
Coway Luftrenare AP-0509DH
• Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk. Det kan inte användas i ett 
utomeuropeiskt land där strömspänningen är annorlunda.

• Läs och spara dessa instruktioner. 
•  Svenska  



FUNKTIONER

1. ANTI-FLU HEPA™-filtersystem
Coways innovativa ANTI-FLU HEPA™ fångar upp mikropartiklar och 
slår ut virus med upp till 99,9 % effektivitet. Naturliga ämnen från 
ginkgo och japanska sumakträd förstör proteinet på virusens yta.

* Det här är ingen medicinsk apparat.

2. UFY-förfilter (ultrafint garn)
Det avlägsnar relativt stora dammpartiklar och mögel och 
skyddar det deodoriserande mediumfiltret och ANTI-FLU 
HEPA™-filtret.  Genom att använda UFY-filter minskar tryckfallet i 
filtersystemet och dammuppsamlingen blir mer effektiv. Filtret är 
vattenavstötande för att kunna rengöras effektivt och torka fortare.

3. Slimmad design
Den slimmade designen gör att produkten smälter väl in i de flesta 
miljöer.
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INNEHÅLL

- Förvara användarhandboken lätt tillgänglig. -

BäSTA KUND

Tack för att du använder en luftrenare från Coway.
Läs användarhandboken för att använda och underhålla produkten på rätt sätt.
Om du stöter på problem medan du använder produkten kan du ofta enkelt lösa problemet 
genom att läsa i användarhandoken. Eftersom handboken också innehåller produktgarantin 
bör den förvaras på ett säkert ställe.
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SäKERHETSINFORmATION

Följande information om 
användarsäkerhet måste observeras.
Detta för att säkerställa användarens säkerhet 
och förhindra skada på egendom. Läs 
säkerhetsbestämmelserna noggrant och använd 
produkten på korrekt sätt.

endast för användning 
med 220–240 V

endast för 
användning med 

120 V

 Fara!   Om föreskrifterna inte följs kan det leda till allvarliga 
skador eller dödsfall.

• Använd inte en skadad stickkontakt eller ett löst sittande eluttag.
• Anslut stickkontakten till ett separat eluttag för 220–240 V ~, 50

Hz/60 Hz.
• Flytta inte produkten genom att dra i nätsladden.
• Hantera inte stickkontakten med våta händer.
•  Böj inte nätsladden kraftigt och placera den inte under tunga

föremål för att undvika att den blir skadad eller deformerad.
• Sätt inte i och dra ut sladden flera gånger.
• Om eluttaget är fuktigt ska produkten kopplas ur försiktigt och

eluttaget torka helt innan det används igen.
• Se till att koppla ur produkten innan reparation, inspektion eller

byte av delar.
• Koppla ur produkten om den inte ska användas på länge.
• Försök inte reparera eller modifiera nätsladden.
• Ta bort damm och vatten från stickkontakten.
• Anslut inte produkten till ett eluttag eller en strömdosa som

används av flera andra apparater. Använd ett separat eluttag för
produkten.

• Om nätsladden är skadad ska du inte byta ut den själv. Kontakta
en Coway-serviceverkstad för att få den utbytt.

• Installera inte luftrenaren nära en värmekälla.
• Placera inte produkten ovanpå en elektrisk apparat som ett

element eller en tv.
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• Installera inte produkten där den kan utsättas för damm, fukt 
eller väta (regnvatten).

• Använd inte produkten på platser där brandfarliga gaser eller 
lättantändligt material används eller förvaras.

• Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om den 
låter konstigt, ryker eller luktar bränt och ring någon av våra 
serviceverkstäder.

• Placera aldrig produkten i vatten.
• Spruta inte in brandfarliga ämnen i luftinloppet, exempelvis 

insektsmedel eller doftspray.
• Försök inte plocka isär, reparera eller modifiera produkten själv.
• Placera inga behållare med vatten, medicin, mat, metallföremål 

eller lättantändligt material ovanpå produkten.
• Koppla ur produkten innan du rengör den.



varning!   Om föreskrifterna inte följs kan det leda till 
allvarliga skador eller skada på egendom.

• Rengör inte produkten genom att ha vatten på den, och använd 
inte heller bensen eller thinner.

• Stoppa inte in fingrar eller andra föremål i luftintaget eller 
luftutsläppet.

• Låt inte barn hänga eller klättra på produkten.
• Var försiktig när den främre luckan tas bort så att inte någon 

kroppsdel eller något föremål fastnar i övre delen av produkten.
• Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer 

(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental 
kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap om 
apparaten, om de inte hålls under uppsikt eller instrueras om 
hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras 
säkerhet.

• Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
• Denna produkt får användas av barn från 8 års ålder.

 Försiktigt!   Om föreskrifterna inte följs kan det leda till lättare 
skador eller skador på egendom.

• Installera inte produkten på ett lutande underlag.
• Använd inte överdriven kraft när du hanterar produkten.
• När produkten används ska avståndet till väggar och föremål 

i närheten vara minst 20 cm i sidled och 30 till 60 cm ovanför 
produkten.

• Installera produkten så att inga hinder blockerar luftcirkulationen 
runt den.

• Använd inte luftrenaren nära belysningsanordningar eller i direkt 
solljus.

SäKERHETSINFORmATION
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• Installera luftrenaren minst 2 meter från elektroniska apparater, 
till exempel tv-apparater.

• Använd inte produkten på platser där den kommer att utsättas 
för kraftig rök, dofter eller olja.

• Använd inte luftrenaren där den kan utsättas för direkt solljus.
• Byt filter i enlighet med intervallen för filterbyte.
• Rengör förfiltret regelbundet med vatten och låt det torka helt 

innan användning.
• Tryck inte mot eller luta dig mot produkten eftersom det kan 

välta den.
• Låt inte barn sticka in händerna i hålet.

För inform
ation
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Framsida/baksida

Övrigt

DELARNAS NAmN

Display/
Driftsdel

Handtag

Luftutsläpp

Nätsladd

Användarhandbok
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LUFTRENINg

■ UFY-förfilter (ultrafint garn)
Det avlägsnar relativt stora dammpartiklar och mögel och skyddar det deodoriserande 
mediumfiltret och ANTI-FLU HEPA™-filtret. Genom att använda UFY-filter minskar tryckfallet och 
dammuppsamlingen blir mer effektiv.

■ Deodoriserande mediumfilter
 Det deodoriserande mediumfiltret avlägsnar medelstora damm- och gaspartiklar och skyddar även 
HEPA-filtret. Det deodoriserande mediumfiltret kan dammsugas rent. 
Det deodoriserande mediumfiltret är av polyuretanskumtyp och har ett lager av AC-pulver.

■ ANTI-FLU HEPA™-filter
 Coways innovativa ANTI-FLU HEPA™ fångar upp mikropartiklar och slår ut virus med upp till 99,9 % 
effektivitet. Naturliga ämnen från ginkgo och japanska sumakträd förstör proteinet på virusens yta.
* Det här är ingen medicinsk apparat.

2. Deodoriserande mediumfilter 1. UFY-förfilter 3. ANTI-FLU HEPA™-filter

▶ ▶

För inform
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FÖRBEREDELSER

1. Öppna den främre luckan.
Öppna den främre luckan genom att dra i nederkanten.

2. Ta ut filtren och avlägsna plastförpackningen.
Ta bort plastförpackningen från alla filter utom förfiltret och montera sedan filtren i rätt ordning.

Produkten är enbart avsedd för 220–240 v ~, 50 Hz/60 Hz.
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (220–240 V ~, 50 
Hz/60 Hz) som bara används för produkten.

Installera filtret

Tips!

- Se till att ta bort plastförpackningarna från respektive filter innan det installeras.
- Produkten är endast avsedd för användning i hemmet. Använd endast produkten 
inomhus.
- Dra ut nätsladden ur eluttaget när produkten inte används.
-  Kontrollera att framsidan på filtret är vänd i rätt riktning när det installeras.

▶  Filtrens ordning: UFY-förfilter→Deodoriserande mediumfilter→ANTI-FLU 
HEPA™-filter

Kontrollera före användning!
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Driftsdel

INDIKATORER OCH KONTROLLER

Kontroller

2 31 Strömknapp Filteråterställningsknapp Hastighetsknapp

  Strömknapp
Används för att sätta på och stänga av 
produkten.

   Stäng av strömmen genom att trycka ned 
strömknappen i ca 1 sekund.

1

  Hastighetsknapp
 Används för att ställa in önskad luftflödeshastighet.

3

 Filteråterställningsknapp
Påbörja återställningsläget genom att trycka ned 
återställningsknappen i ca 1 sekund. Aktivera 
filteråterställning i återställningsläget genom 
att trycka ned återställningsknappen i ca 1 
sekund igen. Om ström-/hastighetsknappen 
trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i 
återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.

2
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Indikationsdelen

INDIKATORER OCH KONTROLLER

Indikatorer

1 2Filterbytesindikator Hastighetsindikator

Filterbytesindikator
Indikatorn tänds när filtret behöver bytas. 
I återställningsläget betyder en blinkande hastighetslampa att ett filter 
behöver bytas.
Steg 1 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter, Steg 2 LED-lampa:  
ANTI-FLU HEPA™-filter.
Aktivera återställning i återställningsläget genom att trycka ned 
återställningsknappen i ca 1 sekund igen.
Om ström-/hastighetsknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder 
förflyter i återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.

1

Hastighetsindikator
Genom att använda hastighetsknappen kan du välja 
luftflödeshastighet i tre steg. (Steg 1 → Steg 2 → Steg 3)

2
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ANväNDNINg

■ Manuellt läge
Tryck ned strömknappen och välj luftströmmens 
hastighet genom att trycka ned hastighetsknappen.

Tips!

-  Innan du använder produkten måste den anslutas till ett separat eluttag.
-  När strömmen slås på visas det tidigare använda driftläget som redan är inställt 

och kan användas.
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■ Rengöring
1. Öppna den främre luckan genom att dra i nederkanten.

2.  Tryck på spärren över förfiltret och ta ut förfiltret genom att 
dra i handtagen.

   Ta bort filtret försiktigt och utan stötar så att inte dammet 
ramlar bort från filtret.

3.  Rengör förfiltret med en dammsugare eller med vatten 
beroende på nedsmutsningsgraden. 
(2–4 veckors mellanrum)

4.  Rengör det deodoriserande mediumfiltret genom att 
dammsuga det. (2–4 veckors mellanrum)

5.  montera förfiltret efter att ha tagit bort all kvarvarande 
fukt. Sätt tillbaka den främre luckan på produkten.

   När du sätter tillbaka förfiltret på produkten ska spärren 
passas in korrekt.

- Koppla alltid ur enheten innan filtren rengörs.
- Förfiltret kan torkas eller sköljas av och användas igen.
- Om förfiltret inte rengörs under längre tid kan produkten fungera sämre.
-  Det deodoriserande mediumfiltret kan dammsugas av och användas igen. Rengör det inte 

med vatten.

RENgÖRINg
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■ Rengöra luftintag och luftutsläpp (varannan månad)
Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.

  Var försiktig så att det inte faller ned damm i luftrenaren.

■ Rengöra den främre luckan
Ta bort den främre luckan från produkten och avlägsna 
dammet på ytan med en torr mjuk borste eller trasa.

  Använd en lätt fuktad trasa om det finns mycket smuts, 
men använd inte slipmedel.

■ Rengöra produktens hölje (2–4 veckors mellanrum)
Rengör luftintaget och luftutsläppet med en mjuk borste.

  Var försiktig så att det inte faller ned damm i luftrenaren.

Tips!

- Koppla alltid ur luftrenaren innan produkten rengörs.
-  Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (till 

exempel thinner), blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Placera inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten direkt på den.
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FILTERBYTE

 Tider för rengöring och byte av filter.

Filter intervall metod

UFY-förfilter 2–4 veckors mellanrum Rengöring

Deodoriserande mediumfilter
2–4 veckors mellanrum Dammsugning

En gång om året Byte

ANTI-FLU HEPA™-filter Vart tredje år Byte

 Användningstiden bygger på 24 timmars användning i hastighetsläge 1.
 De rekommenderade tiderna för byte av filter kan variera beroende på driftsmiljön.

	Ange filteråterställning
1. Sätt på strömmen när du har bytt filtret.
2. Påbörja återställningsläget genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund.
3. Aktivera återställningen genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund igen.

 Om ström-/hastighetsknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i 
återställningsläge, inaktiveras återställningsläget.

 Tvingat återställningsläge
När du har bytt ut ett filter innan tiden för byte av filter har uppnåtts. 
1. Tryck ned återställningsknappen i 1 sekund (tvingad återställning).
2.  Tryck på hastighetsknappen för att välja det filter som ska bytas.

När du väljer en LED-lampa för önskat luftflöde, blinkar lampan.
Steg 1 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter, Steg 2 LED-lampa: ANTI-FLU HEPA™-filter.
Steg 1 + 2 LED-lampa: Deodoriserande mediumfilter och ANTI-FLU HEPA™-filter.

3. Ange tvingad återställning genom att trycka ned återställningsknappen i ca 1 sekund.

Om strömknappen trycks ned eller om mer än 20 sekunder förflyter i tvingat återställningsläge, 
inaktiveras det tvingade återställningsläget.

- Koppla alltid ur luftrenaren innan produkten rengörs.
-  Använd inte rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel (till exempel thinner), 

blekmedel, klorin eller slipmedel.
- Placera inte luftrenaren i vatten och spruta inte vatten direkt på den.
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FELSÖKNINg

Symptom Kontrollera åtgärd

Ingen luft blåser.

• Är nätsladden ansluten? Anslut nätsladden till ett eluttag för 
220–240 V ~, 50 Hz/60 Hz.

• Är displayen helt avstängd? Tryck på strömknappen och välj önskad 
funktion.

• Har strömmen gått? Använd luftrenaren när strömmen 
har kommit tillbaka.

Luftflödeshastigheten 
är märkbart svagare än 
tidigare.

• Har tiden för rengöring eller byte av 
filter passerats?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör/byt ut filtren vid 
behov.

Det luktar illa från 
luftutsläppet.

• Har tiden för rengöring eller byte av 
filter passerats?

Kontrollera tiderna för rengöring och 
byte av filter och rengör/byt ut filtren vid 
behov.

Om andra 
funktionsproblem 
uppstår.

• Kontrollera symptomen, koppla ur produkten och begär service eller kontakta vår 
serviceverkstad.

Om luftrenaren fungerar onormalt kan det bero på ett mindre problem eller på att användaren 
inte är bekant med produkten, snarare än att produkten är felaktig. Sådana problem kan enkelt 
lösas utan hjälp från en serviceverkstad genom att du kontrollerar följande. Om problemet 
fortfarande kvarstår efter att du kontrollerat följande så kontaktar du ett servicecenter.
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SPECIFIKATION

Produkt Luftrenare

Modell AP-0509DH

Märkspänning 220–240 V~, 50 Hz/60 Hz

Fas 1

Strömförbrukning 43 W, 0,36 A 

Produktens 
isoleringsgrad Enhet klass 2

Dammuppsamlingsläge Mekanisk dammuppsamlingsmetod 
(HEPA-filter)

Säkerhetsfunktion Strömmen stängs av när den främre luckan öppnas

Installationsplats Inomhusanvändning

Maximal luftvolym 3,6 m3/ min.  

Storlek 311,9 mm (B) × 197,4 mm (D) × 573 mm (H)  

Vikt 5,0 kg

• Specifikationerna kan ändras något för att öka produktens prestanda.
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Traktorgatan 2 
745 37 Enköping
Sweden

Tel. : +46 171 66 33 00
www.albionnordic.com  |  info@albionnordic.com

Albion Nordic AB

www.coway.se
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