
Coway APMS-0815C
• Manual/ohjekirja: danska, finska, norska och svenska
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FUNKTIONER

En smart luftrenser for bedre søvn
Sleep-tilstand tilbyder et behageligt soveværelsesmiljø, mens befugteren 
fungerer med mindre støj og det perfekte fugtighedsniveau for at kunne 
sove. Den tilføjede sovefunktion hjælper dig med at få en god nats søvn.

Glimrende luftrensning
Et kraftigt HEPA-filter fjerner luftbåren fint støv fra indendørs luft, 
og filtersystemet optimeres til hurtigt at fjerne forurening.

Kombineret luftrensning/naturlig befugtning
Dette produkt kombinerer et luftrensningssystem, som fjerner fint støv 
og skadelige gasser og det naturlige befugtningssystem leveret med 
befugtningsfilteret.

Fremragende befugtning
Fordamper befugtningssystemet har en kapacitet på over 450 ml 
pr. time.

3-trins automatisk betjening via luftkvalitetssensoren
Luftkvalitetssensoren holder dig opdateret om det indendørs 
luftforureningsniveau i realtid. Når auto-tilstand er aktiveret, 
kontrolleres lufthastigheden automatisk baseret på det omgivende 
forureningsniveau for at forbedre driftseffektiviteten.

Stemningslampe-funktion
Der er en praktisk stemningslampeindstilling til at hjælpe dig med 
at sove.
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- Opbevar betjeningsvejledningen på et lettilgængeligt og synligt sted. -

KÆRE KUNDER

Tak, fordi du bruger denne Coway-luftrenser.
Sørg for at læse denne betjeningsvejledning, så du kan bruge og vedligeholde din luftrenser 
på en korrekt måde.
Hvis du oplever nogen problemer under anvendelsen af luftrenseren, kan du finde løsninger 
i denne betjeningsvejledning.
Denne betjeningsvejledning indeholder produktgarantien, så du bedes opbevare den på et 
sikkert sted.

TIL INFORMATION

VEDLIGEHOLDELSE

ANVENDELSE

ANDET

| 03 | SIKKERHEDSOPLYSNINGER
 Fare
 Advarsel
 Forsigtig
| 07 | NAVNE PÅ DELE
| 08 | LUFTRENSNINGSPROCES

| 09 | FØR BRUG
 Sådan monteres filteret
| 11 | INDIKATORER OG KNAPPER
| 13 | ANVENDELSE
| 15 |  JUSTERING AF 

PARTIKELSENSOR
| 16 | SÅDAN PÅFYLDES VAND

| 17 | RENGØRINGSMETODE
 Produkt
 Filter
| 21 | UDSKIFTNING AF FILTER

| 22 |  NATURLIG FORDAMPNINGS 
BEFUGTNINGSMETODE

| 23 | FEJLFINDING
| 24 | PRODUKTSPECIFIKATIONER



Dette er sikkerhedsoplysninger. Sørg for at følge dem!
Advarslerne har til formål at beskytte brugerne og forhindre beskadigelse af produktet.
Læs dem omhyggeligt, og anvend produktet korrekt.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

 FARE:   Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltnin-
gerne nedenfor kan resultere i alvorlig personskade 
eller endda død.

• Benyt ikke beskadigede strømstik eller løse stikkontakter.
• Strømstikket skal altid tilsluttes en stikkontakt med  

220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
• Træk ikke i strømledningen for at flytte enheden.
• Berør ikke strømstikket med våde hænder.
• For at undgå at beskadige og vride strømledningen må du ikke 

anvende overdreven kraft til at bøje den eller placere tunge 
objekter oven på den.

• Undlad at tilslutte og frakoble strømstikket gentagne gange lige 
efter hinanden.

• Hvis der trænger vand ind i strømforsyningen, skal strømmen 
afbrydes og enheden tørres helt, før den tages i brug igen.

• Sørg for at afbryde strømmen under reparation og vedligeholdelse 
af produktet samt ved udskiftning af dele.

•  Hvis strømstikkets ben eller kontaktområde bliver dækket af støv 
eller vand, sluk for strømmen og aftør dem grundigt før brug.

• Undlad at tilslutte flere elektriske apparater til den samme 
stikkontakt, og benyt kun en dedikeret stikkontakt.

• Afbryd strømmen, når enheden ikke skal anvendes i lang tid.
• Undlad at tilslutte og pille ved strømledningen på en lemfældig 

måde.



4

3

SIKKERH
ED

SO
PLYSN

IN
G

ER | Fare
Til inform

ation

• Hvis strømledningen er beskadiget, må du ikke selv udskifte den. 
Kontakt et servicecenter for at få den udskiftet.

• Montér ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
• Placer ikke enheden oven på elektriske produkter, såsom 

varmeapparater eller tv-apparater.
• Monter ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder eller 

på steder, hvor der forekommer vandstænk (regnvand).
• Montér ikke enheden i nærheden af elektriske varmeapparater.
• Indsæt ikke skarpe genstande i luftkvalitetssensoren.
• Hvis der kommer en mærkelig lyd, brandlugt eller røg fra enheden, 

skal du øjeblikkeligt frakoble strømstikket og kontakte et 
servicecenter.

• Nedsænk aldrig produktet i vand.
•  Sprøjt aldrig brændbare materialer, såsom insektdræbende midler 

eller luftfriskere, på luftrenserens luftindtag.
• Du må ikke selv åbne, reparere eller modificere luftrenseren.
• Anbring ikke skåle med vand, kemikalier, madvarer, små 

metalgenstande eller brændbare materialer oven på luftrenseren.
• Frakobl strømmen, før enheden skal rengøres.
• Sprøjt ikke vand direkte på enheden, og brug ikke benzen, 

fortyndere eller lignende til at aftørre enheden under rengøring.
• Udsæt ikke vandbeholderen for voldsomme stød.
• Tøm vandbeholderen og cisternen før luftrenseren flyttes.
• Brug ikke befugter desinfektionsmiddel (hjælpestoffer).
• Sæt ikke fingre eller fremmedlegemer ind i indtag eller udgang.



SIKKERHEDSOPLYSNINGERSIKKERHEDSOPLYSNINGER

 ADVARSEL:   Manglende overholdelse af sikkerhedsforan-
staltningerne nedenfor kan resultere i betydelig 
personskade eller skade på ejendom.

• Tillad ikke, at børn hænger i eller klatrer på enheden.
• Afbryd ikke strømmen ved at trække i strømledningen.
• Sæt strømstikket i en stikkontakt, der er sluttet til en jordforbundet 

kredsløbsafbryder (aktuel strømstyrke er 30 mA eller mindre).
• Hvis der sættes en forlængerledning til strømledningen, må der kun 

anvendes stikkontakter og ledninger til en spænding/strømstyrke 
på 250 V / 15 A.

• Anvend ikke enheden i umiddelbar nærhed af badekar, 
brusekabiner, swimmingpools eller andre områder, hvor 
luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vand.
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LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.

 FORSIGTIG:     Manglende overholdelse af sikkerhedsforan-
staltningerne nedenfor kan resultere i lettere 
personskader eller skader på ejendom.

• Montér ikke luftrenseren på et skråt underlag.
• Udsæt ikke luftrenseren for voldsomme stød eller overdreven kraft.
• Under brug skal luftrenseren være placeret mindst 20 cm fra vægge 

og andre genstande på hver side.
• Montér luftrenseren et sted uden forhindringer på begge sider, 

så luften kan cirkulere uhindret.
• Monter luftrenseren mindst 2 m væk fra tv-apparater og andre 

elektroniske komponenter.
•  Benyt ikke luftrenseren i BBQ- eller andre restauranter, højt der kan 

være lugt, røg eller forekomster af olie.
• Installer ikke i direkte sollys.
• Udskift filteret med et nyt, når den tid kommer.
• Vask forfilteret med jævne mellemrum, og tør det grundigt på et 

skyggefuldt sted med god ventilation før brug.
• Skub ikke til luftrenseren, og læn dig ikke op ad den. Ellers kan 

enheden vælte.
• Brug med bagbeklædning, cisterne og vandtanken korrekt installeret.
• Apparatet kan anvendes af børn fra 8 år og opefter samt af personer 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende 
erfaring og viden, hvis de overvåges eller vejledes i sikker brug af 
apparatet og forstår de risici, som brug af apparatet medfører.

•  Det tilrådes, at børn er under opsyn, så de ikke leger med enheden.



Komponenter

Forside

Bagside

NAVNE PÅ DELENAVNE PÅ DELE

Betjeningsvejledning Rensebørste

Cisterne

Vandbeholder

Luftudgang

Befugtnings-
filter

Indikatorer/
kontrolpanel

Strømstik

Forfilter

Fint støvfilter (valgfri)

Bagbeklædning

Lugtfilter

HEPA-filter
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LUFTRENSNINGSPROCES

 Forfilter
 Fjerner store støvpartikler samt skimmel, hår og pels fra kæledyr, osv.

  Fint støvfilter (valgfri)
  Dette filter er placeret foran lugtfilteret for at opfange fint støv, pels, osv. og beskytter  

lugt- og HEPA-filtre.

 Lugtfilter
  Lugtfilteret med aktivt kul fjerner effektivt lugt, såsom madlugt og ubehagelige 

husholdningsrelaterede lugte samt skadelige luftarter.

 HEPA-filter
 Det højtydende HEPA-filter er glimrende til at fjerne cigaretrøg og fint støv.

 Vandbeholder
 Lagrer 2,3 l vand. 

  Cisterne
  Holde vandniveau og volumen forsynet til befugtningsfilteret, til et indstillet niveau.

 Befugtningsfilter
  Denne komponent har en stor overflade til at overføre fugt gennem passagerne, 

som tørret, renset og filtreret luft passerer igennem,og kan hurtigt absorbere vand 
til naturlig befugtning.

1. Forfilter

3. Lugtfilter

2. Fint støvfilter (valgfri)

4. HEPA-filter
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FØR IBRUGTAGNING

Sådan monteres filteret

Kontrollér følgende før ibrugtagning

  Dette produkt er kun til 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz. 
Tilslut kun strømstikket til en stikkontakt med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

– Sørg for at montere filteret, efter at du har fjernet plastemballagen.
– Dette produkt er udelukkende til brug i hjemmet. Kun til indendørs brug.
– Når enheden ikke er i brug, skal strømstikket tages ud af stikkontakten.
– Under montering af filtre, skal forsiden af filtrene efterses.
 Rækkefølge for filtre:  Forfilter → Fint støvfilter (valgfrit) → Lugtfilter → HEPA-filter

1.  Åbn bagbeklædning.
Træk i den øverste del af bagbeklædningen for at åbne den. 

2.  Tag filteret ud, og fjern plastemballagen.
Fjern plastemballagen fra filtrene, undtagen forfilteret, og montér dem i luftrenseren i den 
korrekte rækkefølge.
  Rækkefølge for samling af filtre: 

HEPA-filter → Lugtfilter → Fint 
støvfilter (valgfri) → Forfilter 

3.  Installer 
bagbeklædningen.
Placer de 2 tappe på den ne-
derste del af bagbeklædningen 
i de tilhørende huller, og tryk 
for at montere.
  Hvis bagbeklædningen ikke er 

korrekt monteret, vil produktet 
ikke fungere.

Tip
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1.  Fjern vandbeholderen.

2.  Løft og træk cisternen opad, som vist på billedet 
for at fjerne den.

2.  Fjern plastemballagen fra befugtningsfiltrene 
og monter dem derefter.

4.  Monter cisternen og vandbeholderen i rækkefølge.

-  Hvis der er kalkaflejringer på befugtningsfilteret, kan der blive forsynet mindre luftfugtighed. 
Rens mindst en gang om ugen. (Se side 19) 

-  Hvis cisternen og vandbeholderen ikke er installeret korrekt, fungerer luftrenseren muligvis ikke.



INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

1   Indikator for 
luftkvalitet

2  Indikator for lydløs tilstand 3  Indikator for sleep-tilstand

4  Turbo-tilstandsindikator

5  Auto-tilstandsindikator 6  Filterudskiftningsindikator

7   Fugtigheds-
indikator

8  Lyssensor

1 Indikator for luftkvalitet
Angiver forureningsniveauet for den 
omgivende luft i fire trin: Rød, lilla, 
mauve og blå. 

3 Indikator for sleep-tilstand
Slår til/fra når sleep-tilstand er til/fra.

5 Auto-tilstandsindikator
Slår til/fra når auto-tilstand er til/fra.

7 Fugtighedsindikator
Angiver den omgivende fugtighed. 
(20 % – 60 %)

2 Indikator for lydløs tilstand
Slår til/fra når lydløs tilstand er til/fra.

4 Turbo-tilstandsindikator
Slår til/fra når turbo-tilstand er til/fra. 

6 Filterudskiftningsindikator
Denne indikator tændes, når det er 
tid til at udskifte filtrene

8 Lyssensor
Påviser det omgivende lysniveau.
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1  Tænd-/slukknap

2  Lydløs-tilstandsknap

6  Filter-nulstillingsknap5  Auto-tilstandsknap

3  Sleep-tilstandsknap

4  Turbo-tilstandsknap

7   Stemningslampe-knap

1   Tænd-/slukknap
Bruges til at tænde og slukke for 
luftrenseren.
   Luftrenseren begynder at køre i auto-tilstand, 

når den tændes for første gang, og hvis den 
slukkes og tændes igen, mens den kører, 
starter den i den tilstand, den var i, før den 
blev stoppet.

2   Lydløs-tilstandsknap
Slår lydløs-tilstand til/fra.

3   Sleep-tilstandsknap
Slår sleep-tilstand til/fra

5   Auto-tilstandsknap
Slår auto-tilstand til/fra

7   Stemningslampe-tilstandsknap
Slår stemningslampe til og fra. Hver gang der trykkes på stemningslampe-
tilstandsknappen, tænder og slukker indikatorerne i rækkefølgen: Tilstandsindikator 
TIL → Alle indikatorer FRA → Lav stemningslampe TIL → Alle indikatorer TIL.

4   Turbo-tilstandsknap
Slår turbo-tilstand til/fra. 

6   Filter-nulstillingsknap
Ved tryk på denne knap 
i 3 sekunder nulstilles intervallet 
for filterudskiftning.



ANVENDELSE

- Sæt strømstikket i en stikkontakt, før du tager luftrenseren i brug.
- Når luftrenseren tændes, starter den som standard i automatisk tilstand.Tip

 Lydløs tilstand
Minimerer lufthastighed under rensning og befugtning/
rensning for at skabe et stille, behageligt miljø. Denne 
driftstilstand er lydløs og bruger mindre strøm. 

 Sleep-tilstand
Opretholder det nærliggende fugtighedsniveau i otte timer 
for at skabe et behageligt miljø. Stemningslampen i bunden 
af renseren nedblændes langsomt over 20 minutter efter den 
tændes for at hjælpe dig med at falde i søvn. 

Kun luftrensningsfunktionen fungerer, når der ikke er vand 
i vandbeholderen. 

 Turbo-tilstand
 Maksimerer lufthastighed under rensning og befugtning/
rensning for hurtigt at oprette et behageligt miljø.

 Auto-tilstand
Kører effektivt ved automatisk at justere luftrenserens 
lufthastighed (niveau 1 → niveau 2 → niveau 3) afhængigt af 
det indendørs forureningsniveau, der registreres af sensoren.
Dette er en bekvem driftstilstand for de fleste brugere. 

Forureningsniveau 1 Forureningsniveau 2 Forureningsniveau 3 
eller mere

Lufthastighed Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3
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 Sådan bruges befugtning/rensning
Hvis vandet fyldes i vandbeholderen under luftrensning og 
vandbeholderen placeres i luftrenseren, skifter den automatisk 
til befugtning/rensning.
  Sensoren påviser automatisk, når vand er fyldt i vandbeholderen 

og skifter til befugtning/rensning. 
Når sensoren påviser at der ikke er vand, skifter luftrenseren 
automatisk til luftrensning uden befugtning.

 Sådan bruges stemningslampe
Tryk på stemningslampe-knappen for at slå stemningslampen 
og andre indikatorer til eller fra.

Hver gang der trykkes på stemningslampe-tilstandsknappen, 
tænder og slukker indikatorerne i rækkefølgen: 
Tilstandsindikator TIL → Alle indikatorer FRA → 
Lav stemningslampe TIL → Alle indikatorer TIL.



3 sekunder3 sekunder

3 sekunder3 sekunder

JUSTERING AF PARTIKELSENSOR

Sådan justeres forureningssensorens "følsomhed"

1.  Tryk på og hold turbo-/lydløs- 
tilstandsknapperne nede på samme tid  
i ca. 3 sekunder, mens luftrenseren kører.

2.  Filterudskiftningsindikatoren blinker 
i cirka 0,5 sekunder.

3.  Tryk på auto-tilstandsknappen for at justere indstillingen for den ønskede 
sensorfølsomhed. 
Sensorfølsomheden angives ved at fugtighedsindikatoren blinker.

2 bjælker er tændt 5 bjælker er tændt 8 bjælker er tændt

Følsom Standard Ufølsom

4.  Tryk på turbo- og lydløs-tilstandsknapperne 
samtidigt i mindst 3 sekunder igen og 
luftrenseren fungerer normalt ved indgangs 
sensorfølsomhed. 
  Hvis der ikke trykkes på en knap i 10 sekunder, indtastes 

denne værdi automatisk.
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SÅDAN PÅFYLDES VAND

Sådan opfyldes vandbeholderen

1.  Tryl på trykknappen på siden af luftrenseren og 
træk i håndtaget for at fjerne vandbeholderen.

2.  Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning 
for at fjerne det.

3.  Påfyld vand og drej vandbeholderens dæksel med 
urets retning, indtil du hører det låse på plads. 

  Advarsler når vandbeholderen genmonteres
Når vandbeholderen sættes på luftrenseren, skal du skubbe indtil du hører et klik.
Hvis vandbeholderen ikke er helt installeret, det kan forårsage lækager eller driftsfejl.



  Luftindtag

Støv 
inds-

ugning

Støv 
udsug-

ning

RENGØRINGSMETODE

- Frakobl altid strømmen, før enheden skal rengøres.
-  Benyt ikke rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler (opløsnings-

midler, fortyndere osv.), blegemidler, klor eller slibemidler til rengøring af luftrenseren.
- Nedsænk ikke luftrenseren i vand, og sprøjt ikke vand på den.

Tip

 Rengøring af luftkvalitetssensoren (rengøres hver 2. måned)
1.  Åbn luftkvalitetssensorens dæksel til venstre for luftrenseren. Fjern støv fra luftindtag, -udgang 

og luftkvalitetssensor med en blød børste eller en støvsuger.

  Rengøring af luftindtag og -udgang  
(rengøres hver 2. måned)
Rengør luftindtag og -udgang med en blød børste.
  Vær forsigtig, så der ikke kommer støv ind i luftrenseren under 

rengøringen.

 Rengøring af bagbeklædning
Tag bagbeklædningen af luftrenseren, og fjern støv, der sidder 
fast på overfladen, med en blød, tør klud eller en blød børste.
  Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud 

(benyt ikke slibemidler).

  Rengøring af selve luftrenseren  
(rengøres hver 2-4 uger)
Aftør med en blød, tør klud.
  Hvis forureningsniveauet er højt, skal du anvende en fugtig klud 

(benyt ikke slibemidler).

2.  Fugt en vatpind med en lille smule vand, og aftør linsen,  
støv-indtaget og -udtaget, og aftør derefter igen med en 
tør vatpind for at fjerne fugten.
  Hvis luftkvalitetssensoren ikke rengøres regelmæssigt,  

kan dens ydelse blive nedsat.
  Rengøringscyklus varierer afhængigt af luftrenserens 

omgivelser. Rengør oftere i støvede omgivelser.
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 Rengøring af vandbeholderen (rengøres dagligt)
1.   Fjern vandbeholderen fra siden af luftrenseren og drej dækslet i bunden af vandbeholderen 

mod uret retning for at åbne. | 
Hvis der stadig er vand i vandbeholderen, skal den tømmes før rengøring.

2.  Fyld vandbeholderen til cirka 1/3 og tilsæt en lille mængde neutralt rengøringsmiddel.  
Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning for at lukke. 
Hold vandbeholderen med begge hænder, som på det følgende billede og ryst fra venstre 
mod højre, så alle sider af vandbeholderen kan blive vasket.

4.  Tør vandbeholderen et skyggefuldt sted, indtil den er helt 
tør, og sæt den derefter tilbage i luftrenseren.

3.  Drej vandbeholderens dæksel mod urets retning for at åbne og tøm vandet med rensemiddel, 
skyl derefter grundigt med løbende vand.

  Vandbeholderens yderside må ikke udsættes for slag. Der er risiko 
for skade, hvis den udsættes for hårde slag. Dette kan forårsage 
vandlækager.

  Når hætten strammes, luk den i urets retning, indtil du hører et 
klik når den låser.

  Hvis vandbeholderen er helt lukket, kan den forårsage lækager 
eller driftsfejl. 

  Efter brug af neutralt rengøringsmiddel, skal der skylles grundigt 
for at undgå rester. Ellers kan ydeevnen falde. 



  

 

RENGØRINGSMETODE

 Rengøring af cisterne (daglig)
1.  Fjern vandbeholderen fra luftrenseren og træk cisternen ud af luftrenserens side,  

som vist på billedet. 
  Hvis luftkvalitetssensoren ikke rengøres regelmæssigt, kan dens ydelse blive nedsat.

2.  Fjern forsigtigt befugtningsfilteret fra cisternen. 
  Når befugtningsfilteret fjernes, kan det vand det har absorberet 

blive drænet. Vær forsigtig Læg befugtningsfilteret i blød 
i lunkent vand (ikke mere end 40°C) i mindst 20 minutter og brug 
derefter en rensebørste til forsigtigt at rense i rindende vand.

  Afhængigt af miljøet, kan vand fra vandhanen efterlade hvide 
mineralrester på befugtningsfilteret, når det tørrer. Rens med 
rindende vand og tør. 

  Perioden og tendensen for mineralrester kan variere afhængigt af omgivelserne.

3.  Fjern befugtningsfilteret, skjoldet og cisternens dæksel fra cisternen og fugt en blød klud eller 
rensebørste i neutralt rengøringsmiddel og tør cisternen af under rindende vand. Tør fugt af 
cisternen med en blød, tør klud og tør et skyggefuldt sted.
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– Afbryd altid strømstikket før filtrene rengøres.
– Forfilteret kan genanvendes efter aftørring af støv og rengøring med vand.
–  Hvis forfilteret ikke rengøres i lang tid, vil luftrenserens ydelse muligvis blive 

forringet, og der kan opstå problemer.
–  Filteret til fint støv (valgfrit), lugtfilteret og HEPA-filteret kan ikke genanvendes 

efter rengøring. 
Rengør dem aldrig med vand.

Tip

 Forfilter (rengøres hver 2-4 uger)

1.  Hold i den øverste del af bagbeklædningen og træk at åbne.

2.  Skub forfilterhåndtaget for at tage det ud.

3.  Fjern støvet med vand eller en støvsuger afhængigt 
af forureningsniveauet

4.  Tør al fugt på forfilter før geninstallation i luftrenseren. 
Genmonter bagbeklædningen på luftrenseren. 
  Når forfilteret installeres på luftrenseren, skal du sørge for at 

fastgøre den præcist på krogen.
  Vask forfilteret i rindende vand eller vand med et neutralt 

rengøringsmiddel opløst i det (cirka 30°C) og tør det grundigt 
på et skyggefuldt sted med god ventilation. Hvis den tørres 
i direkte sollys eller i nærheden af en tørreovn, varmer eller andre 
varmeanordninger, kan den blive skæv og ikke længere fungere 
i luftrenseren. 



UDSKIFTNING AF FILTER

- Under filtermontering skal du sørge for at kontrollere enhedens forside.
-  For at sikre at luftrenseren yder optimalt, skal du udelukkende benytte  

originale Coway-filtre.
- >Afbryd altid strømmen, før filtrene udskiftes.

 Sådan foretages der udskiftning

 Cyklus for filterrengøring og -udskiftning

Filter Rengørings-/udskiftningstid Rengøring/udskiftning

Forfilter Én gang/2-4 uger Rengør og vask

Fint støvfilter (valgfri) Én gang/2 måneder Udskift

Lugtfilter Én gang/12 måneder Udskift

HEPA-filter Én gang/12 måneder Udskift

Befugtningsfilter
Én gang/uge Rengør og vask

Én gang/4 måneder Udskift

 Sådan udskiftes luftrenserens filtre
Kontroller forsiden af HEPA-filteret før det udskiftes. 
  Brug det kun efter at have fjernet plastikemballagen.

 Sådan udskiftes befugtningsfilteret
1.  Fjern vandbeholderen fra luftrenseren og træk cisternen 

ud af luftrenserens side.

2.  Fjern forsigtigt befugtningsfilteret, så der ikke sprøjter 
vand ud og udskift det derefter. 
  Brug det kun efter at have fjernet plastikemballagen.
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NATURLIG FORDAMPNINGS BEFUGTNINGSMETODE

 Betjeningsmekanisme
Befugtningsmetoden der anvendes af 
dette produkt er en naturlig fordampnings, 
befugtningstype. Befugtningsdelen består 
af tre dele: Vandbeholderen, vandbakken  
og WICK-filteret. Vandbeholderen forsyner 
vandbakken med vand og WICK-filteret 
monteret på vandbakken absorbere vand. 
Den tørre luft der suges ind i produktet 
omdannes til fugtig luft, når den passerer 
gennem hullerne i WICK-filteret og den fugtige luft befugter luften i rummet.

   Når den varme, tørre luft passerer gennem WICK-filteret, optager den fugt og afgiver varme. 
Fordi luftstrømmen fra produktet er koldere end den var, kan du mærke at luften er kold afhængigt 
af størrelsen eller rummets temperatur.

   Mængden af fugt der leveres af en naturlig fordampnings befugtningstype varierer afhængigt af 
den omgivende temperatur eller fugtighed. Derfor er fugtigheden høj eller temperaturen er lav, 
mængden af fugt leveret af befugtningsfunktionen kan være lav.

 Fordele
Befugtere der bruger ultrasonisk bølgemetode kan kun befugte området omkring dem, 
da vandpartiklerne er store og tunge og hvis de kører i for lang tid, bliver deres omgivelser 
fugtige. Den naturlige fordampningsmetode fordamper, på den anden side, vand på samme 
måde som i naturen, så vandpartiklerne er for små til at kunne se og meget lette. De generer 
ikke åndedrætssystemet eller fugten indersiden af et hus og brugere kan nyde afbalancerede 
befugtningseffekter via indersiden af deres hjem.

   Dette produkt er til områder på 25 kvadratmeter og kan muligvis ikke påvise ændringer i fugtighed 
i større områder. (For at øge luftfugtigheden i store områder, skal befugtning/luftrensning køres ved 
en luftvolumen på mindst niveau 3.)



Problem Kontrollér Mulige løsninger

Der er ikke nogen 
luftgennemstrømning.

• Er strømmen tilsluttet?
Strømstikket skal tilsluttes en stikkontakt 
med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

• Er alle indikatorer slukket?
Tryk på tænd-/slukknappen, og vælg den 
ønskede funktion.

• Er der strømsvigt?
Når strømmen vender tilbage, kan du bruge 
luftrenseren.

• Er vandbeholderen ikke sat på plads?
Kontroller, at vandbeholderen er monteret 
korrekt.

Lufthastigheden 
ændres ikke.

• Fungerer luftrenseren manuelt? Aktiver din ønskede driftstilstand.

• Kører luftrenseren i lydløs tilstand?
Lufthastigheden er indstillet til minimum 
under lydløs tilstand.

Lufthastigheden er 
betydeligt lavere, 
end da jeg brugte 
luftrenseren første 
gang. 

•  Er tidspunktet til rengøring eller 
udskiftning af filtre passeret?

Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-
udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.

Der afgives lugt fra 
luftindtaget.

•  Er tidspunktet til rengøring eller 
udskiftning af filtre passeret?

Kontrollér din cyklus for filterrengøring/-
udskiftning, og rengør eller udskift filtrene.

Indikator for 
luftkvalitet viser altid 
den samme farve.

•  Er der støv på støvsensorens linse? Rengør støvsensorens linse.

•  Ser støvforureningsniveauet hele tiden 
ud til at være højt?

Indstil støvsensorens følsomhed til ufølsom 
eller standard.

•  Ser støvforureningsniveauet hele tiden 
ud til at være lavt?

Indstil støvsensorens følsomhed til følsom 
eller standard.

Indikator for 
luftkvalitet blinker.

• Tilkald service.

Hvis der forekommer 
andre fejl

• Undersøg problemet, og sluk derefter for strømmen, og kontakt eller tilkald service.

Fugtighedsindikatoren 
blinker.

• Er vandbeholderen ikke sat på plads?
Kontroller, at vandbeholderen er monteret 
korrekt.

FEJLFINDING

Produktet fungerer måske ikke korrekt af banale årsager eller pga. fremmedartede brugsmetoder, 
som ikke er en fejlfunktion i produktet. I sådanne tilfælde kan problemet nemt løses, uden at det 
er nødvendigt at kontakte et servicecenter, hvis følgende ting kontrolleres. Hvis problemet fortsat 
ikke er løst, efter at du har kontrolleret følgende, bedes du kontakte et servicecenter.
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Produktnavn Luftrenser

Modelnavn APMS-0815C

Nominel spænding 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

Fase Enkelt-fase

Strømforbrug Rensning: 29 W, befugtning/rensning: 24 W

Produktisoleringsklasse Klasse 2-enhed 

Støvsamlingsmetode Mekanisk støvindtag (HEPA-filter)

Sikkerhedsudstyr Strømmen er slukket når frontdækslet er åbent

Installationssted Til indendørs brug

Anbefalet areal til anvendelse 25 m2

vandbeholder kapacitet 2,3 l

Befugtning 450 ml/t

Produktstørrelse  410,7 mm (bredde) x 271,5 mm (dybde) x 514,6 mm (højde)

Nettovægt 10 kg

PRODUKTSPECIFIKATIONER
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  Specifikationerne kan variere en smule, uden at der på forhånd informeres om det. Dette kan medføre 

en forbedring af produktydelsen.

 Data for det anbefalede anvendelsesområde blev angivet med det installerede befugtningsfilter.

 Data om strømforbrug blev angivet med det installerede befugtningsfilter.



GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV  
TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI 

LUFTRENSER APMS-0815C (“PRODUKT”)
Model:
Serienummer:
Kundenavn: (“EJEREN”)
Købsdato:

Hvad denne garanti dækker: 

Såfremt PRODUKTET fra og med PRODUKTETS 
købsdato og i en periode på 2 år efter købsdatoen 
på grund af fabrikationsfejl ikke fungerer korrekt 
i forhold til den tilsigtede brug, vil COWAY efter 
eget skøn – dog med forbehold for de undtagelser, 
vilkår og begrænsninger, der er indeholdt heri – 
reparere eller udskifte PRODUKTET.
Beslutninger vedrørende omfanget af den 
påkrævede reparation eller udskiftning tages 
udelukkende af COWAY.
Retsmidlet i henhold til denne garanti gælder 
udelukkende for den del af PRODUKTET, der er 
fejlbehæftet på tidspunktet for garantikravet. 
Garantien dækker kun det udskiftede PRODUKT 
og det eventuelle resterende originale PRODUKT 
i den oprindelige garantiperiode på 2 år. Denne 
begrænsede garanti gælder udelukkende for 
PRODUKTET, når dette anvendes til de formål, der er 
fastsat for PRODUKTET af COWAY, og når PRODUKTET 
har været anvendt i streng overensstemmelse 
med de af COWAY publicerede specifikationer 
på anvendelsestidspunktet. HVIS PRODUKTET 
ANVENDES TIL ANDRE FORMÅL END DET 
TILSIGTEDE FORMÅL, SÆLGES DET "SOM DET ER 
OG FOREFINDES" OG UDEN NOGEN UDTRYKKELIGE 
ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER 
GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL 
ET BESTEMT FORMÅL.

Hvad er ikke dækket af denne garanti:

Denne garanti er en garanti for, at PRODUKTET er fri 
for fabrikationsfejl, som vil påvirke PRODUKTETS evne 
til at fungere efter hensigten. Det er ikke en garanti 
for, at det aldrig vil være nødvendigt at reparere 
PRODUKTET, og det er heller ikke en garanti for, 
at COWAY vil påtage sig noget ansvar eller nogen 
forpligtelser ud over dem, der specifikt er angivet 
i det foregående afsnit. COWAY bærer ikke ansvaret 
for nogen personskade eller for skader på ejendom 
af nogen art, heller ikke selvom sådanne skader 
opstår som følge af brud på denne garanti. 

Begrænsninger og undtagelser:

I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD 
TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY 
SIG ENHVER ANDEN GARANTI – HVAD ENTEN DEN 
ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET –  END 
DEN GARANTI, DER ER GIVET HERI. DENNE GARANTI 
TRÆDER I STEDET FOR OG UDELUKKER ALLE ANDRE 
GARANTIER, BETINGELSER OG ERKLÆRINGER – HVAD 
ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, 
MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, LOVBEFALEDE ELLER 
PÅ ANDEN MÅDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET 
TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER 
ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL DETTE COWAY 
PRODUKTS SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET 
BESTEMT FORMÅL. 
NOGLE LANDE TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER, 
HVAD ANGÅR GYLDIGHEDSPERIODEN FOR EN 
UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ DEN OVENNÆVNTE 
BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. 
COWAY GIVER IKKE TILLADELSE TIL NOGEN PERSON, 
HERUNDER SINE EGNE REPRÆSENTANTER, TIL AT 
FREMSÆTTE NOGEN ERKLÆRING ELLER TIL AT TILBYDE 
NOGEN ANDEN GARANTI ELLER  ANDRE VILKÅR, HVAD 
ANGÅR DETTE PRODUKT,  END DEN NÆRVÆRENDE 
GARANTI. DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI UDGØR 
EJERENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL OVER 
FOR COWAY, OG COWAY BÆRER IKKE ANSVARET 
FOR NOGEN FØLGESKADER, SKADER, DER IFALDER 
PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, SÆRLIGE, 
TILFÆLDIGE ELLER ANDRE SKADER, HERUNDER, 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE OG 
TAB AF ANVENDELSESMULIGHEDER. TILFÆLDIGE 
SKADER, FØLGESKADER OG SKADER, DER IFALDER 
PØNALT BEGRUNDET ERSTATNINGSANSVAR, VIL 
IKKE BLIVE DÆKKET, SELVOM DE RETSMIDLER OG 
HANDLEMULIGHEDER, SOM ER FASTSAT I DENNE 
GARANTI, ER UANVENDELIGE MED HENBLIK PÅ 
OPNÅELSE AF DERES EGENTLIGE FORMÅL. NOGLE 
LANDE TILLADER IKKE NOGEN UNDTAGELSE ELLER 
BEGRÆNSNING, HVAD ANGÅR TILFÆLDIGE SKADER 
ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENNÆVNTE 
BEGRÆNSNING ELLER UNDTAGELSE GÆLDER 
MULIGVIS IKKE FOR DIG. COWAY PÅTAGER SIG IKKE 
ANSVARET FOR NOGEN SKADER, DER OPSTÅR SOM 
FØLGE AF FORSØMMELIGHED, BRUD PÅ GARANTIEN, 
SKÆRPET ANSVAR ELLER ANDRE FORMER FOR 
ANSVAR, BORTSET FRA DET EKSKLUSIVE ANSVAR, 
DER ER REDEGJORT FOR I DENNE GARANTI.
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Begrænsninger vedrørende underforståede 
garantier:

En eventuel underforstået garanti vedrørende 
salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål 
eller en bestemt anvendelse vil være begrænset 
til gyldighedsperioden for den ovenstående 
udtrykkelige og skriftlige garanti.

Garantibetingelser:

COWAYs fortsatte ansvar i henhold til denne 
garanti er betinget af følgende:
a) Defekten eller skaden skyldes ikke og er ikke 

et resultat af unormal brug eller usædvanlige 
forhold, forkert opbevaring, ikke-autoriserede 
ændringer eller reparationer, forkert brug, 
forsømmelighed, ulykke, ændring, forkert 
installation eller andre handlinger, der ikke er 
Coways eller producentens fejl, eller som ikke 
er dækket af producentens garanti.

b) PRODUKTET er ikke blevet ændret, modificeret 
eller repareret uden forudgående skriftlig 
godkendelse fra COWAY.

c) EJEREN har skriftligt informeret COWAY om 
eventuelle fejl på PRODUKTET, der er dækket af 
denne garanti, inden for tredive (30) dage efter, 
at en sådan fejl er opstået;

d) EJEREN har ikke gjort sig skyldig i nogen form 
for misbrug eller forsømmelighed i forbindelse 
med brugen af PRODUKTET.

Afkald:

COWAYs manglende håndhævelse eller brug 
af de vilkår eller betingelser, der er angivet heri, 
skal ikke opfattes, som at COWAY giver afkald på 
sine rettigheder i henhold til denne garanti.

Opnåelse af garantiservice og EJERENS 
forpligtelser:

Hvis PRODUKTET ikke fungerer efter hensigten, 
skal EJEREN informere COWAY eller COWAYs 
repræsentant inden for 48 timer eller den næste 
arbejdsdag efter opdagelsen af en defekt på 
PRODUKTET. EJEREN skal sende en skriftlig 
meddelelse til COWAY senest tredive (30) dage 
efter, at defekten er blevet opdaget, eller efter at 
defekten ved brug af behørig omhu skulle have 
været opdaget. Krav, der fremsættes i henhold 
til denne garanti, vil kræve, at EJEREN fremviser 
et købsbevis.

TYSKLAND OG ØSTRIG

 Adresse:  KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung 
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67,  
DE-60386 Frankfurt am Main

 Tlf.: +49 (0)69 66 10 27 000
 Mail: info-de@kunzigroup.com
 Web: https://kunzigroup.com

POLEN

 Adresse:  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Tlf.: +32 4201255
 Mail: serwis@opus.pl

SVERIGE

 Adresse:  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37  
Enköping Sverige

 Tlf.: +46 171 66 33 00
 Mail: info@albionnordic.com
 Web: www.albionnordic.com

COWAY

 Adresse:  COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,  
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

 Tlf.: +82-1588-5100

ITALIEN

 Adresse:  KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), 
Italien

 Tlf.: +39 02 61 45 161 
 Mail: info-it@kunzigroup.com 
 Web: https://kunzigroup.com
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OMINAISUUDET

Älykäs ilmanpuhdistin parantamaan unen laatua
Tuottaa lepotilassa miellyttävän nukkumisympäristön, 
kun ilmankostutin toimii hiljaa ja varmistaa täydellisen kosteustason 
unta varten. Yövalo-lisätoiminto auttaa hyvän yöunen saamisessa.

Erinomainen ilmanpuhdistusteho
Tehokas HEPA-suodatin poistaa ilman mukana kulkeutuvan hienon 
pölyn sisäilmasta ja suodatinjärjestelmä on optimoitu poistamaan 
nopeasti epäpuhtaudet.

Yhdistetty ilmanpuhdistin ja luonnollinen ilmankostutin
Tuotteessa on käytössä sekä ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka poistaa 
hienon pölyn ja haitalliset kaasut, ja suodattimella varustettu 
luonnollinen ilmankostutinjärjestelmä.

Erinomainen ilmankostutusteho
Luonnolliseen haihtumiseen perustuvan kostutinjärjestelmän 
kapasiteetti on yli 450 ml tunnissa.

Kolmivaiheinen automaattinen käyttötila, 
jota ilmalaatuanturi ohjaa
Ilmanlaatuanturi valvoo sisäilman laatua ja ilmaisee ajantasaiset tiedot 
reaaliajassa. Automaattitilassa ilmanvirtauksen nopeutta säädetään 
automaattisesti ilmassa olevien epäpuhtauksien määrän perusteella 
käyttötehokkuuden parantamiseksi.

Yövalo-toiminto
Miellyttävä yövalo auttaa hyvän yöunen saamisessa.
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– Säilytä käyttöohjetta paikassa, jossa se on nopeasti saatavilla  
tai hyvin näkyvillä. –

HYVÄ ASIAKAS

Kiitos siitä, että olet valinnut Coway-ilmanpuhdistimen!
Lue tämä käyttöohje läpi, jotta osaat käyttää ja huoltaa ilmanpuhdistinta oikein.
Jos laitteen käytön aikana ilmenee ongelmia, tämä käyttöohje voi auttaa ratkaisemaan ne.
Tämä käyttöohje sisältää tuotetakuun. Säilytä käyttöohjetta ja takuuta turvallisessa paikassa.

TIETOA

HUOLTO

KÄYTTÖ

MUUTA

| 03 |  TURVALLISUUTTA 
KOSKEVAT TIEDOT

 Vaara
 Varoitus
 Huomio
| 07 | OSIEN NIMET
| 08 |  ILMAN 

PUHDISTUSPROSESSI

| 09 | TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ
 Suodattimen asennus
| 11 | ILMAISIMET JA PAINIKKEET
| 13 | KÄYTTÖ
| 15 | HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ
| 16 | VEDEN LISÄÄMINEN

| 17 | PUHDISTUS
 Tuote
 Suodatin
| 21 | SUODATTIMEN VAIHTO

| 22 |  ILMANKOSTUTUS 
LUONNOLLISEN 
HAIHTUMISEN AVULLA

| 23 | VIANMÄÄRITYS
| 24 |  TUOTTEEN TEKNISET 

TIEDOT



Nämä ovat turvallisuutta koskevia tietoja. Niitä on tärkeää noudattaa!
Varoitusten tarkoitus on varmistaa käyttäjien turvallisuus ja estää tuotteen vaurioituminen.
Lue ne huolellisesti läpi ja käytä tuotetta asianmukaisella tavalla.

TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

 VAARA:   Varotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen 
voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin tai jopa 
kuolemaan.

• Älä käytä vahingoittunutta pistoketta tai löysällä olevaa pistorasiaa.
• Pistokkeen saa kytkeä vain 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.
• Älä siirrä laitetta virtajohdosta vetämällä.
• Älä kosketa pistoketta märin käsin.
• Älä taivuta virtajohtoa käyttämällä liiallista voimaa tai aseta 

raskaita esineitä virtajohdon päälle, jotta virtajohto ei vahingoitu 
tai väänny kierteelle.

• Älä työnnä pistoketta pistorasiaan ja irrota sitä siitä toistuvasti.
• Jos virtalähteeseen pääsee vettä, katkaise virta ja anna laitteen 

kuivua kokonaan ennen käyttöä.
• Virta on aina katkaistava ennen tuotteen korjaus- tai huoltotoimia 

tai osien vaihtotoimia.
•  Jos virtapistokkeen nastat tai kontaktipinta ovat pölyn tai veden 

peitossa, katkaise virta, pyyhi nastat ja kontaktipinta ja anna niiden 
kuivua ennen käyttöä.

• Älä kytke useita sähkölaitteita samaan pistorasiaan. Käytä vain 
tarkoitukseen sopivaa pistorasiaa.

• Irrota pistoke pistorasiasta, jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
• Älä käsittele virtajohtoa huolimattomasti tai tee siihen muutoksia.
• Jos virtajohto vaurioituu, älä vaihda johtoa itse. Ota yhteyttä 

palvelukeskukseen johdon vaihtamiseksi.
• Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.
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• Älä aseta laitetta lämmittimien ja televisioiden kaltaisten 
sähkölaitteiden päälle.

• Älä asenna laitetta ympäristöön, jossa se on alttiina kosteudelle, 
pölylle tai vesiroiskeille (sadevedelle).

• Älä asenna laitetta lähelle sähkölämmittimiä.
• Älä työnnä ilmanlaatuanturiin teräväkärkisiä esineitä.
• Jos laitteesta lähtee outo ääni, palavan materiaalin haju tai 

savua, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä 
huoltopisteeseen.

• Älä milloinkaan upota tuotetta veteen.
•  Älä suihkuta ilmanottoaukkoon syttyviä aineita, 

kuten hyönteismyrkkyä tai ilmanraikastinainetta.
• Älä avaa, korjaa tai muuta ilmanpuhdistinta itse.
• Älä aseta ilmanpuhdistimen päälle vedellä täytettyjä astioita, 

kemikaaleja, elintarvikkeita, pieniä metalliesineitä tai syttyviä 
materiaaleja.

• Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
• Älä suihkuta vettä suoraan laitteeseen tai käytä bentseeniä, 

ohentimia tai muita vastaavia tuotteita, kun pyyhit laitteen 
puhtaaksi.

• Suoja vesisäiliön pinta voimakkailta iskuilta.
• Tyhjennä vesisäiliö ja -allas kokonaan ennen ilmanpuhdistimen 

siirtämistä.
• Älä puhdista ilmankostutinta desinfiointiaineella.
• Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ilmanotto- tai poistoaukkoon.



TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOTTURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

 VAROITUS:   Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden 
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena 
vaikeita loukkaantumisia ja omaisuusvahinkoja.

• Älä anna lasten roikkua kiinni laitteessa tai kiivetä sen päälle.
• Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä.
• Kytke pistorasiaan, jossa on maavuotokatkaisin (teho enintään 30 mA).
• Jos käytät jatkojohtoa, käytä vain 250 V:n 15 A:n pistorasioita ja 

johtoja omalla vastuulla.
• Älä käytä laitetta kylpytilojen, suihkujen tai uima-altaiden lähellä 

tai muilla alueilla, joilla puhdistin voi joutua suoraan kosketuksiin 
veden kanssa.
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LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

 HUOMIO:    Jäljempänä kuvattujen varotoimenpiteiden 
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena 
lieviä loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja.

• Älä asenna laitetta kaltevalle alustalle.
• Älä käytä liiallista voimaa, kun käsittelet laitetta.
• Sijoita laite siten, että se on kauttaaltaan vähintään 20 cm:n 

etäisyydellä seinistä ja muista esineistä.
• Asenna puhdistin siten, että ilma pääsee esteettä kiertämään 

puhdistimen ympärillä.
• Asenna puhdistin vähintään 2 m:n etäisyydelle televisiosta ja muista 

sähkölaitteista.
•  Älä käytä puhdistinta grillissä tai muissa ravintoloissa, joissa voi olla 

voimakkaita hajuja, savua tai öljyä.
• Suojaa laite suoralta auringonpaisteelta.
• Vaihda suodatin tarvittaessa uuteen.
• Pese esisuodatin säännöllisesti ja anna sen kuivua kunnolla varjoisessa 

paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, ennen paikalleen asentamista.
• Älä työnnä puhdistinta tai nojaa siihen. Laite voi muussa 

tapauksessa kaatua.
• Käytä laitetta vain silloin, kun takaosa, vesiallas ja vesisäiliö on 

asennettu asianmukaisesti.
• Tämä laite soveltuu 8-vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien lasten 

ja sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla fyysinen tai henkinen 
toimintakyky tai aistitoiminnot ovat heikentyneet, tai joilla ei ole 
kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan ja heille 
on annettu riittävät ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he 
ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

•  Suosittelemme valvomaan lapsia niin, etteivät he leiki laitteella.



Komponentit

Edestä

Takaa

OSIEN NIMETOSIEN NIMET

Käyttöohje Puhdistusharja

Vesiallas

Vesisäiliö

Ilman poistoaukko

Ilmankostutti-
men suodatin

Ilmaisimet/ 
ohjauspaneeli

Virtapistoke

Esisuodatin

Hienohiukkassuodatin 
(lisävaruste)

Takaosa

Hajusuodatin

HEPA-suodatin
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 Esisuodatin
 Poistaa isokokoiset pöly- ja multahiukkaset, hiukset, lemmikkien karvat, jne.

  Hienohiukkassuodatin (lisävaruste)
  Suodatin asennetaan hajusuodattimen eteen hienon pölyn, karvojen jne. keräämiseksi ja 

hajusuodattimen ja HEPA-suodattimen suojaamiseksi.

 Hajusuodatin
  Rakeinen aktiivihiilisuodatin suodattaa tehokkaasti hajut, mukaan lukien ruoanlaitosta 

syntyvät hajut, epämiellyttävät hajut kotitalouksissa ja haitalliset kaasut.

 HEPA-suodatin
  Erittäin suorituskykyinen synteettinen HEPA-suodatin poistaa erinomaisen tehokkaasti 

tupakansavun ja hienon pölyn.

 Vesisäiliö
 Tilavuus 2,3 litraa vettä. 

  Vesiallas
  Vesimäärä ja ilmankostuttimen suodattimeen ohjautuva vesimäärä pysyvät sopivalla tasolla.

 Ilmakostuttimen suodatin
  Komponentin ala on suuri kosteuden siirtämiseksi kanavissa, joissa kuiva, 

puhdistettu ja suodatettu ilma kulkee. Komponentti voi nopeasti imeä vettä 
luonnollista ilmankostuttamista varten.

1. Esisuodatin

3. Hajusuodatin

2. Hienohiukkassuodatin 
(lisävaruste)

4. HEPA-suodatin
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TOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ

Suodattimen asennus

Tarkistustoimet ennen käyttöä

  Tuote on tarkoitettu ainoastaan 220 V – 240 V~ 50 Hz,  
60 Hz -alueella käytettäväksi. 
Liitä virtajohto 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n pistorasiaan.

– Asenna suodatin muovipakkauksen irrottamisen jälkeen.
– Tuote on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. – Käytä laitetta vain sisätiloissa.
– Kun tuotetta ei käytetä, irrota sen pistoke pistorasiasta.
– Tarkasta suodattimien etuosa, kun asennat suodattimet.
 Suodattimien asennusjärjestys:  Esisuodatin → Hienohiukkassuodatin 

(lisävaruste) → Hajusuodatin → HEPA-suodatin

1.  Avaa takaosa.
Avaa takakansi vetämällä sitä yläosasta. 

2.  Poista suodatin ja irrota muovipakkaus.
Irrota muovipakkaus muista suodattimista paitsi esisuodatin. Asenna ne järjestyksessä 
puhdistimeen.
  Suodattimien asennusjärjestys: 

HEPA-suodatin → Hajusuodatin 
→ Hienohiukkassuodatin 
(lisävaruste) → Esisuodatin 

3.  Avaa takaosa.
Kohdista takaosan alaosassa 
olevat kaksi kielekettä 
vastaaviin aukkoihin ja 
työnnä takaosa paikalleen.
  Jos takaosa ei ole kunnolla 

paikallaan, tuote ei toimi.

Vinkkejä
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1.  Irrota vesisäiliö.

2.  Irrota vesiallas nostamalla ja vetämällä sitä ylöspäin 
kuvassa osoitetulla tavalla.

2.  Irrota pakkausmuovi ilmakostuttimen suodattimesta 
ja asenna suodatin.

4.  Asenna vesiallas ja -säiliö järjestyksessä.

–  Jos ilmakostuttimen suodattimeen kertyy kalkkia, kosteutusteho voi heiketä. 
Puhdista vähintään kerran viikossa. (Katso sivu 19) 

–  Jos vesiallas ja -säiliö asennetaan virheellisesti, ilmanpuhdistin ei ehkä toimi.



ILMAISIMET JA PAINIKKEET

Ilmaisimet

1   Ilmanlaadun 
ilmaisin

2  Hiljaisen tilan ilmaisin 3  Lepotilan ilmaisin

4  Turbotilan ilmaisin

5  Automaattitilan ilmaisin 6  Suodattimen vaihdon ilmaisin

7   Kosteusta-
son ilmaisin

8  Valoanturi

1 Ilmanlaadun ilmaisin
Ilmaisee epäpuhtauksien määrän 
ympäröivässä ilmassa neljässä 
vaiheessa: punainen, violetti,  
liila ja sininen. 

3 Lepotilan ilmaisin
Syttyy, kun lepotila kytketään, 
ja sammuu, kun se sammutetaan.

5 Automaattitilan ilmaisin
Syttyy, kun automaattitila kytketään, 
ja sammuu, kun se sammutetaan.

7 Kosteustason ilmaisin
Ilmaisee ilmankosteuden huoneessa. 
(20–60 %)

2 Hiljaisen tilan ilmaisin
Syttyy, kun hiljainen tila kytketään, 
ja sammuu, kun se sammutetaan.

4 Turbotilan ilmaisin
Syttyy, kun turbotila kytketään, 
ja sammuu, kun se sammutetaan. 

6 Suodattimen vaihdon ilmaisin
Suodattimen vaihdon ilmaisin 
palaa silloin, kun on aika vaihtaa 
suodattimet

8 Valoanturi
Havaitsee valomäärän ympäristössä.
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1  Virtapainike

2  Hiljainen tila -painike

6  Suodattimen palautuspainike (Filter reset)5  Automaattitila-painike

3  Lepotila-painike

4  Turbotila-painike

7   Yövalo-painike

1   Virtapainike
Kytke puhdistimeen virta tai katkaise 
siitä virta.
   Puhdistin käynnistyy aluksi automaattitilassa. 

Jos puhdistin sammutetaan ja käynnistetään 
uudelleen käytön aikana, se jatkaa toimintaa 
tilassa, jossa se oli ennen pysäyttämistä.

2   Hiljainen tila -painike
Kytke hiljainen tila tai sammuta se.

3   Lepotila-painike
Kytke lepotila tai sammuta se.

5   Automaattitila-painike
Kytke automaattitila tai sammuta se.

7   Yövalo-painike
Kytke yövalo tai sammuta se. Kun yövalo-painiketta painetaan, ilmaisimet syttyvät aina 
palamaan tai sammuvat seuraavassa järjestyksessä: Tila-ilmaisin KÄYTÖSSÄ → Kaikki 
ilmaisimet POISSA KÄYTÖSTÄ → Yövalo KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet KÄYTÖSSÄ.

4   Turbotila-painike
Kytke turbotila tai sammuta se. 

6    Suodattimen palautuspainike 
(Filter reset)
Nollaa suodattimen vaihtoväli 
painamalla painiketta kolme sekuntia.



KÄYTTÖ

– Kytke pistoke pistorasiaan ennen puhdistimen käyttöä.
– Puhdistin käynnistyy oletusarvon mukaan automaattitilassa.Vinkkejä

 Hiljainen tila
Minimoi ilmanvirtauksen nopeuden ilmanpuhdistuksen 
ja -kosteutuksen aikana ja luo hiljaisen ja miellyttävän 
ympäristön. Tämä käyttötila on hiljainen ja kuluttaa 
vähemmän sähköä. 

 Lepotila
Ylläpitää kosteustason lähiympäristössä kahdeksan tunnin 
ajan ja luo miellyttävän ympäristön. Ilmanpuhdistimen 
pohjassa oleva yövalo himmenee hitaasti 20 minuutin 
kuluessa kytkemisen jälkeen, mikä voi auttaa unen saamisessa. 

Vain ilmanpuhdistustoiminto toimii silloin, kun vesisäiliössä 
ei ole vettä. 

 Turbotila
 Maksimoi ilmanvirtauksen nopeuden ilmanpuhdistuksen ja 
-kosteutuksen aikana ja luo nopeasti miellyttävän ympäristön.

 Automaattitila
Toimii tehokkaasti säätämällä ilmanpuhdistimen ilmanvirtauksen 
nopeutta (taso 1 -> taso 2  -> taso 3) se mukaan, kuinka paljon 
epäpuhtauksia anturi havaitsee sisäilmassa.
Tämä käyttötila on sopiva useimmille käyttäjille. 

Likaisuustaso 1 Likaisuustaso 2 Likaisuustaso 3 tai korkeampi

Ilmanvirtauk-
sen nopeus Taso 1 Taso 2 Taso 3
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  Ilmankostutus- ja ilmanpuhdistustoimintojen käyttö
Jos vesisäiliöön kaadetaan vettä ilmanpuhdistuksen aikana ja 
vesisäiliö asetetaan paikalleen laitteeseen, ilmankostutus- ja 
ilmanpuhdistustoiminnot ovat automaattisesti käytettävissä.
  Anturi tunnistaa automaattisesti vesisäiliöön lisätyn veden 

ja kytkee ilmankostutus- ja ilmanpuhdistustoiminnot. 
Kun anturi havaitsee, ettei vettä ole, laitteessa on 
automaattisesti käytettävissä vain ilmanpuhdistustoiminto, 
ei ilmankostutustoimintoa.

 Yövalon käyttö
Paina yövalo-painiketta, kun haluat kytkeä yövalon ja muut 
merkkivalot tai sammuttaa ne.

Kun yövalo-painiketta painetaan, ilmaisimet syttyvät 
aina palamaan tai sammuvat seuraavassa järjestyksessä:  
Tila-ilmaisin KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet POISSA KÄYTÖSTÄ → 
Yövalo KÄYTÖSSÄ → Kaikki ilmaisimet KÄYTÖSSÄ.



3 sekuntia3 sekuntia

3 sekuntia3 sekuntia

HIUKKASANTURIN SÄÄTÖ

Likaisuusanturin herkkyyden säätö

1.  Paina turbotilan / hiljaisen tilan painikkeet 
alas ja pidä ne alhaalla vähintään 3 sekuntia 
samalla, kun ilmanpuhdistin on käynnissä.

2.  Suodattimen vaihdon ilmaisin vilkkuu noin 
0,5 sekuntia.

3.  Säädä anturin herkkyys sopivaksi painamalla automaattitilan painiketta. 
Kosteustason ilmaisin vilkkuu anturin herkkyyden merkkinä.

2 palkkia syttyy 5 palkkia syttyy 8 palkkia syttyy

Herkkä Vakio Epäherkkä

4.  Kun painat turbopainiketta ja hiljaisen tilan 
painiketta uudelleen samanaikaisesti vähintään 
3 sekuntia, ilmanpuhdistin käynnistyy jälleen ja 
toimii säädetyllä anturin herkkyydellä. 
  Jos painiketta ei paineta 10 sekuntiin, arvo lisätään 

automaattisesti.
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VEDEN LISÄÄMINEN

Vesisäiliön täyttäminen

1.  Irrota vesisäiliö painamalla ilmanpuhdistimen 
kyljessä olevaa painiketta ja vetämällä sen jälkeen 
kahvasta.

2.  Irrota vesisäiliö kansi kiertämällä sitä vastapäivään.

3.  Kaada vettä säiliöön ja sulje kansi kiertämällä sitä 
myötäpäivään, kunnes se lukittuu napsahtaen 
paikalleen. 

  Varoitukset vesisäiliön takaisin asentamisesta
Kun asetat vesisäiliön ilmanpuhdistimeen, paina säiliötä, kunnes kuulet napsahduksen.
Jos vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan, se voi vuotaa tai laite voi toimia virheellisesti.



  
Ilmanpois-

toaukko

Pölyn 
sisään-

tulo

Pölyn 
ulostulo

PUHDISTUS

– Katkaise laitteesta aina virta ennen sen puhdistamista.
–  Älä käytä laitteen puhdistuksessa orgaanisia liuottimia (liuottimia, ohenteita 

jne.) sisältäviä puhdistusaineita, valkaisuaineita, klooria tai hankaavia aineita.
– Älä upota ilmanpuhdistinta veteen tai suihkuta vettä sen päälle.

Vinkkejä

 Ilmanlaatuanturin puhdistus (2 kuukauden välein)
1.  Avaa puhdistimen vasemmalla puolella oleva ilmanlaatuanturin suojus. Puhdista pöly 

ilmanottoaukosta, ilmanpoistoaukosta ja ilmanlaatuanturista pehmeällä harjalla tai imurilla.

  Ilman otto- ja poistoaukon puhdistus  
(2 kuukauden välein)
Puhdista ilman otto- ja poistoaukko pehmeällä harjalla.
  Puhdistimen sisäosiin ei saa päästä pölyä puhdistuksen aikana.

 Takakannen puhdistus
Irrota takakansi ilmanpuhdistimesta ja poista sitten sen pintaan 
tarttunut pöly pehmeällä ja kuivalla liinalla tai pehmeällä harjalla.
  Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia 

aineita).

 Ilmanpuhdistimen puhdistus (2–4 viikon välein)
Pyyhi ilmanpuhdistin pehmeällä ja kuivalla liinalla.
  Jos lika on pinttynyttä, käytä kosteaa liinaa (älä käytä hankaavia 

aineita).

2.  Kostuta puuvillapuikko pienellä määrällä vettä ja pyyhi linssi, 
pölyn sisääntuloaukko ja pölyn poistoaukko. Kuivaa sen jälkeen 
pinnat pyyhkimällä ne uudelleen kuivalla puuvillapuikolla.
  Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, ilmanlaatuanturin 

suorituskyky voi heiketä.
  Puhdistusväli vaihtelee laitteen käyttöympäristön olosuhteiden 

perusteella. Tee puhdistus useammin, jos ympäristö on hyvin 
pölyinen.
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 Vesisäiliön puhdistus (päivittäin)
1.   Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimen sivusta ja avaa vesisäiliön pohjassa oleva kansi kiertämällä 

sitä vastapäivään. | 
Jos vesisäiliössä on jäljellä vettä, valuta se pois ennen puhdistusta.

2.  Lisää vesisäiliöön vettä noin 1/3 vesisäiliön tilavuudesta ja lisää pieni määrä neutraalia 
puhdistusainetta.  
Sulje vesisäiliö kansi kiertämällä sitä myötäpäivään. 
Tartu vesisäiliöön molemmilla käsillä alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla ja ravista 
vesisäiliötä vasemmalta oikealle niin, että vesisäiliön kaikki sivut puhdistuvat.

4.  Anna vesisäiliön kuivua varjoisessa paikassa, kunnes 
se on kokonaan kuiva. Asenna sen jälkeen takaisin 
ilmanpuhdistimeen.

3.  Avaa vesisäiliön kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja kaada vesi, joka sisältää puhdistusainetta, 
pois. Huuhtele sitten hyvin juoksevalla vedellä. Pesty.

  Suojaa vesisäiliön ulkopinta voimakkailta kolhuilta. Vesisäiliö 
voi vahingoittua, jos siihen kohdistuu liian voimakas voima. 
Seurauksena voi olla veden vuotaminen.

  Kun suljet kannen, kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se lukittuu 
napsahtaen paikalleen.

  Jos vesisäiliö ei ole kunnolla paikallaan, se voi vuotaa tai laite 
voi toimia virheellisesti. 

  Jos käytit neutraalia puhdistusainetta, huuhtele se huolella pois 
niin, ettei jäämiä jää. Muussa tapauksessa laitteen suorituskyky voi heikentyä. 



  

 

PUHDISTUS

 Vesialtaan puhdistus (päivittäin)
1.  Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimesta ja vedä vesiallas irti ilmanpuhdistimen sivusta kuvassa 

esitetyllä tavalla. 
  Jos laitetta ei puhdisteta säännöllisesti, ilmanlaatuanturin suorituskyky voi heiketä.

2.  Irrota ilmankostuttimen suodatin varovaisesti vesialtaasta. 
  Kun irrotat ilmankostuttimen suodattimen, siihen imeytynyt vesi voi 

valua. Noudata huolellisuutta. Upota ilmankostuttimen suodatin 
haaleaan veteen (korkeintaan 40°C) vähintään 20 minuutin ajaksi. 
Harjaa sen jälkeen varovaisesti puhtaaksi juoksevan veden alla.

  Hanavedestä voi vedenlaadun mukaan vaihdellen jäädä 
valkoinen mineraalikerros ilmankostuttimen suodattimeen, 
kun se kuivuu. Puhdista juoksevan veden alla ja kuivaa. 

  Mineraalijäämien kertymisaika ja kerros vaihtelevat veden laadun mukaan.

3.  Irrota vesialtaasta järjestyksessä ilmankostuttimen suodatin, suojus ja vesialtaan suojus. 
Kostuta pehmeä liina tai puhdistusharja neutraalilla puhdistusaineella ja pyyhi vesiallas 
puhtaaksi juoksevan veden alla. Pyyhi kosteus pois vesialtaasta pehmeällä ja kuivalla liinalla 
ja anna kuivua varjoisassa paikassa.
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– Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen suodattimien puhdistusta.
–  Esisuodatinta voidaan käyttää uudelleen pölyn pyyhkimisen ja vedellä huuhtelun 

jälkeen.
–  Jos esisuodatinta ei puhdisteta pitkään aikaan, tuotteen teho voi heiketä ja 

häiriöitä ilmetä.
–  Hienohiukkassuodatinta (lisävaruste), hajusuodatinta ja HEPA-suodatinta ei voi 

käyttää uudelleen puhdistuksen jälkeen. 
Niitä ei saa koskaan puhdistaa vedellä.

Vinkkejä

 Esisuodatin (puhdistus 2–4 viikon välein)

1.  Avaa takakansi vetämällä sen yläosaa taaksepäin.

2.  Irrota esisuodatin painamalla kahvaa.

3.  Poista pöly vedellä huuhtelemalla tai imuroimalla sen mukaan, 
kuinka likainen esisuodatin on.

4.  Pyyhi esisuodatin kokonaan kuivaksi ennen kuin asennat sen 
takaisin ilmanpuhdistimeen. Asenna takaosa takaisin paikalleen. 
  Kun asennat esisuodattimen ilmanpuhdistimeen, kiinnitä se 

kunnolla koukkuun.
  Puhdista esisuodatin juoksevan veden alla tai vedellä, johon on 

lisätty neutraalia puhdistusainetta (veden lämpötila noin 30°C). 
Anna sitten kuivua kokonaan varjoisassa paikassa, jossa on 
ristiveto. Jos sen annetaan kuivua auringonpaisteessa tai lähellä 
ilmankuivainta, lämmitintä tai muita lämmönlähteitä, se voi 
vääristyä ja toimia virheellisesti ilmanpuhdistimessa. 



SUODATTIMEN VAIHTO

– Tarkasta suodattimien etuosa suodattimien asennuksen aikana.

–  Käytä vain alkuperäisiä Cowayn suodattimia puhdistimen optimaalisen 

suorituskyvyn varmistamiseksi.

– Katkaise laitteesta aina virta ennen suodattimien vaihtoa.

 Suodattimen vaihto

 Suodattimen puhdistus- ja vaihtovälit

Suodatin Puhdistus-/vaihtoväli Puhdistus/vaihto

Esisuodatin Kerran / 2–4 viikkoa Puhdistus ja pesu

Hienohiukkassuodatin  
(lisävaruste) Kerran / 4 kuukautta Vaihto

Hajusuodatin Kerran / 12 kuukautta Vaihto

HEPA-suodatin Kerran / 12 kuukautta Vaihto

Ilmankostuttimen suodatin
Kerran / viikko Puhdistus ja pesu

Kerran / 4 kuukautta Vaihto

 Ilmanpuhdistimen suodattimen vaihto
Tarkista HEPA-suodattimen etuosa ennen sen vaihtamista. 
  Muista aina poistaa pakkausmuovi ennen käyttöä.

 Ilmankostuttimen-suodattimen vaihto
1.  Irrota vesisäiliö ilmanpuhdistimesta ja vedä vesiallas irti 

ilmanpuhdistimen sivusta.

2.  Irrota ilmankostuttimen suodatin varovaisesti niin,  
ettei vesi roisku ja vaihda se sitten. 
  Muista aina poistaa pakkausmuovi ennen käyttöä.
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ILMANKOSTUTUS LUONNOLLISEN HAIHTUMISEN AVULLA

 Toimintamekanismi
Tuotteessa on käytössä luonnolliseen 
haihtumiseen perustuva ilmankostutus. 
Ilmankostutinosa sisältää kolme komponenttia: 
vesisäiliö, vesiallas ja WICK-suodatin. Vesisäiliö 
syöttää veden vesialtaaseen ja vesialtaaseen 
asennettu WICK-suodatin imee veden. 
Laitteeseen tuleva kuiva ilma muuttu kosteaksi 
kulkiessaan WICK-suodattimen läpi. Kostea ilma 
kosteuttaa huoneilman.

   Kun lämmin ja kuiva ilma kulkee WICK-suodattimen läpi, se kerää kosteutta ja menettää lämpöä. 
Tuotteen puhaltama ilmavirta on viileämpi kuin siihen tuleva ilma, joten ilma voi tuntua kylmältä 
huoneen koon tai lämpötilan mukaan vaihdellen.

   Luonnollisen haihtumisen avulla saavutettu kosteustaso vaihtelee ympäristön lämpötilan ja 
kosteuden mukaan. Jos kosteus on suuri tai lämpötila alhainen, kostutustoiminnon tuottaman 
kosteuden määrä voi olla pieni.

 Edut
Ultraääniaaltomenetelmää käyttävät ilmankostuttimet voivat kostuttaa vain niitä ympäröivän 
alueen, koska vesihiukkaset ovat suuria ja raskaita. Jos niitä käytetään pitkään, ympäristö 
muuttuu kosteaksi. Luonnollista haihtumista käyttävissä ilmankostuttimissa vesi haihtuu 
luonnollisella tavalla. Vesihiukkaset ovat liian pieniä nähtäviksi ja erittäin kevyitä. Ne eivät 
ärsytä hengitysteitä tai kostuta taloa, vaan käyttäjät voivat nauttia ilman tasaisesta kosteudesta 
sisätiloissa.

   Tuote on suunniteltu 25 neliömetrin alalle eikä ehkä havaitse kosteuden muutoksia sitä laajemmalla 
alalla. (Jos haluat lisätä ilmankosteutta laajemmalla alueella, suorita ilmankostutus ja -puhdistus 
käyttämällä vähintään ilmamäärän tasoa 3.)



Ongelma Tarkastus Mahdollinen ratkaisu

Ei ilmanvirtausta.

• Onko virta kytkettynä?
Pistokkeen saa kytkeä A 220–240 V:n ~ 50/60 Hz:n 
pistorasiaan.

• Ovatko kaikki ilmaisimet sammuksissa?
Paina virtapainiketta ja valitse sitten 
haluamasi toiminto.

• Ovatko sähköt katki?
Odota sähkökatkoksen päättymistä ennen 
kuin käytät puhdistinta.

• Onko vesisäiliö kunnolla paikallaan? Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.

Ilmanvirtauksen 

nopeus ei muutu.

• Onko ilmanpuhdistin manuaalisessa 

käyttötilassa?
Kytke haluamasi käyttötila.

• Onko ilmanpuhdistin hiljaisessa 

käyttötilassa?
Ilmanvirtauksen nopeus on asetettu 
minimaaliseksi hiljaisessa tilassa.

Ilmanvirtauksen 
nopeus on 
pienentynyt paljon 
siitä, kun käytön 
ilmanpuhdistinta 
ensimmäisen kerran.

•  Onko suodattimien puhdistus- ja 
vaihtoaika ohi?

Tarkasta suodattimien puhdistus- ja 
vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet 
tarvittaessa.

Ilmanpoistoaukosta 
lähtee haju.

•  Onko suodattimien puhdistus- ja 
vaihtoaika ohi?

Tarkasta suodattimien puhdistus- ja 
vaihtovälit ja puhdista tai vaihda suodattimet 
tarvittaessa.

Ilmanlaadun 
ilmaisimen väri 
on aina sama.

•  Onko anturin linssissä pölyä? Puhdista pölyanturin linssi.

•  Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti 
suurelta?

Määritä pölyanturin herkkyysasetukseksi 
Epäherkkä tai Standardi.

•  Tuntuuko ilman likaisuustaso jatkuvasti 
pieneltä?

Määritä pölyanturin herkkyysasetukseksi 
Herkkä tai Standardi.

Ilmanlaadun ilmaisin 
vilkkuu.

• Ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Muut toimintahäiriöt • Tarkasta ongelma, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä huoltopisteeseen.

Kosteustason ilmaisin 
vilkkuu.

• Onko vesisäiliö kunnolla paikallaan? Tarkista, että vesisäiliö on kunnolla paikallaan.

VIANMÄÄRITYS

Laite ei ehkä toimi oikein joidenkin pienten ongelmien tai virhesäätöjen takia. Kyse ei silloin 
ole laitteen toimintahäiriöstä. Tällaisissa tapauksissa ongelma voidaan ratkaista helposti 
ilman palvelukeskuksen apua tarkastamalla seuraavat asiat. Jos ongelma ei ratkea seuraavien 
kohtien läpikäynnin jälkeen, ota yhteyttä palvelukeskukseen.
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Tuotteen nimi Ilmanpuhdistin

Mallin nimi APMS-0815C

Jännite 220–240 V ~ 50/60 Hz

Vaiheet Yksivaiheinen

Virrankulutus Ilmanpuhdistus: 29 W, ilmankosteutus/-puhdistus: 24 W

Tuotteen suojausluokka Luokan 2 laite 

Pölynkeräysmenetelmä Mekaaninen pölynkeräys (HEPA-suodatin)

Turvalaite Virta kytkeytyy pois päältä, jos etukansi avataan

Asennuspaikka Vain sisäkäyttöön

Suositeltu käyttöalue 25 m2

Vesisäiliön tilavuus 2,3 litraa

Ilmankostutus 450 ml/h

Tuotteen mitat  410,7 mm (leveys) x 271,5 mm (syvyys) x 514,6 mm (korkeus)

Nettopaino 10 kg

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT
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 Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi.

 Suositeltu käyttöalue määritettiin ilmankostuttimen suodatin asennettuna laitteessa.

 Virrankulutus määritettiin ilmankostuttimen suodatin asennettuna laitteessa.



TAKUUKORTTI TAI TAKUUTODISTUS,  
KAHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU TUOTTEELLE  

ILMANPUHDISTIN APMS-0815C (”TUOTE”)
Malli:
Sarjanumero:
Asiakkaan nimi: (”OMISTAJA”)
Ostopäivä:

Mitä takuun piiriin kuuluu: 

Takuu tulee voimaan tuotteen ostopäivänä ja 
on voimassa kahden vuoden ajan. Se kattaa 
tuotteen sellaiset valmistusvirheet, jotka estävät 
sen käyttötarkoituksen mukaisen käytön näissä 
takuuehdoissa mainitut poikkeukset, ehdot ja 
rajoitukset huomioiden. Takuuaikana COWAY 
joko korjaa tai vaihtaa viallisen tuotteen oman 
harkintansa mukaan.
COWAY yksin päättää vaadittujen korjaus- tai 
vaihtotöiden laajuuden.
Takuun piiriin kuuluvat korjaustoimenpiteet kattavat 
ainoastaan tuotteen sen osan, jossa on ilmennyt 
vikoja ja ainoastaan takuun voimassaoloaikana. 
Korvaava tuote sekä mahdolliset jäljellä olevat 
alkuperäisen tuotteen osat taataan ainoastaan 
alkuperäisen kahden vuoden takuun jäljellä olevaksi 
ajaksi. Tämä rajoitettu takuu on voimassa ainoastaan 
tuotteille, joita käytetään COWAY:n määrittämään 
käyttötarkoitukseen COWAY:n kyseisenä ajankohtana 
julkaisemia teknisiä tietoja tarkasti noudattaen. 
JOS TUOTETTA KÄYTETÄÄN MUUHUN KUIN 
SEN ALKUPERÄISEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, 
SE ON MYYTY 'SELLAISENAAN', ILMAN MITÄÄN 
SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN 
KAUPPAKELPOISUUS JA SOVELTUVUUS TIETTYYN 
KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Mitä takuu ei kata:

Tämä takuu takaa, että tuotteessa ei ole 
valmistusvirheitä, jotka haittaavat sen käyttämistä 
käyttötarkoituksen mukaisella tavalla. Se ei 
takaa, että tuote ei milloinkaan kaipaa korjausta, 
eikä myöskään sisällä muita valmistajan vastuita 
tai velvoitteita, kuin edellä mainitut. COWAY 
ei ole vastuussa minkäänlaisista henkilö- tai 
esinevahingoista, vaikka ne olisivatkin seurausta 
takuun rikkomisesta. 

Rajoitukset ja poikkeukset:

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA PUITTEISSA 
COWAY ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MUUT TAKUUT, 
SUORAT TAI EPÄSUORAT, KUIN TÄSSÄ MAINITUT. 
TÄMÄ TAKUU ON AINOA TAKUU JA KORVAA 
KAIKKI MUUT TAKUUT, EHDOT JA VAKUUTUKSET, 
SUORAT JA EPÄSUORAT, SUULLISET TAI KIRJALLISET, 
LAKISÄÄTEISET TAI MUILLA PERUSTEILLA ESITETYT, 
MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI AINOASTAAN 
KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT COWAY-TUOTTEEN 
KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA 
MÄÄRÄTTYYN TARKOITUKSEEN. 
JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN 
RAJOITUKSIA, JOTEN MAINITTU RAJOITUS EI EHKÄ 
KOSKE SINUA. 
COWAY EI VALTUUTA KETÄÄN, EDUSTAJANSA 
MUKAAN LUKIEN, MYÖNTÄMÄÄN MINKÄÄNLAISIA 
TUOTTEESEEN LIITTYVIÄ TAKUITA, EHTOJA TAI 
VAKUUTUKSIA, JOITA EI OLE MAINITTU NÄISSÄ 
TAKUUEHDOISSA. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ON 
COWAYN YKSINOMAINEN VASTUU OMISTAJALLE, 
EIKÄ COWAY OLE VASTUUSSA EPÄSUORISTA, 
SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ; SEURAAMUKSELLISISTA 
TAI MUISTAKAAN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, 
MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI YKSINOMAAN, KÄYTÖN 
TAI VOITTOJEN MENETYKSET. COWAY EI OLE 
VASTUUSSA EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA 
JA SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, VAIKKA NE 
OLISIVATKIN SEURAUSTA TAKUUN RIKKOMISESTA. 
JOISSAKIN MAISSA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI 
SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN RAJAAMISTA 
TAKUUN ULKOPUOLELLE, JOTEN EDELLÄ MAINITTU 
RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. COWAY EI 
VASTAA VAHINGOISTA; JOTKA PERUSTUVAT 
HUOLIMATTOMUUTEEN, TAKUUN RIKKOMISEEN, 
ANKARAAN VASTUUSEEN TAI JOHONKIN MUUHUN 
LAKISÄÄTEISEEN VASTUUTEORIAAN, JOKA EI SISÄLLY 
NÄIHIN TAKUUEHTOIHIN.



26

25

Epäsuorien takuiden rajoitukset:

Mahdolliset epäsuorat takuut 
kauppakelpoisuudesta tai sopivuudesta 
määrättyyn tarkoitukseen rajoittuvat edellä 
kuvatun suoran kirjallisen takuun kestoon.

Takuuehdot:

COWAY:n näiden takuuehtojen mukainen vastuu 
on voimassa seuraavien ehtojen täyttyessä:
a) Vika tai vaurio ei ole seurausta 

epäasianmukaisesta käytöstä tai 
käyttöolosuhteista, soveltumattomasta 
varastoinnista, luvattomasti tehdyistä 
muutoksista tai korjaustöistä, väärinkäytöstä, 
laiminlyönneistä, onnettomuuksista, 
muutoksista, epäasianmukaisesta asennuksesta 
tai muista tekijöistä, joihin Coway tai tuotteen 
valmistaja ei voi vaikuttaa ja joita valmistajan 
takuu ei kata

b) Tuotteeseen ei ole tehty muutoksia, eikä sille 
ole suoritettu korjauksia ilman COWAY-yhtiöltä 
etukäteen saatua kirjallista suostumusta

c) OMISTAJA on ilmoittanut COWAY:lle kirjallisesti 
tuotteessa ilmenneestä, tämän takuun piiriin 
kuuluvasta, viasta kolmenkymmenen (30) 
päivän kuluessa vian ilmenemisestä

d) OMISTAJA ei ole väärinkäyttänyt tuotetta, 
käyttänyt sitä epäasianmukaisella tavalla tai 
laiminlyönyt sitä.

Oikeuksista luopuminen:

Jos COWAY jossain tilanteessa ei onnistu 
täyttämään jotain näistä sopimukseen kirjatusta 
ehdoista tai turvaamaan niiden toteutumista, 
se ei johda takuuehdoissa mainituista oikeuksista 
luopumiseen.

Takuupalvelun hankkiminen ja OMISTAJAN 
velvollisuudet:

Jos tuotetta ei voi käyttää sen käyttötarkoituksen 
mukaisella tavalla, on asiasta ilmoitettava 
COWAY:lle tai sen edustajalle 48 tunnin tai 
seuraavana arkipäivän kuluessa tuotteen vian 
havaitsemista. OMISTAJAN on ilmoitettava 
viasta kirjallisesti COWAY:lle viimeistään 
kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, 
kun vika on havaittu tai kun se olisi kohtuudella 
pitänyt havaita. OMISTAJAN on esitettävä 
ostosopimus takuuvaatimusten yhteydessä.

SAKSA JA ITÄVALTA

 Osoite :  KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung 
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 
Frankfurt am Main

 Puhelin : +49 (0)69 6610 27000
 Sähköposti : info-de@kunzigroup.com
 Verkkosivut : https://kunzigroup.com

PUOLA

 Osoite :  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Puhelin : +32 4201 255
 Sähköposti : serwis@opus.pl

RUOTSI

 Osoite :  Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37 
Enköping Sweden

 Puhelin : +46 171 66 33 00
 Sähköposti : info@albionnordic.com
 Verkkosivut : www.albionnordic.com

COWAY

 Osoite :  COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, 
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 
Korea

 Puhelin : +82 1588 5100

ITALIA

 Osoite :  KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – 
Bresso (MI), Italy

 Puhelin : +39 02 6145 161 
 Sähköposti : info-it@kunzigroup.com 
 Verkkosivut : https://kunzigroup.com
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FUNKSJONER

En smart luftrenser for bedre søvn
Hvile-modus tilbyr et komfortabelt soveromsmiljø mens luftfukteren 
opererer med mindre støy og det perfekte fuktighetsnivået for søvn. 
Den ekstra søvnlysfunksjonen hjelper deg med å få en god natts søvn.

Utmerket luftrensing
Et kraftig HEPA-filter eliminerer luftbåret fint støv fra inneluften, 
og filtersystemet er optimalisert for raskt å fjerne forurensninger.

Kombinert luftrensing / naturlig fukting
Dette produktet kombinerer et luftrensingssystem som fjerner støv 
og skadelige gasser, og det naturlige fuktigingssystemet som leveres 
med luftfuktingsfilteret.

Utmerket fukting
Fordampingsfuktingssystemet har en kapasitet på over 450 ml 
per time.

3-trinns automatisk drift via luftkvalitetssensoren
Luftkvalitetssensoren holder deg oppdatert på innendørs 
luftforurensningsnivå i sanntid. Når auto-modus er på, styres 
lufthastigheten automatisk basert på det omkringliggende 
forurensningsnivået for å forbedre driftseffektiviteten.

Stemningslysfunksjon
Det er en praktisk, mild stemningslysinnstilling som hjelper deg  
med å sove.
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- Oppbevar instruksjonshåndboken på et lett tilgjengelig eller synlig sted. -

KJÆRE KUNDER

Takk for at du bruker Coway-luftrenseren.
Vennligst les denne brukerhåndboken for å bruke og vedlikeholde luftrenseren på riktig måte.
Hvis du opplever problemer under bruk, kan du slå opp i denne brukerhåndboken for å løse dem.
Denne brukerhåndboken inneholder produktgarantien, så den bør oppbevares på et sikkert sted.

TIL INFORMASJON

VEDLIKEHOLD

BRUK

ANNET

| 03 | SIKKERHETSINFORMASJON
 Fare
 Advarsel
 Forsiktighet
| 07 | DELENAVN
| 08 | LUFTRENSINGSPROSESS

| 09 | FØR BRUK
 Installasjon av filter
| 11 | INDIKATORER OG KNAPPER
| 13 | SLIK BRUKER DU PRODUKTET
| 15 | JUSTERE PARTIKKELSENSOR
| 16 | SLIK TILSETTER DU VANN

| 17 | RENGJØRINGSMETODE
 Produkt
 Filter
| 21 | FILTERUTSKIFTING

| 22 |  NATURLIG FORDAMPNINGS-
FUKTNINGSMETODE

| 23 | FEILSØKING
| 24 | PRODUKTSPESIFIKASJON



Dette er sikkerhetsinformasjonen. Den må følges!
Advarslene har til hensikt å holde brukerne trygge og unngå produktskade.
Les dem nøye og bruk produktet korrekt.

SIKKERHETSINFORMASJON

 FARE:   Hvis forholdsreglene nedenfor ikke følges, kan det 
føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

• Ikke bruk skadde strømplugger eller løse stikkontakter.
• Strømpluggen må kun plugges inn i stikkontakter med  

220– 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.
• Ikke trekk i strømledningen for å flytte enheten.
• Ikke rør støpselet med våte hender.
• Ikke bruk overdreven kraft for å bøye strømledningen eller legg 

tunge gjenstander oppå den for å unngå skade eller fordreining.
• Ikke koble til og fra strømpluggen gjentatte ganger.
• Hvis vann kommer inn i strømforsyningen, koble fra strømmen og 

tørk den helt før du bruker den igjen.
• Sørg for å koble fra strømmen under reparasjon, vedlikehold eller 

bytte av deler.
•  Hvis stikkontaktene eller kontaktområdet er dekket av støv eller 

vann, må du koble fra strømmen, tørke dem av og tørke før bruk.
• Ikke plugg flere elektriske apparater i en stikkontakt, og bruk bare 

en dedikert stikkontakt.
• Koble fra strømledningen når den ikke brukes over lengre tid.
• Ikke koble til uforsiktig eller tukle med strømledningen.
• Hvis strømledningen er skadet, ikke skift den ut på egen hånd. 

Kontakt et servicesenter for å bytte det.
• Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.
• Ikke plasser apparatet oppå elektriske produkter som varme- eller 

tv-apparater.
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• Ikke installer på steder med mye fuktighet eller støv eller steder 
der det spruter vann (regnvann).

• Ikke installer apparatet i nærheten av elektriske varmeapparater.
• Ikke stikk skarpe gjenstander som pinner inn i luftkvalitetssensoren.
• Hvis det avgis en merkelig lyd, brennende lukt eller røyk fra enheten, 

må du straks trekke ut støpselet og kontakte et servicesenter.
• Senk aldri produktet i vann.
•  Ikke sprøyt brennbare materialer som insektmidler eller luftfriskere 

på inntaket.
• Ikke åpne, reparer eller endre renseren på egen hånd.
• Ikke plasser boller med vann, kjemikalier, mat, små 

metallgjenstander eller brennbare materialer på toppen av renseren.
• Trekk ut strømmen før rengjøring.
• Ikke spray vann direkte på enheten eller bruk benzen, tynner osv. 

for å tørke den av under rengjøring.
• Ikke utsett yttersiden av vanntanken for kraftige støt.
• Tøm vanntanken og sisternen fullstendig før du beveger renseren.
• Ikke bruk desinfeksjonsmiddel for luftfukter (hjelpestoffer).
• Ikke stikk fingre eller fremmedlegemer inn i inntaket eller uttaket.



SIKKERHETSINFORMASJONSIKKERHETSINFORMASJON

 ADVARSEL:   Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, 
kan det føre til betydelig personskade eller 
eiendomsskade.

• Ikke la barn henge fra eller klatre på enheten.
• Ikke plugg fra ved å trekke i strømledningen.
• Koble til en stikkontakt som er koblet til en jordfeilbryter 

(strømfølsomhet på 30 mA eller mindre).
• Hvis du forlenger strømledningen, må du bare bruke den med 

stikkontakter og ledninger på 250 V / 15 A og bruke den alene.
• Ikke bruk i nærheten av bad, dusjer, svømmebasseng eller andre 

steder der luftrenseren kan komme i direkte kontakt med vann.



6

5

Til inform
asjon

SIKKERH
ETSIN

FO
RM

A
SJO

N
 | A

dvarsel | Forsiktig

LES OG TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

 FORSIKTIG :     Hvis du ikke følger forholdsreglene nedenfor, 
kan det føre til mindre personskade eller 
tingskade.

• Ikke installer i en skråning.
• Ikke støt borti kraftig eller bruk overdreven kraft på dette produktet.
• La det være minst 20 cm fra vegger eller andre gjenstander på 

hver side.
• Installer renseren et sted der den ikke er blokkert på noen side, 

slik at luften kan sirkulere godt.
• Installer minst 2 m fra TV-er og andre elektroniske gjenstander.
•  Ikke bruk inne på grill- eller andre restauranter med sterk lukt, 

røyk eller olje.
• Ikke installer i direkte sollys.
• Bytt ut filteret med et nytt etter behov.
• Vask forfilteret med jevne mellomrom og tørk det godt på et 

skyggefullt sted med god ventilasjon før bruk.
• Ikke dytt eller len deg på renseren. Enheten kan ellers vippe over.
• Bruk med bakdekselet, sisternen og vanntanken riktig installert.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og eldre, og personer 

med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller 
manglende erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har 
fått instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår 
de involverte farene.

•  Det anbefales å ha tilsyn med barn slik at de ikke leker med enheten.



Komponenter

Forside

Bakside

DELENAVNDELENAVN

Brukerhåndbok Rensebørste

Sisterne

Vanntank

Luftuttak

Luftfuktings-
filter

Indikatorer/
kontrollpanel

Strømplugg

Forfilter

Fint støv-filter (valgfritt)

Bakdeksle

Deodoriseringsfilter

HEPA-filter
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 Forfilter
 Fjern store støvpartikler og mugg, hår, dyrepels, etc.

  Fint støv-filter (valgfritt)
  Dette filteret er plassert foran deodoriseringsfilteret for å fange fint støv, pels osv. 

og beskytter deodoriserings- og HEPA-filtrene.

 Deodoriseringsfilter
  Det granulære deodoriseringsfilteret for aktivt karbon fjerner effektivt lukt, 

inkludert matlukt og ubehagelig husholdningslukt og skadelige gasser.

 HEPA-filter
 Det høytytende HEPA-filteret er utmerket til å fjerne sigarettrøyk og fint støv.

 Vanntank
 Oppbevarer 2,3 l vann. 

  Sisterne
  Holder vannivået og -volumet som leveres til luftfuktingsfilteret på et innstilt nivå.

 Fuktingsfilter
  Denne komponenten har et stort overflateareal for å overføre fuktighet gjennom 

passasjene som tørr, renset, filtrert luft passerer gjennom og raskt kan absorbere vann 
for å fuktes naturlig.

1. Forfilter

3. Luktfjerningsfilter

2. Fint støv-filter (valgfritt)

4. HEPA-filter
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Installasjon av filter

Kontroller før bruk

  Dette produktet er eksklusivt 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz. 
Koble strømpluggen kunn inn i stikkontakter med 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

- Sikre at du installerer filteret etter å ha fjernet plastemballasjen.
- Dette produktet er kun for husholdningsbruk. Det skal brukes kun innendørs.
- Når du ikke bruker det, må du ta ut støpselet fra kontakten.
- Kontroller fronten på filtrene når du monterer filtrene.
 Filterrekkefølge :   Forfilter → Fint støv-filter (valgfritt) → Deodoriseringsfilte → 

HEPA-filter

1.  Åpne bakdekselet.
Trekk ut den øvre delen av bakdekselet for å åpne det. 

2.  Ta ut filteret og fjern plastemballasjen.
Fjern plastemballasjen fra filtrene, unntatt forfilteret, og monter dem i renseren i rekkefølge.
   Monteringsrekkefølge 

av filteret: HEPA-filter → 
Deodoriseringsfilter → Fint  
støv-filter (valgfritt) → Forfilter 

3.  Installer bakdekselet.
Monter de to flikene på 
bunndelen av bakdekselet 
i sporene og skyv for å installere.
  Hvis bakdekselet ikke er riktig 

festet, vil ikke produktet fungere.

Tips
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1.  Fjern vanntanken.

2.  Løft og trekk sisternen oppover som i bildet  
for å fjerne.

2.  Fjern plastemballasjen fra fuktingsfilteret og 
deretter installer.

4.  Monter sisternen og vanntanken i rekkefølge.

-  Hvis det er noen forkalkning på fuktingsfilteret, kan det leveres mindre fuktighet. 
Rengjør minst ukentlig. (Se s. 19) 

-  Hvis sisternen og vanntanken ikke er installert korrekt, vil luftfukteren kanskje ikke fungere.



INDIKATORER OG KNAPPER

Indikatorer

1   Luftkvalitets-
indikator

2  Lydløs-modusindikator 3  Hvile-modusindikator

4  Turbo-modusindikator

5  Auto-modusindikator 6  Filterutskiftingsindikator

7   Fuktighets-
indikator

8  Lyssensor

1 Luftkvalitetsindikator
Indikerer forurensningsnivået 
i omgivende luft i fire trinn: rød, 
fiolett, lilla og blå. 

3 Hvile-modusindikator
Slås av/på når hvile-modus er av/på.

5 Auto-modusindikator
Slås av/på når auto-modus er av/på.

7 Fuktighetsindikator
Indikerer den omgivende 
fuktigheten. (20 % – 60 %)

2 Lydløs-modusindikator
Slås av/på når lydløs-modus  
er av/på.

4 Turbo-modusindikator
Slås av/på når turbo-modus er av/på. 

6 Filterutskiftingsindikator
Denne indikatoren tennes når det 
er på tide å bytte filtrene

8 Lyssensor
Oppdager nivået på omgivelseslyset.
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1  Av/på-knapp

2  Lydløs-modusknapp

6  Filternullstillingsknapp5  Auto-modusknapp

3  Hvile-modusknapp

4  Turbo-modusknapp

7   Stemingslysknapp

1    Av/på-knapp
Bruk når luftrenseren slås av og på.
   Luftrenseren begynner å gå i automatisk 

modus første gang, og hvis det slås av og 
på igjen mens det er i bruk, gå det i den 
modusen som ble brukt før den stoppet.

2   Lydløs-modusknapp
Slår lydløs-modus av/på.

3   Hvile-modusknapp
Slår hvile-modus av/på.

5   Auto-modusknapp
Slår auto-modus av/på.

7    Stemningslysknapp
Slår stemningslyset av og på. Hver gang stemningslysknappen trykkes, slås 
indikatorene på og av i rekkefølgen: Stemningsindikator PÅ → Alle indikatorer AV → 
Lavere stemningslys PÅ → Alle indikatorer PÅ.

4   Turbo-modusknapp
Slår turbo-modus av/på. 

6   Filternullstillingsknapp
Hvis du holder inn i tre sekunder, 
tilbakestilles filterbytteintervallet.



BRUK

- Sett støpselet i en stikkontakt før bruk av luftrenseren.
- Når luftrenseren er slått på, starter den i automatisk modus som standard.Tips

 Lydløs-modus 
Minimerer lufthastigheten under rensing og fukting/rensing 
for å skape et stille og behagelig miljø. Denne driftsmodusen 
er stille og bruker mindre strøm. 

 Hvile-modus 
Opprettholder det nærliggende fuktighetsnivået i åtte 
timer for å skape et behagelig miljø. Stemningsbelysningen 
i bunnen av rensemaskinen dempes sakte over 20 minutter 
etter at den er slått på for å hjelpe deg med å sovne. 

Bare luftrensingsfunksjonen fungerer når det ikke er vann 
i vanntanken. 

 Turbo-modus 
  Maksimerer lufthastigheten under rensing og fukting/rensing 
for raskt å skape et behagelig miljø.

 Auto-modus 
Fungerer effektivt ved automatisk å justere renserens 
lufthastighet (nivå 1 -> nivå 2 -> nivå 3), avhengig av innendørs 
forurensningsnivå oppdaget av sensoren.
Dette er en praktisk driftsmodus for de fleste brukere. 

Forurensningsnivå 1 Forurensningsnivå 2 Forurensningsnivå 3 eller mer

Lufthastighet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
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 Slik bruker du fukting/rensing 
Hvis vann tilsettes vanntanken under luftrensing og 
vanntanken settes i renseren, konverteres den automatisk 
til fukting/rensing.
    Sensoren gjenkjenner automatisk når vann tilsettes 

vanntanken og bytter til fukting/rensing.  
Når sensoren oppdager at det ikke finnes noe vann, 
konverterer renseren automatisk til luftrensing uten fukting. 

 For å bruke stemningsbelysning 
Trykk på stemningslysknappen for å slå stemningslyset og 
andre indikatorer på eller av.

Hver gang stemningslysknappen trykkes, slås indikatorene på 
og av i rekkefølgen: Stemningsindikator PÅ → Alle indikatorer 
AV → Lavere stemningslys PÅ → Alle indikatorer PÅ.



3 sekunder3 sekunder

3 sekunder3 sekunder

JUSTERING AV PARTIKKELSENSOR

Justering av forurensningssensorens sensitivitet

1.  Trykk og hold inne knappene for turbo/
lydløs-modus i minst 3 sekunder mens 
renseren er i drift.

2.  Filterutskiftningsindikatoren blinker 
i omtrent 0,5 sekunder.

3.  Trykk på auto-modusknappen for å justere til ønsket sensorfølsomhet.  
Sensorfølsomheten uttrykkes via blinkingen til fuktighetsindikatoren.

2 barer tent 5 barer tent 8 barer tent

Sensitiv Standard Insensitiv

4.  Trykk på turbo-modus og lydløs-knappene 
samtidig i minst 3 sekunder igjen, og renseren 
fungerer normalt ved inntakssensorens 
følsomhet.   
  Hvis det ikke er tastet inn noen knapp på 10 sekunder, 

blir denne verdien automatisk angitt.  
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Fylle opp vanntanken

1.  Trykk på TRYKK-knappen på siden av renseren og 
trekk i håndtaket for å fjerne vanntanken.

2.  Drei vanntankhetten mot urviseren for å løsne den.

3.  Tilsett vann og vri vanntankhetten med urviseren til 
du hører et klikk mens den låses. 

  Advarsler når vanntanken settes inn på nytt 
Når du setter inn vanntanken i renseren, skyver du til du hører et klikk.
Hvis vanntanken ikke er helt installert, kan det føre til lekkasjer eller feil funksjon.



  
Luftventila-
sjonsåpning

Støvinn-
tak

Støvut-
tak

RENGJØRINGSMETODE

- Alltid koble fra strømmen før rengjøring.
-  Ikke rengjør med rengjøringsmidler som inneholder organiske løsemidler 

(løsemidler, tynnere osv.), blekemiddel, klor eller skuremidler.
- Ikke senk luftrenseren ned i vann eller sprut vann på den.

Tips

 Rengjøring av luftkvalitetssensoren (rengjør annenhver måned)
1.  Åpne dekselet til luftkvalitetssensoren til venstre på luftrenseren. Rengjør støv fra luftinntaket, 

utløpet og luftkvalitetssensoren med en myk børste eller støvsuger.

  Rengjøring av luftinntaket og -uttaket 
(rengjør annenhver måned)
Rengjør luftinntaket og -uttaket med en myk børste.
  Sørg for at støv ikke kommer inn i luftrenseren under rengjøring.

 Rengjøring av bakdekselet
Fjern bakdekselet fra renseren, og tørk deretter bort støv som 
sitter fast på overflaten med en myk, tørr klut eller en myk børste.
  Hvis det er kraftig forurensning, bruk en fuktig klut (ikke bruk 

skuremidler).

  Rengjøring av selve renseren (rengjør hver 2. til 
fjerde uke)
Tørk med en myk, tørr klut.
  Hvis det er kraftig forurensning, bruk en fuktig klut (ikke bruk 

skuremidler).

2.  Fukt en vattpinne med litt vann og tørk linsen, støvinnløpet 
og -utløpet. Tørk deretter igjen med en tørr vattpinne for 
å fjerne fukt.
  Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, kan ytelsen til 

luftkvalitetssensoren reduseres.
  Rengjøringssyklusen varierer avhengig av renserens omgivelser. 

Rengjør oftere i svært støvholdige miljøer.
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  Rengjøring av vanntanken (rengjør daglig) 
1.  Fjern vanntanken fra siden av renseren, og vri deretter vanntankdekslet nederst på vanntanken 

mot urviseren for å åpne. |  Hvis det er vann igjen i vanntanken, må du tappe det før rengjøring.

2.  Fyll vanntanken til ca. 1/3 og tilsett en liten mengde nøytralt vaskemiddel.  
Vri hetten på vanntanken med urviseren for å lukke. 
Hold vanntanken med begge hender som på bildet nedenfor, og rist fra venstre til høyre slik at 
alle sider av vanntanken kan vaskes.

4.  Tørk vanntanken på et skyggefullt sted til den er helt tørr, 
og plasser den deretter tilbake i renseren.

3.  Vri hetten på vanntanken mot urviseren for å åpne og tapp vannet blandet med vaskemiddel, 
og skyll deretter godt i rennende vann.

Ikke utsett yttersiden av vanntanken for kraftige støt. Det er fare 
for skade hvis det utsettes for kraftige støt. Dette kan føre til 
vannlekkasjer. 
  Når du strammer hetten, lukker du den med urviseren til du 

hører et klikk for å låse den. 
  Hvis hetten på vanntanken ikke er helt lukket, kan det føre til 

lekkasjer eller feil funksjon.  
  Etter å ha brukt et nøytralt vaskemiddel, vask godt så det ikke 

eksisterer noen gjenværende rester.   Ellers kan ytelsen reduseres.  



  

 

RENGJØRINGSMETODE

  Rengjøring av sisternen (daglig) 
1.  Fjern vanntanken fra renseren og trekk deretter sisternen ut fra rensersiden som på bildet 

for å fjerne den.   
  Hvis rengjøring ikke utføres regelmessig, kan ytelsen til luftkvalitetssensoren reduseres.

2.   Fjern fuktingsfilteret fra sisternen. 
  Når fuktingsfilteret fjernes, kan vann som absorberes av det 

renne ut. Vær forsiktig. Fukt filteret i lunkent vann (ikke mer 
enn 40°C) i minst 20 minutter, og rengjør deretter forsiktig 
med rennende vann. 

  Avhengig av miljøet kan vann fra springen etterlate et hvitt 
lag med mineralrester på luftfuktingsfilteret når det tørker.  
Rengjør i rennende vann og tørk.  

  Perioden og tendensen til mineralrester kan variere avhengig av miljøet. 

3.   Fjern fuktingsfilteret, skjoldet og sisternedekslet fra sisternen i rekkefølge, og fukt deretter en 
myk klut eller rengjøringsbørste i nøytralt vaskemiddel og tørk sisternen under rennende vann. 
Tørk bort fukt fra sisternen med en myk, tørr klut og tørk på et skyggefullt sted.
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- Alltid koble fra strømmen før du rengjør filtrene.
- Forfilteret kan gjenbrukes etter støvfjerning og rengjøring med vann.
-  Hvis forfilteret ikke er rengjort på lenge, kan produktets ytelse reduseres og 

problemer oppstå.
-  Fint støv-filteret (valgfritt), luktfjerningsfilteret og HEPA-filteret kan ikke gjenbrukes 

etter rengjøring. 
Aldri rengjør dem med vann.

Tips

 Forfilter (rengjør hver 2.–4. uke)

1.  Hold den øvre delen av bakdekselet og trekke det ut for  
å åpne det.

2.  Trekk i forfilterhåndtaket for å ta det ut.

3.  Fjern støv med vann eller en støvsuger avhengig 
av forurensningsgraden.

4.  Tørk all fuktighet på forfilteret før du installerer det på nytt 
i renseren. Sett bakdekselet tilbake på renseren. 
  Når du installerer forfilteret i renseren, må du sørge for å feste 

det nøyaktig på kroken.
  Vask forfilteret i rennende vann eller vann med et nøytralt 

vaskemiddel oppløst i det (ca. 30°C) og deretter la det fullstendig 
tørke i et skyggefult område med vind. Hvis det tørkes i direkte 
sollys eller i nærheten av en tørketrommel, varmeapparat eller 
andre varmegenererende gjenstander, kan det bli vridd og 
kanskje ikke fungere i renseren. 



FILTERBYTTE

- Kontroller forsiden under filtermontering.

- Bare bruk ekte Coway-filtre for å sikre optimal luftrenserytelse.

- Alltid koble fra støpselet før filterbytte.

 Bytte

 Syklus for filterrengjøring og bytte

Filter Rengjørings-/utskiftingstid Rengjøring/utskifting

Forfilter Én gang / 2–4 uker Rengjør og vask

Fint støv-filter (valgfritt) Én gang / 2 måneder Bytt

Deodoriseringsfilter Én gang / 12 måneder Bytt

HEPA-filter Én gang / 12 måneder Bytt

Luftfuktingsfilter
Én gang / ukentlig Rengjør og vask

Én gang / 4 måneder Bytt

 Slik bytter du ut rensefiltrene
Kontroller fronten på HEPA-filteret før du bytter det. 
  Bruk det bare etter at du har fjernet plastemballasjen.  

 Slik bytter du ut fuktingsfilteret
1.  Fjern vanntanken fra renseren og trekk deretter sisternen 

ut fra rensersiden for å fjerne den.

2.  Fjern fuktingsfilteret slik at vannet ikke spruter, og bytt det 
deretter ut.   
  Bruk det bare etter at du har fjernet plastemballasjen. 



22

21

Dry air
Moist air

FILTERU
TSKIFN

IN
G

 / N
ATU

RLIG
 FO

RD
A

M
PN

IN
G

SFU
KTN

IN
G

SM
ETO

D
E

A
nnet

NATURLIG FORDAMPNINGSFUKTNINGSMETODE

 Betjeningsmekanisme 
Fuktingsmetoden som er benyttet av dette 
produktet er en naturlig fordampningstype. 
Fuktingsdelen består av tre deler: vanntanken, 
vannbrettet og WICK-filteret. Vanntanken tilfører 
vann til vannbrettet, og WICK-filteret installert 
i vannbrettet absorberer vann. Den tørre luften 
som suges inn i produktet, blir til fuktig luft når 
det passerer gjennom hullene i WICK-filteret og 
den fuktige luften fukter romluften.

    Når den varme, tørre luften passerer WICK-filteret, absorberer den fuktighet og mister varmen.  
Fordi luftstrømmen fra produktet er kaldere enn den var, kan du føle at luften er kald, avhengig 
av størrelsen eller temperaturen i rommet. 

    Mengden fuktighet som tilføres av en naturlig fordampningstype varierer avhengig av 
omgivelsestemperaturen eller fuktigheten.  Derfor, hvis fuktigheten er høy eller temperaturen er lav, 
kan mengden fuktighet som tilføres av fuktingsfunksjonen være lav. 

 Fordeler 
Luftfuktere som bruker ultralydbølgemetoden, kan bare fukte området rundt dem da 
vannpartiklene er store og tunge, og hvis de kjøres i lang tid, blir omgivelsene fylt med damp. 
Den naturlige fordampningsmetoden fordamper derimot vann på samme måte som i naturen, 
så vannpartiklene er for små til å kunne se dem og de er veldig lette. De irriterer ikke luftveiene 
eller demper innsiden av et hus, og brukerne kan glede seg over balanserte fuktiingseffekter 
i hele hjemmets indre.

    Dette produktet er for områder på 25 kvadratmeter og vil kanskje ikke kunne oppdage 
fuktighetsendringer i større områder.  (For å øke luftfuktigheten i brede områder, kjør fukting/
rensing med minst luftvolumnivå 3.) 



Problem Kontroller Mulige løsninger

Det er ingen luftstrøm.

• Er strømmen koblet til?
Strømpluggen må kun plugges inn 
i stikkontakter med 220– 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

• Er alle indikatorene avslått?
Trykk på strøm-knappen, deretter velg ønsket 
funksjon.

• Foreligger det et strømbrudd?
Bruk luftrenseren når strømmen har 
kommet tilbake.

• Er vanntanken ikke helt på plass?
Forsikre deg om at vanntanken er riktig 
installert.

Lufthastigheten 
endrer seg ikke.

• Fungerer renseren manuelt? Slå på ønsket driftsmodus.

•  Fungerer rensemaskinen  
i lydløs-modus?

Lufthastigheten er satt til minimum  
i lydløs-modus.

Det er betydelig 
mindre lufthastighet 
enn da jeg først brukte 
renseren.

•  Er tiden for å rense eller bytte 
ut filtrene utløpt?

Kontroller syklusen for filterrengjøring 
og -bytte, og rengjør eller bytt filtre.

Luftventilasjonsåpnin-
gen avgir lukt.

•  Er tiden for å rense eller bytte 
ut filtrene utløpt?

Kontroller syklusen for filterrengjøring og 
-bytte, og rengjør eller bytt filtre.

Luftkvalitetsindika-
toren viser alltid den 
samme fargen.

•   Er det støv på støvsensorlinsen? Rengjør støvsensorlinsen.

•   Ser støvforurensningsnivået 
kontinuerlig høyt ut?

Sett støvsensorens følsomhet til ufølsom 
eller standard.

•   Ser støvforurensningsnivået 
kontinuerlig lavt ut?

Sett støvsensorens følsomhet på følsom 
eller standard.

Luftkvalitetsindikato-
ren blinker.

• Be om service.

Hvis andre defekter 
inntreffer

• Kontroller problemet, koble fra strømmen og kontakt eller be om service.

Fuktighetsindikatoren 
blinker.

• Er vanntanken ikke installert korrekt?
Forsikre deg om at vanntanken er riktig 
installert.

FEILSØKING

Produktet fungerer muligens ikke riktig av trivielle grunner eller på grunn av ukjente 
bruksmetoder som ikke er produktfeil. I slike tilfeller kan problemet løses enkelt uten hjelp 
av et servicesenter hvis følgende elementer sjekkes. Hvis problemet ikke utbedres etter å ha 
sjekket følgende, kan du kontakte et servicesenter.
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Produktnavn Luftrenser

Modellnavn APMS-0815C

Nominell spenning 220 V– 240 V ~ 50 Hz, 60 Hz

Fase Enkeltfase

Strømforbruk Rensing: 29 W, fukting/rensing: 24 W

Produktisolasjonsklasse Klasse 2-apparat 

Støvoppsamlingsmetode Mekanisk støvinntak (HEPA-filter)

Sikkerhetsutstyr Strømmen slås av når frondekselet åpnes

Installasjonssted For innendørs bruk

Anbefalt bruksområde 25 m2

vanntankkapasitet 2,3 l 

Fukting 450 ml/t

Produktstørrelse  410,7 mm (bredde) x 271,5 mm (dybde) x 514,6 mm (høyde)

Nettovekt 10 kg

PRODUKTSPESIFIKASJON
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 Spesifikasjonene kan variere noe uten forvarsel for å forbedre produktytelsen. 

 De anbefalte bruksområdedataene ble spesifisert med fuktingsfilteret installert. 

 Strømforbruksdataene ble spesifisert med fuktingsfilteret installert. 



GARANTIKORT ELLER GARANTIBREV,  
TO ÅRS BEGRENSET GARANTI,  

LUFTRENSER APMS-0815C (“PRODUKT”)
Modell:
Serienummer:
Kundens navn: («EIER»)
Kjøpsdato:

Hva denne garantien dekker: 

Starter fra kjøpsdatoen for produktet og fortsetter 
i en periode på to år, hvis produksjonsfeil 
i produktet fører til at produktet ikke fungerer som 
det skal for dets tiltenkte bruk, deretter underlagt 
unntakene, betingelsene og begrensningene som 
er beskrevet heri, vil COWAY ut fra eget skjønn 
reparere eller erstatte produktet.
Beslutninger om reparasjonens eller byttets 
nødvendige omfang treffes utelukkende 
av COWAY.
Beføyelsen etter denne garantien er tilgjengelig 
bare for den delen av produktet som viser defekter 
på det tidspunktet garantikravet ble fremsatt. 
Erstatningsproduktet samt gjenværende originalt 
produkt vil bare garanteres for den opprinnelige 
to års-garantiperioden. Denne begrensede 
garantien gjelder bare produkt som forbeholdes et 
bruksområde som COWAY har angitt for produktet, 
og som brukes i strengt samsvar med COWAY 
gjeldende spesifikasjoner på tidspunktet for 
produktet ble benyttet. HVIS PRODUKTET BRUKES 
TIL ANNET ENN DET TILTENKTE FORMÅLET, SELGES 
DET SOM DET ER OG UTEN UTTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, HERUNDER OM 
SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET.

Hva denne garantien ikke dekker:

Denne garantien garanterer at produktet vil 
være fritt for produksjonsdefekter som påvirker 
produktets evne til å fungere etter det tiltenkte 
bruket; det er ikke en garanti om at produktet aldri 
vil trenge reparasjon, eller at andre forpliktelser 
enn spesifikt angitt i foregående avsnitt gjelder. 
COWAY er ikke ansvarlig for personskade 
eller tingskade av noen som helst art, selv om 
de oppstår som følge av et brudd på denne 
garantien. 

Begrensninger og utelukkelser:

FOR SÅ VIDT DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE 
LOVGIVNING, FRASKRIVER COWAY SEG ANSVAR 
FOR ANDRE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE, ENN ANGITT I DETTE 
DOKUMENTET. DENNE GARANTIEN TRER I STEDET 
FOR OG UTELUKKER ALLE ANDRE GARANTIER, 
VILKÅR OG LØFTER, UTTRYKKELIGE ELLER 
UNDERFORSTÅTTE, MUNTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, 
LOVFESTEDE ELLER ANNET, HERUNDER BLANT 
ANNET STILLTIENDE VILKÅR ELLER GARANTIER 
MED HENSYN TIL COWAY-PRODUKTETS 
SALGBARHET ELLER FORMÅLSTJENLIGHET. 
I VISSE DISTRIKTER TILLATES IKKE BEGRENSNINGER 
PÅ HVOR LENGE EN UNDERFORSTÅTT GARANTI 
GJELDER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRENSNING 
GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS FOR DEG. 
COWAY TILLATER IKKE AT NOEN, HERUNDER 
DENS REPRESENTANTER, GIR ANDRE LØFTER 
ELLER TILBYR ANDRE GARANTIER ELLER VILKÅR 
MED HENSYN TIL PRODUKTET ENN DENNE 
GARANTIEN. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN 
SKAL VÆRE EIERENS ENESTE BEFØYELSE MOT 
COWAY, OG COWAY SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG 
FOR TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- ELLER 
STRAFFERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING, 
HERUNDER BLANT ANNET FOR TAPT FORTJENESTE 
OG TAPT BRUK. TILLEGGSSKADE-, FØLGESSKADE- 
OG STRAFFERSTATNING SKAL IKKE KUNNE KREVES 
INN SELV OM BEFØYELSENE ELLER HANDLINGENE 
NEVNT I DENNE GARANTIEN IKKE OPPFYLLER 
SITT VESENTLIGE FORMÅL. I VISSE DISTRIKTER 
TILLATES IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING 
AV TILLEGGS- ELLER FØLGESKADEERSTATNING, SÅ 
DENNE BEGRENSNINGEN ELLER UTELUKKELSEN 
GJELDER IKKE NØDVENDIGVIS DEG. COWAY 
SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELL 
SKADEERSTATNING SOM ER BASERT PÅ 
UAKTSOMHET, GARANTIBRUDD, OBJEKTIVT 
ANSVAR ELLER ANNEN RETTSTEORI OM 
ERSTATNINGSANSVAR ENN DET EKSKLUSIVE 
ERSTATNINGSANSVAR ANGITT I DENNE 
GARANTIEN.
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Begrensninger på stilltiende garantier:

Enhver underforstått garanti om salgbarhet, 
formålstjenlighet eller bruk skal være begrenset 
til varigheten av den forutgående uttrykkelige 
skriftlige garantien.

Garantivilkår:

COWAYs vedvarende erstatningsansvar etter 
denne garantien er betinget av følgende:
a) Mangelen eller skaden er ikke forårsaket 

av eller er et resultat av: unormal bruk 
eller forhold; feil lagring, uautoriserte 
modifikasjoner eller reparasjoner; 
misbruk, forsømmelse, ulykke, endring, 
feil installasjon eller andre handlinger som 
ikke er skylden til Coway eller produsenten 
av produktet eller som ikke er dekket av 
produsentens garanti;

b) Produktet har ikke blitt modifisert eller 
reparert uten forutgående skriftlig 
godkjenning fra COWAY.

c) EIEREN har underrettet COWAY skriftlig 
om eventuell feil med produktet dekket av 
denne garantien innen tretti (30) dager etter 
slik feil.

d) Det har ikke forekommet feilbruk, misbruk 
eller uaktsomhet med hensyn til produktet 
fra eierens side.

Rettighetsavståelse:

Selv om COWAY på et eller annet tidspunkt ikke 
håndhever eller benytter noen av vilkårene 
i dette dokumentet, skal ikke det tolkes som 
en rettighetsavståelse etter denne avtalen.

Innvilgelse av garantiservice og EIERENs 
plikter:

Hvis produktet ikke fungerer etter tiltenkt 
formål, må COWAY eller dennes representant, 
varsles innen 48 timer eller innen neste 
virkedag etter at eventuell defekt i produktet er 
oppdaget. Eieren må gi skriftlig varsel til COWAY 
senest tretti (30) dager etter at en defekt er 
oppdaget eller med rimelig aktsomhet burde 
ha vært oppdaget. EIEREN må oppgi kjøpsbevis 
ved eventuelle krav under denne garantien

TYSKLAND OG ØSTERRIKE

 Adr. :  KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung 
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 
Frankfurt am Main

 Tlf. : +49 (0)69 66 10 27 000
 E-post : info-de@kunzigroup.com
 Nettside : https://kunzigroup.com

POLEN

 Adr. :  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Tlf. : +32 4201255
 E-post : serwis@opus.pl

SVERIGE

 Adr. :  Albion Nordic AB, Traktorgatan 2, 745 37 
Enköping, Sverige

 Tlf. : +46 171 66 33 00
 E-post : info@albionnordic.com
 Nettside : www.albionnordic.com

COWAY

 Adr. :  COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,  
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

 Tlf. : +82-1588-5100

ITALIA

 Adr. :  KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – Bresso (MI), 
Italia

 Tlf. : +39 02 61 45 161 
 E-post : info-it@kunzigroup.com 
 Nettside : https://kunzigroup.com
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FUNKTIONER

Smart luftrenare för bättre sömnkvalitet.
Sovläget skapar en komfortabel miljö i sovrummet medan luftfuktaren 
arbetar med lägre brus och ger perfekt luftfuktighet för god sömn. 
Den extra sömnljusfunktionen hjälper dig att få en god natts sömn.

Överlägsen luftrening
Ett kraftfullt HEPA-filter avlägsnar fint, luftburet damm från 
inomhusluften, och filtersystemet är optimerat för att snabbt  
ta bort luftföroreningar.

Kombinerad luftrening och naturlig luftfuktning
Produkten kombinerar ett luftreningssystem som avlägsnar fint 
damm och skadliga gaser med det naturliga luftfuktningssystem 
som tillhandahålls av luftfuktningsfiltret.

Överlägsen luftfuktning
Systemet för förångningsfuktning har en kapacitet på över  
450 ml per timme.

Automatisk 3-stegsdrift med luftkvalitetssensor
Luftkvalitetssensorn informerar dig i realtid om inomhusluftens 
nedsmutsningsgrad. I automatiskt läge styrs luftflödeshastigheten 
utifrån den omgivande nedsmutsningsgraden och ger ökad 
driftseffektivitet.

Stämningsbelysning
En behaglig, mild stämningsbelysning som hjälper dig att sova gott.
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- Förvara användarhandboken på en tillgänglig eller väl synlig plats. -

BÄSTA KUND

Tack för att du använder en luftrenare från Coway.
Läs den här användarhandboken så att du kan använda och underhålla luftrenaren på rätt sätt.
Om det uppstår problem under användningen kan du lösa dem med hjälp av användarhandboken.
Användarhandboken innehåller produktgarantin, så se till att förvara den på en säker plats.

INFORMATION

UNDERHÅLL

ANVÄNDNING

ÖVRIGT

| 03 | SÄKERHETSINFORMATION
 Fara
 Varning
 Försiktigt
| 07 | DELARNAS NAMN
| 08 | LUFTRENINGSPROCESS

| 09 | FÖRE ANVÄNDNING
 Montera filtret
| 11 | INDIKATORER OCH KNAPPAR
| 13 | ANVÄNDNING
| 15 | JUSTERA PARTIKELSENSORN
| 16 | FYLL PÅ VATTEN

| 17 | RENGÖRING
 Produkt
 Filter
| 21 | FILTERBYTE

| 22 |  LUFTFUKTNING MED 
NATURLIG FÖRÅNGNING

| 23 | FELSÖKNING
| 24 | PRODUKTSPECIFIKATION



Det här är säkerhetsinformation. Den måste följas!
Varningarna är avsedda att skydda användaren och förhindra skador på produkten.
Läs dem noggrant och använd produkten på rätt sätt.

SÄKERHETSINFORMATION

 FARA:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan 
det leda till allvarliga skador eller dödsfall.

• Använd inte skadade stickkontakter eller löst sittande eluttag.
• Stickkontakten ska endast anslutas till ett eluttag på  

220–240 V~ 50, 60 Hz.
• Flytta inte enheten genom att dra i nätsladden.
• Vidrör inte stickkontakten med våta händer.
• Undvik att skada eller vrida nätsladden genom att inte böja den 

kraftigt eller ställa tunga föremål ovanpå den.
• Ta inte ut och sätt in stickkontakten upprepade gånger.
• Om det kommer in vatten i strömförsörjningen drar du ut 

elkontakten och låter allt torka innan du använder produkten igen.
• Se till att koppla bort produkten från strömförsörjningen före 

reparation, underhåll eller byte av delar.
•  Om stickkontaktens stift eller kontaktyta är täckt av damm eller 

vatten, slå av strömmen, torka rent och låt torka före användning.
• Anslut inte flera elektriska apparater till samma uttag, och använd 

ett uttag som är avsett för just den här produkten.
• Koppla bort produkten från strömförsörjningen om den inte 

används under en längre tid.
• Nätsladden får inte anslutas vårdslöst eller manipuleras.
• Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. 

Kontakta ett servicecenter för att få den utbytt.
• Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.
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• Placera inte produkten ovanpå elektriska produkter som 
värmeelement eller teveapparater.

• Installera inte produkten på ställen med mycket fukt eller damm 
eller där den utsätts för regnstänk eller annat vatten.

• Anslut inte produkten i närheten av elektriska värmeelement.
• För inte in mejslar eller andra vassa föremål i luftkvalitetssensorn.
• Om det kommer konstiga ljud, brandlukt eller rök från enheten ska 

du omedelbart dra ut stickkontakten och kontakta ett servicecenter.
• Sänk aldrig ned produkten i vatten.
•  Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis 

insektsmedel eller luftfräschare.
• Försök inte öppna, reparera eller modifiera luftrenaren själv.
• Placera inga skålar med vatten, kemikalier, mat, små metallföremål 

eller brandfarliga ämnen ovanpå luftrenaren.
• Koppla bort produkten från strömmen innan du rengör den.
• Spruta inte vatten direkt på enheten, och använd inte bensen, 

thinner eller liknande för att torka av produkten när du rengör den.
• Utsätt inte vattentankens utsida för hårda stötar.
• Töm vattentanken och vattentråget helt innan du tar bort luftrenaren.
• Använd inte desinfektionsmedel för luftfuktare (tillsatsmedel).
• Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i luftintaget eller 

luftutsläppet.



SÄKERHETSINFORMATIONSÄKERHETSINFORMATION

 VARNING:   Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs 
kan det leda till allvarliga skador på personer 
eller egendom.

• Låt inte barn klänga eller klättra på enheten.
• Dra inte ut stickkontakten genom att dra i nätsladden.
• Anslut produkten till ett eluttag som är anslutet till en 

jordfelsbrytare (strömstyrka 30 mA eller lägre).
• Om du förlänger nätsladden ska du bara använda uttag och 

sladdar på 250 V/15 A.
• Använd inte luftrenaren i badrum, duschrum, vid simbassänger 

eller i andra områden i närheten av vatten.



6

5

Inform
ation

SÄ
KERH

ETSIN
FO

RM
ATIO

N
 | Varning | O

bs!

LÄS OCH SPARA DE HÄR ANVISNINGARNA

 OBS!     Om säkerhetsbestämmelserna nedan inte följs kan det 
leda till mindre skador på personer eller egendom.

• Installera inte produkten på ett sluttande underlag.
• Utsätt inte produkten för slag eller överdriven kraft.
• Håll ett avstånd på minst 20 cm till väggar eller andra föremål åt alla 

håll från produkten.
• Installera produkten på en plats där den inte blockeras åt något håll 

så att luften kan cirkulera ordentligt.
• Installera produkten på minst 2 m avstånd från teveapparater och 

andra elektroniska enheter.
•  Använd inte produkten i grillrestauranger eller andra restauranger 

där lukter, rök eller olja kan förekomma.
• installera inte produkten i direkt solljus.
• Byt ut filtret mot ett nytt när det är dags.
• Tvätta förfiltret med jämna mellanrum och låt det torka ordentligt 

på en skuggig plats med god ventilation.
• Knuffa inte luftrenaren och luta dig inte mot den. Apparaten kan välta.
• Använd apparaten med bakre luckan, vattentråget och 

vattentanken korrekt installerade.
• Den här apparaten får inte användas av barn från 8 år 

och av personer med fysiska, sensoriska eller mentala 
funktionsnedsättningar eller personer som saknar erfarenhet 
och kunskap, såvida de inte hålls under uppsikt eller har fått 
instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och 
förstår farorna i samband med den.

•  Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.



Komponenter

Framsida

Baksida

DELARNAS NAMNDELARNAS NAMN

Användarhandbok Rengörningsborste

Vattentråg

Vattentank

Luftutlopp

Luftfuktnings-
filter

Indikatorer/
manöverpanel

Stickkontakt

Förfilter

Fint dammfilter (tillval)

Bakre lucka

Deodoriserande filter

HEPA-filter



8

7

 

  

Luftfuktnings- och reningsprocess

Inform
ation

D
ELA

RN
A

S N
A

M
N

Inform
ation

D
ELA

RN
A

S N
A

M
N

 / LU
FTREN

IN
G

SPRO
CESS

LUFTRENING

 Förfilter
 Avlägsnar stora damm- och mögelpartiklar, hår, päls från husdjur osv.

  Fint dammfilter (tillval)
  Det här filtret är placerat framför det deodoriserande filtret, fångar upp fint damm,  

päls osv. och skyddar deodoriserings- och HEPA-filtren.

 Deodoriserande filter
  Det deodoriserande filtret med aktivt kol i granulatform avlägsnar effektivt lukter, 

bland annat matos, andra störande lukter och skadliga gaser.

 HEPA-filter
 Det högeffektiva HEPA-filtret är expert på att avlägsna cigarettrök och fint damm.

 Vattentank
 Rymmer 2,3 l vatten. 

  Vattentråg
  Håller vattennivån och volymen som tillförs luftfuktningsfiltret på en förinställd nivå.

 Luftfuktningsfilter
  Denna komponent har en stor yta för att överföra fukt genom passagerna där torr, renad, 

filtrerad luft passerar och kan snabbt absorbera vatten för naturlig fuktning.

1. Förfilter

3. Deodoriserande filter

2. Fint dammfilter (tillval)

4. HEPA-filter
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FÖRE ANVÄNDNING

Montera filtret

Kontrollera följande före användning

  Produkten är enbart avsedd för 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz. 
Anslut nätsladden till ett uttag på 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz.

- Montera filtret efter att du har tagit bort plastförpackningen.
- Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Använd den endast inomhus.
- Dra ut stickkontakten ur eluttaget när produkten inte används.
- Kontrollera att rätt sida hamnar framåt när du monterar filtren.
 Filtrens ordning:  Förfilter → Fint dammfilter (tillval) → Deodoriserande filter → 

HEPA-filter

1.  Öppna bakre luckan.
Öppna luckan genom att dra i den övre delen. 

2.  Ta ut filtret och avlägsna plastförpackningen.
Avlägsna plastförpackningen från filtren, utom från förfiltret, och montera dem i luftrenaren 
i rätt ordning.
  Filtrens monteringsordning: 

HEPA-filter → deodoriserande 
filter → fint dammfilter (tillval) → 
förfilter 

3.  Montera bakre luckan.
Placera de två flikarna på bakre 
luckans nedre del i de tillhörande 
skårorna och tryck till.
  Om luckan inte sitter fast 

ordentligt fungerar inte 
produkten.

Tips!
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1.  Demontera vattentanken.

2.  Lyft och dra vattentråget uppåt som på bilden 
för att ta bort det.

2.  Ta bort plastförpackningen från luftfuktningsfiltret 
och montera sedan.

4.  Montera vattentråget och vattentanken i ordning.

-  Om det finns avlagringar på luftfuktningsfiltret kan mindre fukt avges. 
Rengör minst en gång i veckan. (Se sid. 19.) 

-  Om vattentråget och vattentanken inte installeras korrekt, kan det hända att luftrenaren inte fungerar.



INDIKATORER OCH KNAPPAR

Indikatorer

1   Luftkvali-
tetsindikator

2  Indikator för tyst läge 3  Indikator för sovläge

4  Indikator för turboläge

5  Indikator för automatiskt läge 6  Filterbytesindikator

7   Luftfuktighets-
indikator

8  Ljussensor

1 Luftkvalitetsindikator
Anger omgivningsluftens 
föroreningsnivå i fyra steg: röd, 
violett, lila och blå. 

3 Indikator för sovläge
Tänds/släcks när sovläget är på/av.

5  Indikator för automatiskt läge
Tänds/släcks när automatiskt läge 
är på/av.

7 Luftfuktighetsindikator
Anger omgivningsluftens fuktighet. 
(20 % – 60 %)

2 Indikator för tyst läge
Tänds/släcks när tyst läge är på/av.

4 Indikator för turboläge
Tänds/släcks när turboläget är på/av. 

6 Filterbytesindikator
Den här indikatorn lyser när det 
är dags att byta ut filtren.

8 Ljussensor
Känner av omgivningens ljusnivå.
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1  Strömknapp

2  Knapp för tyst läge

6  Filteråterställningsknapp5  Knapp för automatiskt läge

3  Knapp för sovläget

4  Knapp för turboläget

7   Knapp för stämningsbelysning

1   Strömknapp
Används till att sätta på och stänga 
av luftrenaren.
  När luftrenaren startas första gången körs den 

i automatiskt läge. Om den stängs av och sedan 
sätts på igen medan den är igång, startar den 
i läget den hade innan den stängdes av.

2   Knapp för tyst läge
Sätter på / stänger av tyst läge.

3   Knapp för sovläget
Sätter på / stänger av sovläget.

5   Knapp för automatiskt läge
Sätter på / stänger av automatiskt läge.

7   Knapp för stämningsbelysning
Slår på och av stämningsbelysningen. Varje gång knappen för stämningsbelysning 
trycks in, växlar indikatorerna i följande ordning: Lägesindikator PÅ → Alla indikatorer 
AV → Lägre stämningsbelysning PÅ → Alla indikatorer PÅ.

4   Knapp för turboläget
Sätter på / stänger av turboläget. 

6   Filteråterställningsknapp
Om du trycker in den i tre sekunder 
ändras filterbytesintervallet.



ANVÄNDNING

-  Anslut stickkontakten till ett eluttag innan du gör några inställningar på luftrenaren.
- När du sätter på luftrenaren startar den i automatiskt läge som standard.Tips!

 Tyst läge
Minimerar lufthastigheten under luftrening och luftfuktning/
rening för att skapa en tyst och behaglig miljö. Det här 
driftläget är tyst och förbrukar mindre ström. 

 Sovläge
Bibehåller den närliggande luftfuktigheten i åtta timmar 
och skapar en behaglig miljö. Stämningsbelysningen på 
luftrenaren dämpas långsamt under 20 minuter efter att 
läget slås på för att hjälpa dig att somna. 

Endast luftreningsfunktionen fungerar när det inte finns 
något vatten i vattentanken. 

 Turboläge
 Maximerar luftflödeshastigheten under luftrening och 
luftfuktning/rening och skapar en tyst och behaglig miljö.

 Automatiskt läge
Ger effektiv drift genom att automatiskt reglera lufthastigheten 
(nivå 1 → nivå 2 → nivå 3) utifrån nedsmutsningsgraden 
i inomhusluften som sensorn känner av.
Det här är ett behändigt driftläge för de flesta användare. 

Nedsmutsnings-
grad 1

Nedsmutsnings-
grad 2

Nedsmutsningsgrad 3 
eller högre

Lufthastighet Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
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 Använda luftfuktning/rening
Om vatten fylls i vattentanken under luftrening och 
vattentanken sätts in i luftrenaren, växlar den automatiskt 
till luftfuktning/rening.
  Sensorn känner automatiskt av när vatten fylls i vattentanken 

och växlar till luftfuktning/rening. 
När sensorn upptäcker att det inte finns något vatten, 
växlar luftrenaren automatiskt till luftrening utan luftfuktning.

 Använda stämningsbelysning
Tryck på knappen för stämningsbelysning för att slå på och 
av respektive indikatorer.

Varje gång knappen för stämningsbelysning trycks in, 
växlar indikatorerna i följande ordning: Lägesindikator PÅ → 
Alla indikatorer AV → Lägre stämningsbelysning PÅ → Alla 
indikatorer PÅ.



3 sekunder3 sekunder

3 sekunder3 sekunder

JUSTERA PARTIKELSENSORN

Justera nedsmutsningssensorns känslighet

1.  Tryck och håll in knapparna för turboläge/
sovläge i minst 3 sekunder medan 
luftrenaren är igång.

2.  Filterbytesindikatorn blinkar i cirka 0,5 sekunder.

3.  Ställ in önskad sensorkänslighet genom att trycka på knappen för 
automatiskt läge. 
Sensorkänsligheten uttrycks genom att luftfuktighetsindikatorn blinkar.

2 streck lyser 5 streck lyser 8 streck lyser

Känslig Normal Låg känslighet

4.  Tryck på knapparna för turboläge och tyst 
läge samtidigt i minst 3 sekunder igen, 
och renaren fungerar normalt med angiven 
sensorkänslighet. 
  Om ingen knappinmatning sker på tio sekunder, 

sätts värdet automatiskt.
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FYLL PÅ VATTEN

Fylla vattentanken

1.  Tryck på TRYCK-knappen på sidan av luftrenaren 
och dra i handtaget för att ta bort vattentanken.

2.  Vrid vattentankens lock moturs för att lossa det.

3.  Fyll på vatten och vrid vattentankens lock medurs 
tills du hör ett klick när det låses. 

  Varningar vid återinsättning av vattentank
När du sätter in vattentanken i luftrenaren, tryck tills du hör ett klick.
Om vattentanken inte är helt på plats kan det orsaka läckage eller felfunktion.



  Utblås

Damm-
intag

Dammut-
släpp

RENGÖRING

- Dra alltid ut stickkontakten före rengöring.
-  Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel 

(lösningsmedel, thinner osv.), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Doppa inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten på den.

Tips!

 Rengöra luftkvalitetssensorn (rengöring varannan månad)
1.  Öppna luckan till luftkvalitetssensorn på luftrenaren vänstra sida. Rengör damm från 

luftintaget, utloppet och luftkvalitetssensorn med en mjuk borste eller dammsugare.

  Rengöra luftintag och luftutsläpp  
(rengöring varannan månad)
Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.
  Se till att inget damm kommer in i luftrenaren under rengöringen.

 Rengöra den bakre luckan
Ta bort den bakre luckan från luftrenaren och torka bort damm 
på ytan med en mjuk och torr trasa eller en mjuk borste.
  Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa (använd 

inte slipmedel).

 Rengör själva luftrenaren (2–4 veckors mellanrum)
Torka med en mjuk och torr trasa.
  Om den är mycket smutsig använder du en fuktig trasa 

(använd inte slipmedel).

2.  Blöt en bomullspinne med litet vatten och torka av linsen, 
dammintaget och dammutsläppet. Ta sedan bort fukt genom 
att torka igen med en torr bomullspinne.
  Om du inte rengör luftkvalitetssensorn regelbundet kan den 

fungera sämre.
  Rengöringscykeln varierar beroende på luftrenarens omgivning.  

Rengör oftare i mycket dammiga miljöer.
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 Rengöra vattentanken (dagligen)
1.   Ta bort vattentanken från sidan av luftrenaren och vrid sedan locket längst ner på vattentanken 

moturs för att öppna det. | 
Om det finns vatten kvar i vattentanken, töm ut det före rengöring.

2.  Fyll vattentanken till cirka 1/3 och tillsätt en liten mängd neutralt rengöringsmedel.  
Vrid vattentankens lock medurs för att stänga det. 
Håll vattentanken med båda händerna som på följande bild och skaka den från vänster 
till höger så att alla sidor av vattentanken tvättas.

4.  Torka vattentanken på en skuggig plats tills den är helt torr 
och sätt sedan tillbaka den i luftrenaren.

3.  Vrid vattentankens lock moturs för att öppna det och töm ut vattnet blandat med tvättmedel. 
Skölj sedan ordentligt i rinnande vatten. Rengjort.

  Utsätt inte vattentankens utsida för hårda stötar. Det finns en risk 
för skador vid omild hantering. Detta kan orsaka vattenläckage.

  När du drar åt locket, stäng det medurs tills du hör ett klick för 
att låsa det.

  Om vattentanken inte är helt stängd kan det orsaka läckage 
eller felfunktion. 

  Tvätta väl efter att ha använt ett neutralt tvättmedel så att inga 
rester finns kvar. Annars kan prestandan försämras. 



  

 

RENGÖRING

 Rengöring av vattentråget (dagligen)
1.  Ta bort vattentanken från luftrenaren och dra sedan ut vattentråget från luftrenarens sida som 

på bilden för att ta bort det. 
  Om du inte rengör luftkvalitetssensorn regelbundet kan den fungera sämre.

2.  Ta försiktigt bort luftfuktningsfiltret från vattentråget. 
  När du tar bort luftfuktningsfiltret kan vatten som har absorberats 

rinna ut. Var försiktig. Blöt luftfuktningsfiltret i ljummet 
vatten (högst 40°C) i minst 20 minuter, och använd sedan en 
rengöringsborste för att rengöra försiktigt i rinnande vatten.

  I vissa miljöer kan kranvattnet lämna vita mineralrester på 
luftfuktningsfiltret när detta torkar. Rengör i rinnande vatten 
och torka. 

  Perioden och tendensen till mineralrester kan variera beroende på miljö.

3.  Ta bort luftfuktningsfiltret, skyddet och locket från vattentråget i ordning. Fukta sedan en mjuk 
trasa eller rengöringsborste i neutralt rengöringsmedel och torka av vattentråget under rinnande 
vatten. Torka bort fukten från vattentråget med en torr och mjuk trasa och låt torka i skugga.
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- Dra alltid ur stickkontakten innan du rengör filtren.
-  Förfiltret kan återanvändas när du har tagit bort dammet och rengjort förfiltret 

med vatten.
-  Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre och 

problem kan uppstå.
-  Det fina dammfiltret (tillval), det deodoriserande filtret och HEPA-filtret kan inte 

återanvändas efter rengöring. 
Rengör dem aldrig med vatten.

Tips!

 Förfilter (rengör med 2–4 veckors mellanrum)

1.  Öppna bakre luckan genom att dra i den övre delen.

2.  Ta ut förfiltret genom att dra i handtaget.

3.  Ta bort dammet med vatten eller dammsugare beroende 
på hur smutsigt filtret är.

4.  Torka all fukt på förfiltret innan du sätter tillbaka det 
i luftrenaren. Sätt tillbaka bakre luckan på luftrenaren. 
  När du installerar förfiltret i luftrenaren, se till att fästa det 

exakt på kroken.
  Tvätta förfiltret i rinnande vatten eller vatten med ett neutralt 

tvättmedel iblandat (cirka 30°C) och torka sedan helt på en skuggig 
plats med korsdrag. Om det torkas i direkt solljus eller i närheten 
av en torktumlare, värmare eller andra värmegenererande föremål 
kan det bli skevt och inte passa i luftrenaren. 



FILTERBYTE

- Kontrollera att rätt del är vänd framåt när du byter filter.

- Se till att luftrenaren fungerar optimalt genom att bara använda äkta Coway-filter.

- Dra alltid ut stickkontakten innan du byter filter.

 Byta filter

 Tider för rengöring och byte av filter

Filter Tid för rengöring/byte Rengöring/byte

Förfilter Varannan/var fjärde vecka Rengör och tvätta

Fint dammfilter (tillval) En gång / 2 månader Byt

Deodoriserande filter En gång / 12 månader Byt

HEPA-filter En gång / 12 månader Byt

Luftfuktningsfilter
En gång / vecka Rengör och tvätta

Var fjärde månad Byt

 Byta luftrenarfiltren
Kontrollera framsidan av HEPA-filtret innan du byter ut det. 
  Använd det först efter att du har tagit bort plastförpackningen.

 Byta luftfuktningsfiltret
1.  Ta bort vattentanken från luftrenaren och dra sedan ut 

vattentråget från luftrenarens sida för att ta bort det.

2.  Ta försiktigt bort luftfuktningsfiltret så att vattnet inte 
stänker ut, och byt sedan ut det. 
  Använd det först efter att du har tagit bort plastförpackningen.
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LUFTFUKTNING MED NATURLIG FÖRÅNGNING

 Funktionssätt
Luftfuktningsmetoden som används av 
produkten är ett naturligt förångningssystem. 
Luftfuktningsdelen består av tre delar, 
vattentanken, vattentråget och WICK-filtret. 
Vattentanken förser vattentråget med vatten 
och WICK-filtret i vattentråget absorberar 
vattnet. Den torra luften som sugs in i 
produkten omvandlas till fuktig luft när den 
passerar genom hålen i WICK-filtret och ökar 
luftfuktigheten i rummet.

   När den varma, torra luften passerar WICK-filtret tar den upp fukt och lämnar av värme. 
Eftersom luftflödet från produkten är kallare än det var innan, kan du känna att luften är kall 
beroende på rummets storlek eller temperatur.

   Mängden fukt från ett system som använder luftfuktning med naturlig förångning varierar beroende 
på omgivningens temperatur och luftfuktighet. Om luftfuktigheten är hög eller temperaturen låg 
kan mängden fukt som tillsätts av luftfuktningsfunktionen bli låg.

 Fördelar
Luftfuktare som använder ultraljudsmetoden kan bara fukta området runt dem eftersom 
vattenpartiklarna är stora och tunga, och om de körs under lång tid blir deras omgivning fuktig. 
Den naturliga förångningsmetoden, däremot, förångar vatten på samma sätt som i naturen, 
så vattenpartiklarna är för små för att synas och mycket lätta. De irriterar inte andningsorganen 
eller gör husets insida fuktig, och användaren kan åtnjuta balanserade luftfuktningseffekter 
i hemmet.

   Denna produkt är avsedd för ytor på 25 kvadratmeter och kanske inte kan känna av fuktförändringar 
över större ytor. (För att öka luftfuktigheten på stora ytor, kör luftfuktning/rening med minst 
luftflödesnivå 3.)



Problem Kontrollera Möjliga lösningar

Det finns ingen 
luftström.

• Är luftrenaren ansluten till eluttaget?
Stickkontakten ska endast anslutas till ett 
eluttag på 220–240 V~ 50, 60 Hz.

• Är alla Indikatorer släckta?
Tryck på strömknappen och välj önskad 
funktion.

• Är det strömavbrott?
Använd luftrenaren när strömmen 
fungerar igen.

• Sitter vattentanken inte helt på plats? Se till att vattentanken är intryckt hela vägen.

Lufthastigheten 
ändras inte.

• Körs luftrenaren i manuellt läge? Slå på önskat driftläge.

• Körs luftrenaren i tyst läge?
Luftflödesnivån ställs in till den lägsta nivån 
under viloläge.

Det finns betydligt 
mindre luftflöde än 
när jag först använde 
luftrenaren.

•  Har det gått över tiden för rengöring 
eller filterbyte?

Kontrollera tiderna för rengöring och byte av 
filter och rengör eller byt ut filtren.

Det luktar ur utblåset.
•  Har det gått över tiden för rengöring 

eller filterbyte?
Kontrollera tiderna för rengöring och byte av 
filter och rengör eller byt ut filtren.

Luftkvalitetsindikatorn 
visar alltid samma färg.

•  Är det damm på dammsensorns lins? Rengör dammsensorns lins.

•  Visas hög dammnedsmutsning hela 
tiden?

Ställ in dammsensorn på låg eller normal 
känslighet.

•  Visas en låg dammnedsmutsningsgrad 
hela tiden?

Ställ in dammsensorn på hög eller normal 
känslighet.

Luftkvalitetsindikatorn 
blinkar.

• Begär service.

Om andra funktionsfel 
uppstår

• Undersök problemet, dra ut stickkontakten eller begär service.

Luftfuktighetsindika-
torn blinkar.

• Sitter vattentanken inte helt på plats? Se till att vattentanken är intryckt hela vägen.

FELSÖKNING

Produkten kanske inte fungerar som den ska av enkla orsaker eller på grund av obekanta 
användningsmetoder som inte är produktfel. I sådana fall kan problemet enkelt lösas med 
hjälp av ett servicecenter efter att nedanstående punkter har kontrollerats. Om du inte lyckas 
lösa problemet genom att kontrollera punkterna nedan kontaktar du ett servicecenter.



24

23

Produktens namn Luftrenare

Modellnamn APMS-0815C

Märkspänning 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz

Fas Enfas

Strömförbrukning Luftrening: 29 W, luftfuktning/rening: 24 W

Produktens isoleringsgrad Enhet klass 2 

Dammuppsamling Mekaniskt dammintag (HEPA-filter)

Säkerhetsutrustning Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas

Installationsplats För användning inomhus

Rekommenderad användningsyta 25 m2

vattentankens kapacitet 2,3 liter

Luftfuktning 450 ml/h

Produktmått  410,7 mm (bredd) x 271,5 mm (djup) x 514,6 mm (höjd)

Nettovikt 10 kg

PRODUKTSPECIFIKATION
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 Specifikationerna kan ändras något utan föregående meddelande i syfte att förbättra produktens funktion.

 Det rekommenderade användningsområdet anges med luftfuktningsfilter installerat.

 Uppgifterna om strömförbrukning anges med luftfuktningsfilter installerat.



GARANTIBEVIS ELLER GARANTIBREV 
FÖR TVÅ ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI 

LUFTRENARE APMS-0815C (”PRODUKTEN”)
Modell:
Serienummer:
Kundens namn: (”ÄGARE”)
Inköpsdatum:

Garantins omfattning: 

Från och med inköpsdatum för produkten 
och ett år framåt kommer COWAY enligt eget 
gottfinnande att reparera eller byta ut produkten 
om tillverkningsdefekter gör att den inte fungerar 
ordentligt för sitt avsedda användningsområde. 
Detta gäller i enlighet med de undantag, villkor och 
begränsningar som anges här.
COWAY fattar alla beslut rörande omfattningen av 
reparationer eller byten.
Åtgärderna i enlighet med den här garantin 
gäller endast för den del av produkten som är 
defekt vid tiden för garantiärendet. Garantin för 
ersättningsprodukten eller kvarvarande delar 
av originalprodukten gäller endast under den 
ursprungliga tvååriga garantiperioden. Den här 
begränsade garantin gäller endast för produkter 
som används enligt anvisningarna från COWAY och 
i strikt enlighet med de publicerade specifikationer 
från COWAY som gäller vid den aktuella tidpunkten. 
OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR NÅGOT ANNAT ÄN 
DET AVSEDDA SYFTET SÄLJS DEN I BEFINTLIGT SKICK 
UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA 
GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER RÖRANDE 
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

Vad garantin inte omfattar:

Den här garantin utfäster att produkten ska vara 
fri från tillverkningsfel som påverkar möjligheten 
att använda produkten för dess avsedda ändamål. 
Garantin innebär inte att produkten aldrig 
kommer att behöva repareras eller att tillverkaren 
har några åtaganden, skadeståndsansvar eller 
skyldigheter utöver vad som särskilt har angetts 
i föregående avsnitt. COWAY är inte ansvariga eller 
skadeståndsskyldiga för personskador eller skador på 
egendom av något slag, även om de uppstår genom 
ett brott mot den här garantin. 

Begränsningar och undantag:

I DEN OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT 
GÄLLANDE LAG FRÅNSÄGER SIG COWAY ALLA ANDRA 
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, 
UTÖVER VAD SOM ANGES I DET HÄR DOKUMENTET. 
DEN HÄR GARANTIN GÄLLER I STÄLLET FÖR 
OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, 
VILLKOR OCH UTFÄSTELSER, UTTRYCKLIGA ELLER 
UNDERFÖRSTÅDDA, MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, 
LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGA, INKLUSIVE, MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR 
ELLER GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER 
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE FÖR COWAY-
PRODUKTEN. 
EN DEL STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA 
BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD 
GARANTI GÄLLER, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING 
KANSKE INTE GÄLLER DIG. 
COWAY BEMYNDIGAR INGA ANDRA PERSONER, 
INKLUSIVE FÖRETAGETS REPRESENTANTER, ATT 
GÖRA NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER ERBJUDA NÅGRA 
GARANTIER ELLER VILLKOR RÖRANDE PRODUKTEN 
UTÖVER DEN HÄR GARANTIN. DEN HÄR BEGRÄNSADE 
GARANTIN SKA UTGÖRA ÄGARENS ENDA RÄTTIGHET 
GENTEMOT COWAY OCH COWAY SKA INTE 
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, 
STRAFFSKADESTÅND, SÄRSKILDA SKADOR, 
OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER ANDRA SKADOR, 
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLORADE 
INTÄKTER OCH FÖRLORAD ANVÄNDNING. 
OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR OCH 
STRAFFSKADESTÅND SKA INTE ERSÄTTAS ÄVEN OM 
DE ÅTGÄRDER ELLER HANDLINGAR SOM ANGES 
I GARANTIN MISSLYCKAS I SITT GRUNDLÄGGANDE 
SYFTE. EN DEL STATER ELLER LÄNDER TILLÅTER INGA 
BEGRÄNSNINGAR AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER 
FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING 
KANSKE INTE GÄLLER DIG. COWAY SKA INTE HÅLLAS 
ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND 
AV FÖRSUMLIGHET, GARANTIBROTT, STRIKT ANSVAR 
ELLER ANNAT JURIDISKT SKADESTÅNDSBEGREPP 
ANNAT ÄN I ENLIGHET MED DET EXKLUSIVA ANSVAR 
SOM ANGES I DEN HÄR GARANTIN.
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Begränsningar av underförstådda garantier:

Alla underförstådda garantier om säljbarhet 
eller lämplighet för ett visst syfte eller 
användningsområde ska begränsas till varaktigheten 
för tidigare uttryckliga skriftliga garanti.

Garantivillkor:

COWAY:s fortsatta ansvar enligt den här garantin 
är beroende av följande:
a) Defekten eller skadan orsakas inte av eller är 

inte ett resultat av: onormal användning eller 
onormala förhållanden, felaktig förvaring, 
otillåtna ändringar eller reparationer, 
vanskötsel, försumlighet, ändringar, felaktig 
installation eller andra handlingar som inte 
beror på Coway eller tillverkaren av produkten 
eller som inte täcks av tillverkarens garanti,

b) Produkten har inte ändrats, modifierats eller 
reparerats utan föregående skriftligt tillstånd 
av COWAY,

c) ÄGAREN har meddelat COWAY skriftligen om 
alla fel på produkten som omfattas av garantin 
inom trettio (30) dagar från att felet uppstod,

d) Det har inte förekommit felaktig användning, 
felaktig skötsel eller försummelse gällande 
produkten från ÄGARENs sida.

Ansvarsfriskrivning:

Om COWAY vid någon tidpunkt inte uppfyller eller 
följer något av villkoren och bestämmelserna i det 
här dokumentet ska detta inte anses upphäva 
företagets rättigheter i sammanhanget.

Garantiservice och ÄGARENS skyldigheter:

Om produkten inte fungerar för sitt avsedda 
syfte ska COWAY eller företagets representant 
meddelas inom 48 timmar eller under nästa 
arbetsdag efter att eventuella defekter hos 
produkten har upptäckts. ÄGAREN måste meddela 
COWAY skriftligen senast trettio (30) dagar efter 
att defekten upptäcktes eller rimligen borde 
ha upptäckts. Ärenden i enlighet med den här 
garantin kräver ett inköpsbevis från ÄGAREN.

TYSKLAND OCH ÖSTERRIKE

 Adress :  KÜNZI Deutschland, Zweigniederlassung 
der KÜNZI S.p.A. Orber Straße 67, DE-60386 
Frankfurt am Main

 Tel. : +49 (0)69 66 10 27 000
 E-post : info-de@kunzigroup.com
 Webbplats : https://kunzigroup.com

POLEN

 Adress :  OPUS SP. z o.o.  
Toruńska 8, 44-122 Gliwice

 Tel. : +32 4201255
 E-post : serwis@opus.pl

SVERIGE

 Adress :  Albion Nordic AB, Traktorgatan 2,  
745 37 Enköping

 Tel. : +46 171 66 33 00
 E-post : info@albionnordic.com
 Webbplats : www.albionnordic.com

COWAY

 Adress :  COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro,  
Yugu-eup, Gongju-si, Chungcheongnam-do, 
Korea

 Tel. : +82-1588-5100

ITALIEN

 Adress :  KÜNZI S.p.A, Via L. Ariosto n.19, 20091 – 
Bresso (MI), Italien

 Tel. : +39 02 61 45 161 
 E-post : info-it@kunzigroup.com 
 Webbplats : https://kunzigroup.com
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