiniging en het onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder
toezicht.
TOEGESTAAN GEBRUIK

VOORZICHTIG: Het apparaat is niet geschikt voor inwerkingstelling met een externe schakelaar zoals
een timer, of een afzonderlijk systeem met afstandsbediening.
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en gelijkaardige toepassingen zoals:
personeelskeukens in winkels, kantoren en overige werkomgevingen; in landbouwbedrijven; door klanten
in hotels, motels, bed & breakfast en andere verblijfsomgevingen.
Dit apparaat is niet geschikt voor een professioneel gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.
INSTALLATIE

Het apparaat moet gehanteerd en geïnstalleerd worden door twee of meer personen - risico van
verwondingen. Gebruik beschermende handschoenen om uit te pakken en te installeren - risico voor
snijwonden.
Laat de installatie, m.i.v. de aansluiting op het waternet (indien van toepassing), de elektrische
aansluitingen en reparaties door een gekwalificeerd technicus verrichten. Repareer of vervang geen enkel
onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in het gebruikshandleiding. Houd
kinderen uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het tijdens
het transport geen beschadigingen heeft opgelopen. Neem bij problemen contact op met uw leverancier
of met het dichtstbijzijnde servicecentrum. Na de installatie moet het verpakkingsmateriaal (plastic,
piepschuim enz.) buiten het bereik van kinderen bewaard worden - risico voor verstikking. Het apparaat
moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert - risico
op elektrocutie. Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat het apparaat de voedingskabel niet
beschadigt - risico op brand of elektrocutie. Activeer het apparaat alleen wanneer de installatie helemaal
uitgevoerd is.
ELEKTRISCHE WAARSCHUWINGEN

Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het
stopcontact te halen of via een meerpolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst
conform de bedradingsvoorschriften en het apparaat dient geaard te zijn conform de nationale
veiligheidsnormen voor elektriciteit.
Gebruik geen verlengsnoeren, meervoudige stopcontacten of adapters. Als de installatie voltooid is,
mogen de elektrische onderdelen niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het apparaat niet
wanneer u natte voeten hebt of blootvoets bent. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker
beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant, zijn technicus of een gelijkaardig
gekwalificeerd persoon vervangen worden door een identieke kabel, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
Er is namelijk risico op elektrocutie.
REINIGING EN ONDERHOUD

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de
stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik beschermende handschoenen
(gevaar voor snijwonden) en veiligheidsschoenen (gevaar voor kneuzing) om persoonlijk letsel te vermijden;
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het apparaat moet door twee personen worden gehanteerd (minder belasting); gebruik nooit stoomreinigers
(gevaar voor elektrische schokken). Reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd en die niet door
de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen een risico voor de gezondheid en de veiligheid opleveren. De
fabrikant kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Schade of defecten veroorzaakt door onderhoud
of reparaties die niet door professionals zijn uitgevoerd vallen niet onder de garantie. De garantievoorwaarden
staan in het document dat bij het apparaat is geleverd.
Het product is uitgerust met uv-lampen die straling uitzenden die gevaarlijk is voor huid en ogen.
Vermijd direct contact zonder beschermende bril of handschoenen.
VERWERKING VAN DE VERPAKKING

•

De verpakking kan volledig worden gerecycleerd, zoals door het recyclingssymbool
wordt aangegeven. De diverse onderdelen van
de verpakking mogen daarom niet bij het gewone huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden afgevoerd volgens de plaatselijke
voorschriften.

VERWERKING VAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR

•

Dit apparaat is vervaardigd van recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. Verwerk het apparaat in overeenstemming met plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van huishoudelijke
apparaten kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht.
Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU, Afgedankte Elektrische en Elektronische
Apparatuur (AEEA) en met de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur 2013 (zoals gewijzigd). Door ervoor
te zorgen dat dit product correct wordt afgedankt, helpt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of de begeleidende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden,
maar ingeleverd moet worden bij een speciaal inzamelingscentrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur.

PRODUCTBESCHRIJVING

Luchtuitlaat

Bedieningspaneel

Led-display
PM 2.5+Luchtkwaliteitssensor

Luchtinlaat

Aansluiting netsnoer

VOORZICHTIG! Blokkeer de luchtinlaat en de luchtuitlaat NIET. de pluche bekleding kan de luchtuitlaat ook blokkeren.
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GEBRUIKERSINTERFACE

AAN/UIT
Inschakelen: Druk terwijl het apparaat uit staat op de aan-uittoets
. Het apparaat wordt ingeschakeld met
een "pieptoon" en wordt in de standaardmodus "AUTOMATISCH" gezet.
Het indicatorlampje "AUTO" gaat branden, de sensor begint te detecteren en het apparaat begint te werken.
Druk nogmaals op de aan-uitknop om het apparaat uit te schakelen.
SELECTIE VAN DE MODUS
Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de toets "MODE" (modus) om AUTO, SLEEP, UV, AUTO +UV,
SLEEP + UV, FAN MODE te kiezen. Het bijbehorende indicatorlampje gaat branden.
Modus "Sleep" (slaapmodus): Het apparaat schakelt automatisch over op lage ventilatorsnelheid. Als
het apparaat in de slaapmodus staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid drukt, wordt de slaapmodus
uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.
Modus "Auto": Het apparaat past de ventilatorsnelheid automatisch aan de luchtkwaliteit in de ruimte aan. Als
het apparaat in de modus "Auto" staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid drukt, wordt de modus "Auto"
uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.
Modus "UV": Het apparaat past de ventilatorsnelheid automatisch aan de luchtkwaliteit in de ruimte aan en
schakelt de uv-lampen in. Als het apparaat in de modus "UV" staat en u op de knop voor ventilatorsnelheid
drukt, wordt de modus "UV" uitgeschakeld en kunt u de ventilatorsnelheid aanpassen.
SELECTIE VENTILATORSNELHEID
Druk op de toets "SPEED" (snelheid) om de ventilatorsnelheid te kiezen: LOW (laag), MID (normaal) of HI (hoog).
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Led-display
Bij het inschakelen begint de PM2.5-sensor te detecteren en verschijnt het icoon van de sensor op het scherm.
De waarde die de PM2.5-sensor waarneemt, wordt op het scherm getoond.
De kleur van het lampje is afhankelijk van de waarde die de PM2.5-sensor meet.
Waarde PM2.5
0 - 75
76 - 150
> 150

Kleur van de lamp
Blauw
Geel
Rood

Opmerking: In de slaapmodus verschijnt het slaapicoon op het led-display en worden alle andere iconen en
lichten uitgeschakeld.
WAARSCHUWING FILTER VERVANGEN
ALS HETE FILTER 2900 UUR IN GEBRUIK IS GEWEEST:
- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, knippert de code E03 en klinkt er een pieptoon gedurende 5
seconden.
- Na 5 seconden wordt de code E03 afgewisseld met de aanduiding PM2.5 (3 seconden E03 / 3 seconden
PM2.5) en gaat het lampje voor de luchtkwaliteit knipperen.
ALS HETE FILTER 3000 UUR IN GEBRUIK IS GEWEEST:
- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, knippert de code E03 en klinkt er een pieptoon gedurende 5
seconden.
- Na 5 seconden stopt de pieptoon en blijft de code E03 knipperen
RESET NA VERVANGEN VAN FILTER
- Nadat het filter is vervangen, houdt u de aan-uittoets 3 seconden ingedrukt. Er klinkt een pieptoon en de
code E03 knippert niet meer. Het digitale display keert terug naar de normale weergave.
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GEBRUIK VAN HET APPARAAT
EERSTE GEBRUIK
-

Open het luchtinlaatrooster en neem het
filter eruit

-

Knip de zak met de filters open

-

Installeer de filters en sluit het
luchtinlaatrooster

-

Sluit de stroomvoorziening aan

Opmerking: Het stroomvoorziening wordt uitgeschakeld terwijl het luchtinlaatrooster is geopend. Het
stroomvoorziening wordt hersteld nadat het luchtinlaatrooster is teruggeplaatst.
LIJST MET ONDERDELEN

Hoofdeenheid (1)

HEPA+Koolstoffilter
(alles-in-één filter) (1)

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Productnaam
Afmetingen product
Nominale spanning/Frequentie
Nominaal ingangsvermogen
Nettogewicht
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Luchtreiniger
245x245x525mm
AC100-240V, 50/60Hz
33W
4,2 kg

Gebruikershandleiding (1)

WANNEER HET PRODUCT LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Reinig het apparaat met een doek en een oplossing van lauw water en een neutraal reinigingsmiddel.
• Doe het product in een zak. Doe de zak in de doos waarin het product was verpakt. Plaats de doos op een
droge plek
FILTERONDERHOUD

Reinig het oorspronkelijke filter: Open het luchtinlaatrooster, verwijder het ﬁlterelement, verwijder het stof
van het filteroppervlak met behulp van een stofzuiger met haarborstelkop of een droge borstel.
Plaats het ﬁlterelement na het reinigen terug in het apparaat.
Opmerking: Maak het oorspronkelijke filter niet schoon met een natte doek, omdat hierdoor de opening van
het ﬁlter verstopt raakt.
HANDLEIDING VOOR PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Het product werkt niet
Luchtuitlaatvolume is laag.

De machine heeft een
onaangename geur

Oplossing
Controleer of het netsnoer in een stopcontact met de
juiste spanning zit.
Controleer of E03 wordt weergegeven, in dat geval moet
het ﬁlter worden vervangen. Zo niet, raadpleeg dan de
handleiding voor het ﬁlteronderhoud (pagina 8)
Reinig de filters zoals beschreven in de handleiding voor
het ﬁlteronderhoud (pagina 8). Als het probleem blijft
bestaan, vervang dan de filters. Als het probleem ook
na het vervangen van de filters aanhoudt, bel dan de
klantenservice.
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Probleem

Oplossing
Controleer of E03 wordt weergegeven, in dat geval moet
De lucht wordt nauwelijks gezuiverd. het ﬁlter worden vervangen. Zo niet, raadpleeg dan de
handleiding voor het ﬁlteronderhoud (pagina 8)
Het apparaat maakt lawaai
Het ﬁlterelement is niet goed aangebracht
"E00" verschijnt op het display
De motor is defect
"E01" verschijnt op het display
De PM2.5-sensor is defect
"E03" verschijnt op het display
Het filter moet worden vervangen
CONSUMENTENSERVICE
DE DEUR IS GEBLOKKEERD, MET OF ZONDER
1. Kijk of u het probleem zelf kunt oplossen met behulp van de aanwijzingen in het hoofdstuk
PROBLEEMOPLOSSING.
2. Zet het apparaat uit en weer aan. Kijk of het probleem is verholpen.
ALS NA HET UITVOEREN VAN DEZE CONTROLES DE STORING NOG STEEDS AANWEZIG IS, NEEMT U CONTACT
OP MET DE DICHTSTBIJZIJNDE KLANTENSERVICE
Bel voor assistentie het nummer dat in het garantieboekje staat, of volg de instructies op de website www.
whirlpool.eu
Wanneer u contact opneemt met de Klantenservice, vermeld altijd:
• een korte beschrijving van de storing;
• het type en het exacte model van het apparaat;
• het servicenummer (nummer na het woord Service op het typeplaatje). Het servicenummer staat ook in het
garantieboekje;
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Wend u tot een erkend Servicecentrum indien reparatie noodzakelijk is (alleen dan heeft u zekerheid dat
originele vervangingsonderdelen worden gebruikt en de reparatie correct wordt uitgevoerd).
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