
Luchtreiniger

Gebruikershandleiding
AX34R3020WW

 ꞏ Dank u voor uw aankoop van deze luchtreiniger van Samsung.

 ꞏ Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen 
en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.
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Correcte verwijdering van dit product  
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

(Van toepassing in landen met aparte ophaaldiensten)
Deze markering op het product, de accessoires of de handleiding geeft aan dat het product en de elektronische 
accessoires (zoals de oplader, headset, USB-kabel) niet mogen worden weggegooid met ander huishoudelijk 
afval aan het eind van hun werkzame leven. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid 
te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering, moet u deze items van andere soorten afval scheiden en 
deze op een verantwoordelijke manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.
Gebruikers kunnen contact opnemen met de verkoper van het product, of hun lokale overheid, voor details met 
betrekking tot waar en hoe zij deze producten kunnen recycleren ter bescherming van het milieu.
Commerciële gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden in het koopcontract 
controleren. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet samen met commercieel afval worden 
weggegooid.

Meer informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en productspecifieke regelgevende verplichtingen zoals REACH, 
WEEE, batterijen, vindt u op: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
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Veiligheidsm
aatregelen .

Veiligheidsmaatregelen .

Veiligheidsmaatregelen 
Deze veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de eigenaar en ter 
voorkoming van materiële schade. Lees daarom deze handleiding aandachtig door voordat 
u het product in gebruik neemt.

 WAARSCHUWING
Gevaren en onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstige en levensbedreigende 
verwondingen.

 LET OP
Gevaren en onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichte verwondingen of schade 
aan uw eigendom.

  Volg de aanwijzingen.

 Probeer NIET om.

 Steek de stekker stevig in het stopcontact. 

 NIET demonteren

VOOR DE INSTALLATIE 

 WAARSCHUWING
  Gebruik het voedingskabel met de voor dit 

apparaat aangegeven stroomspecificaties 
of hoger, en gebruik de kabel alleen voor 
dit apparaat. Verleng het netsnoer ook 
niet zelf.
 ꞏ Het delen van een stopcontact met andere 

apparaten met behulp van een stekkerdoos 
met meerdere stopcontacten of het 
verlengen van het netsnoer kan leiden 
tot een elektrische schok of brand.

 ꞏ Gebruik geen elektrische omvormer. Dit kan 
leiden tot brand of elektrische schokken.

 ꞏ Als de spanning/frequentie/nominale 
stroomtoestand afwijkt, kan dit brand 
veroorzaken.

Plaats het apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontvlambaar materiaal. 
Het apparaat niet op een vochtige, olieachtige of stoffige plaats installeren, 
of op een locatie waar de koelkast blootgesteld wordt aan direct zonlicht en water 
(regendruppels). Installeer dit apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
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  LET OP
Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plaats waar het netsnoer van het 
product gemakkelijk kan worden uitgetrokken.
 ꞏ Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een elektrische schok of brand als gevolg van 

een elektrische lekkage.
Installeer uw apparaat op een effen en harde vloer, zodat deze het gewicht van het 
apparaat kan dragen.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot abnormale trillingen, lawaai of problemen met 

het product.

Zorg bij de installatie van het apparaat voor 
voldoende ruimte rondom het apparaat.
 ꞏ Ruimte tussen beide zijden van het 

product en de muur: Minstens 60 cm of 
meer, ruimte voor het product: 25 cm of 
meer 

 ꞏ Als er niet voldoende ruimte voor de 
luchtinlaat is, kan de zuiveringscapaciteit 
verslechteren.

 ꞏ Zorg ervoor dat obstakels zoals een 
gordijn de luchtinlaat of -uitlaat van 
het apparaat niet blokkeren.

Zorg er bij de installatie van het product voor dat er geen zware voorwerpen op het 
netsnoer (of de kabel) zitten.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

VOOR DE STROOMTOEVOER
  WAARSCHUWING

Verwijder regelmatig met een droge doek alle vreemde stoffen zoals stof of water uit de 
stekkeraansluitingen en de contactpunten.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Bij het aansluiten van het apparaat moet de stekker naar beneden gericht zijn.
 ꞏ Als de stekker in de tegenovergestelde richting wijst, kunnen de elektrische draden 

in de kabel beschadigd raken en dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Als het product, de stekker of het netsnoer beschadigd is, neem dan contact op met het 
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het, om gevaar te voorkomen, worden 
vervangen door de fabrikant, zijn service vertegenwoordiger of personen met 
vergelijkbare kwalificaties.
Deze instructies moeten ook in een ander formaat beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op een 
website.

Veiligheidsmaatregelen
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Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen beschadigde strekker, 
beschadigd stroomsnoer of los stopcontact.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Trek niet aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact haalt. Pak de stekker 
vast en trek dan aan de stekker.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Trek niet aan het stroomsnoer en 
buig het niet te veel. Het stroomsnoer 
niet verdraaien of vastbinden. Het 
stroomsnoer niet over een metalen 
voorwerp haken, geen zware voorwerpen 
op het stroomsnoer zetten, steek het 
stroomsnoer niet tussen voorwerpen en 
duw het stroomsnoer niet in de ruimte 
achter het apparaat.
 ꞏ Dit kan namelijk leiden tot elektrische 

schok of brand.

  LET OP
Wanneer de luchtreiniger gedurende een lange periode niet wordt gebruikt of 
tijdens een onweersbui of bliksem, dient u de stroomtoevoer te onderbreken.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Het is gevaarlijk als de stroomkabel beschadigd raakt, neem daarom contact op met 
een servicecentrum of gekwalificeerde deskundigen voor de reparatie.
Voordat u het apparaat reinigt of repareert, dient u de stekker uit het stopcontact te 
halen.

Voor de werking
  WAARSCHUWING

Als het apparaat onder water staat, schakel het dan uit en neem contact op met een 
servicecentrum.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Wanneer het apparaat een vreemd geluid maakt, naar rook ruikt of een brandende 
geur vrijgeeft, sluit de stroom onmiddellijk af en neem contact op met uw 
dichtstbijzijnde dienstverlener.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Wanneer een gaslek optreedt (zoals propaangas, vloeibare petroleum, gas, etc.), 
ventileer onmiddellijk zonder de stroomkabel aan te raken.
 ꞏ Gebruik geen ventilator.
 ꞏ Als er een vonk, een explosie of brand kan ontstaan.
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Trek de stekker niet uit het stopcontact tijdens het gebruik.
 ꞏ Bij het opnieuw aansluiten van het apparaat kan er vlammen ontstaan en dit kan 

leiden tot een elektrische schok of brand.

Als er een reparatie nodig is, neem dan contact op met het servicecentrum.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het product, waterlekkage, 

elektrische schok of brand.
Raak de zekering niet aan met natte 
handen.
 ꞏ Dit kan leiden tot elektrische schok.

Oefen geen kracht uit op het product of 
trek er niet aan met excessieve kracht.
 ꞏ Dit kan leiden tot brand, letsel of 

problemen met het product.

Houd na het uitpakken van de luchtreiniger alle verpakkingsmaterialen buiten het 
bereik van kinderen.
 ꞏ Als een kind een zak over zijn/haar hoofd trekt, kan het stikken.

Plaats uw vingers of vreemde objecten niet in de luchttoevoer/luchtafvoer van de 
luchtreiniger.
 ꞏ Wees extra voorzichtig met kinderen, zodat ze geen letsel oplopen door hun vingers 

in het product te steken.

Veiligheidsmaatregelen
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Plaats geen object dichtbij de buitenunit, 
vooral objecten die kunnen gebruikt 
worden door kinderen om op de machine 
te klimmen.
 ꞏ Het kind kan vallen en zich verwonden 

of het product kan omvallen en het kind 
verwonden.

Als er water in de voedingsmodule is gekomen, trek dan de stekker uit het 
stopcontact en droog het product volledig af voor gebruik.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Stop geen andere vreemde materialen zoals metaal in het product.
 ꞏ Dit kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Plaats geen zware voorwerpen op het product.
 ꞏ Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Als er een vreemde substantie, zoals water, het apparaat is binnengedrongen, 
trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het 
dichtstbijzijnde servicecentrum.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Niet zelf de koelkast proberen te repareren, demonteren of wijzigen.
 ꞏ Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad, enz.) dan de 

standaardzekering.
 ꞏ Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het 

product of letsel.
  LET OP

Houd een afstand van ongeveer 2 m tot andere elektrische apparaten zoals een TV, 
video- of audioapparaat enz.
 ꞏ Als u dit nalaat, kan dit leiden tot schade, elektrische schok of brand.

Laat voldoende ruimte tussen het product en een muur.
 ꞏ Ruimte tussen beide zijden van het product en de muur: Minstens 60 cm of meer, 

ruimte voor het product: 25 cm of meer 
 ꞏ Deze producten zijn ontworpen om de kamerlucht van de voorkant van het product 

af te voeren voor het zuiveringsproces. Zorg er daarom voor dat er geen obstakels 
zijn voor het product en in de buurt van de luchttoevoer en -afvoer. 

Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen (zoals wasgoed, 
aangestoken kaarsen, brandende sigaretten, vaat, chemicaliën, metalen 
voorwerpen, enz.) op het apparaat.
 ꞏ Dit kan leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.
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Kantel of draai het product niet ondersteboven terwijl het op het stopcontact is 
aangesloten.
 ꞏ Als u dit niet doet, kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Spuit geen vluchtig materiaal zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.
 ꞏ Naast de schadelijke effecten voor mensen kan dit ook leiden tot elektrische schok, 

brand of problemen met het product.

Doe het product niet in het water.
 ꞏ Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

Raak het apparaat niet met natte handen aan.
 ꞏ Dit kan leiden tot elektrische schok.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder ook kinderen) 
met een verminderd fysiek, zintuiglijk of geestelijk vermogen of gebrek aan kennis 
en ervaring, tenzij iemand die voor hun veiligheid verantwoordelijk is toezicht op 
hen houdt of hen aanwijzingen geeft over het gebruik van het apparaat. Kinderen 
moeten in de gaten gehouden worden, om ervoor te zorgen dat ze niet met het 
apparaat spelen. 

Bij gebruik in Europa: Dit apparaat mag gebuikt worden door kinderen van 8 jaar en 
ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of 
gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en begrip hebben van 
de gevaren die hierbij betrokken zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Zonder toezicht mogen kinderen het apparaat niet reinigen of gebruikersonderhoud 
uitvoeren.

VOOR HET SCHOONMAKEN
  WAARSCHUWING

Spuit geen water in het apparaat om het schoon te maken. Gebruik geen benzeen, 
verdunner, alcohol of aceton om het apparaat schoon te maken.
 ꞏ Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schok en/ of brand.

Schakel de stroomtoevoer uit en stop de werking van de ventilator voordat u het 
product reinigt.
 ꞏ Er bestaat gevaar op een elektrische schok of brand.

  LET OP
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt.

Veiligheidsmaatregelen

Veiligheidsmaatregelen .
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Bevestigingen voor gebruik

Accessoires

Voorfilter 1EA
2-in-1 filter 1EA

(Deodorisatie Filter + Stofopvangfilter)

Gebruikershandleiding1 EA

Productspecificaties
De afmeting van het product is gebaseerd op de maximale waarde van de meting. 
De meting kan variëren afhankelijk van de zijde.

Met het oog op productverbetering kunnen het ontwerp en de specificaties van het  
product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Modelnaam AX34R3020WW

Productafmeting (B*H*D) 350 mm*540 mm*350 mm
Effectief gebied 34 m²

Bevestigingen voor gebruik
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Controle van de luchtreiniger

Behuizing

Luchtreiniger controleren

01 Luchtuitlaat

02 Display en knoppen

03 Luchtinlaat/voorpaneel

04 Handgreep (aan de achterzijde)

05 Stofsensor

06 Gassensor

07 2-in-1 filter (Deodorisatie Filter + 
Stofopvangfilter)

08 Voorfilter

Luchtreiniger controleren

Dust

07

08

01

02

05

06

04

03
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Display en knoppen

01 Indicatie voor de snelheid van de 
ventilator

02 Filterschoonmaakindicator
03 Uitgebreide Luchtkwaliteitsindicator
04 Start/Stop knop

05 Knop voor snelheid

06 Druk op de knop Filter Reset
07 Kinderslotknop

030201

04 05 06 07
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Controle van de luchtreiniger

Het demonteren van de luchtfilter
Wanneer u het 2-in-1 filter voor de eerste keer gebruikt of vervangt door een nieuwe set, 
verwijder dan eerst de vinylverpakking.

STAP 1 Open de voorkant van het deksel

ffDruk met uw duim op het bovenste 
gedeelte van het product en trek 
met andere vingers aan de voorkant 
van het deksel.

STAP2 Het demonteren van de luchtfilter

STAP3 Demonteer het 2-in-1 filter

STAP4 Vervang de 2-in-1 filter 

ffVerwijder de vinylverpakking van het 
nieuwe 2-in-1 filter.

Controle van de luchtreiniger



13

Controle van de luchtreiniger

Montage van het filter

STAP1 Plaats de 2-in-1 filter

ffPlaats het filter op de groeven 
aan de onderkant om het filter 
te bevestigen.

STAP2  Plaats de voorfilter  

STAP3 Sluit het deksel aan de voorzijde

ffSteek de haken eerst in de groeven 
aan de onderkant.

STAP4 Plaats het filter en reset het filter

ffHoud de[  ] toets langer dan 

3 seconden ingedrukt.
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Gebruik van het filter

ff Als u de luchtreiniger zonder de filters gebruikt, zullen de luchtzuiveringsprestaties afnemen.
ff Een nieuw filter kan vreemd ruiken als u het product voor het eerst bedient na aankoop. 

 - Het zal echter op natuurlijke wijze in enkele dagen verdwijnen.
ff Sluit de ramen en deuren wanneer u het product bedient. De concentratie van kooldioxide kan echter 
toenemen als u het product gedurende lange tijd met gesloten ramen bedient. Ventileer daarom 
regelmatig de ruimte tussen de gebruiksbeurten door. Wanneer het filter verzadigd is met slechts 
een zwakke geur, zal het ventileren van de kamer helpen om de verzadigde geur kwijt te raken.
ff Koolmonoxide (CO) is een belangrijk schadelijk gas dat niet gefilterd kan worden door de luchtreiniger 
en het komt meestal van buitenaf binnen.
ff Het reinigings- en vervangingsinterval van het filter kan variëren, afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
ff Wanneer u een 2-in-1 filter gebruikt of vervangt, moet u het plastic dat op het filter zit, verwijderen.
ff Als u het product zonder 2-in-1 filter gebruikt, kan het geluid van de luchtstroom abnormaal hard zijn. 
Zorg ervoor dat u het 2-in-1-filter plaatst voordat u het product gebruikt.
ff Deodorisatiefunctie van de luchtreiniger is effectief als er lucht door het filter dringt. Daarom, wanneer 
er een overmatige geur in uw kamer is, moet u eerst de kamer ventileren en daarna de luchtreiniger 
gebruiken om de resterende geuren te elimineren voor een effectievere ontgeuring.
ff Als u de luchtreiniger gebruikt tijdens het koken van een voedsel dat een sterke geur genereert, 
zal de levensduur van de ontgeuringsfilter aanzienlijk worden verkort. Ook als de geur te sterk is, 
kan de Deodorisatie filter verzadigd raken met de geur en kan je die geur ruiken wanneer je het 
product gebruikt na het ventileren van de kamer. Gebruik de luchtreiniger voor het elimineren van 
de resterende geur na het ventileren van de kamer.
ff De filtervervangingsindicator zal oplichten wanneer het product het maximum aantal gebruiksuren 
heeft bereikt dat aanvankelijk was geprogrammeerd. Daarom kan de vervangingscyclus variëren 
afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
ff Was het 2-in-1 filter niet met water. Houd ze altijd uit de buurt van vocht terwijl de luchtreiniger in 
gebruik is.
ff Als u het 2-in-1 filter 24 uur per dag gebruikt, kunt u het gedurende zes maanden tot maximaal 
een jaar gebruiken. (Als u het minder dan dat gebruikt, zal de levensduur langer zijn). De levensduur 
is afhankelijk van de mate van luchtvervuiling. Hoe meer stof zich ophoopt, hoe korter de levensduur 
van het filter is. 
ff Als de levensduur het einde nadert, brandt het licht. Echter, nog voordat het licht de vervangingstijd 
aangeeft, dient u het te vervangen door een nieuw filter, als het filter ernstig vervuild is, een zware 
geur genereert of als de wind snel verzwakt is.
ff De antibacteriële ultrafijne filter is een high performance filter om fijn stof en rookdeeltjes in de lucht 
te verwijderen.
ff De antibacteriële ultrafijne filter wordt behandeld met een anti-allergie proces. Het is effectief om 
allergische materialen te verwijderen.
ff De houtskool ontgeuringsfilter is een high performance filter om effectief de geur van het toilet of het 
koken te verwijderen.
ff Als de 2-in-1 filter verzadigd is met geur en de luchtreiniger stinkt, vervang dan de nieuwe 2-in-1 filter.
ff De gebruiker moet de filter vervangen tijdens de periode van gratis onderhoud.
ff U kunt een nieuw filter kopen bij een nabijgelegen servicecentrum van Samsung Electronics.

Controle van de luchtreiniger
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Gebruik van de luchtreiniger

Inschakelen/uitschakelen van de stroom
ff De luchtreiniger gaat aan met een rinkelend geluid en begint met 
de zuivering.
ff Als u de stroom uitschakelt en weer inschakelt, werkt het product 
met de laatst gebruikte ventilatorsnelheid.

Ventilatorsnelheid
U kunt de gewenste ventilatorsnelheid selecteren bij het zuiveren 
van de lucht.

ff Druk op de [  ] toets om de gewenste ventilatorsnelheid 
te selecteren. 

 - De ventilatorsnelheid wordt herhaaldelijk in de volgende 
volgorde geselecteerd: LaagAutoHoogMediumLaag. 

ff Als u Auto selecteert, zal de luchtreiniger de ventilatorsnelheid 
automatisch aanpassen aan het stof en de geur in de omgeving 
om de kwaliteit van de binnenlucht schoon te houden.

Slaapstand
Met de slaapstand kunt u comfortabel slapen in een rustige en 
comfortabele binnenomgeving.
ff Als de slaapstand loopt, brandt het indicatorlampje voor de 
slaapstand op het display.
ff Wanneer de slaapstand draait, werkt de vergrendelingsfunctie 
niet. 

Annuleren
ff Druk op de [  ] toets of [  ] toets.

Filterresetfunctie
Deze functie laat gebruikers weten wanneer ze het filter moeten 
vervangen. 

ffTijdens de werking van de luchtreiniger moet u een nieuw 2-in-1 
filter vervangen als de [  ] indicator aanstaat en een pieptoon 
geeft; na het vervangen moet u de toets [  ] langer dan 
3 seconden ingedrukt houden om te resetten, waarbij de [  ] 
indicator twee keer knippert terwijl hij het "belsignaal" uitzendt.

ffAls het filter om andere redenen wordt vervangen, zelfs als de 
indicator [  ] niet brandt, moet u de toets [  ] langer dan 
3 seconden ingedrukt houden om te resetten.

Gebruik van de luchtreiniger
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Gebruik van de luchtreiniger

Vergrendelingsfunctie
U kunt de knoppen vergrendelen om te voorkomen dat de knop 
ongewild of door kinderen wordt ingedrukt.

ff Houd de knop [  ] langer dan 3 seconden ingedrukt, u hoort 
`Ding` en de knoppen worden vergrendeld.

ffWanneer de knoppen zijn vergrendeld, zullen alle knoppen niet 
werken.

Annuleren
ffHoud de toets [  ] langer dan 3 seconden ingedrukt.

Controle van de luchtzuiverheid

Uitgebreide 
bevestiging van 

de luchtkwaliteit

ffDe uitgebreide identificatie van 
de luchtkwaliteitsindicator wordt 
verdeeld in vier niveaus op basis van 
de reinheid van stof en gasvormige 
verontreinigingen (geur) en wordt 
uitgevoerd met verschillende kleuren.
ff Identificatieniveau van de uitgebreide 
luchtkwaliteitsindicator:  
Blauw  Groen  Geel  Red  
(Schoon  Vervuild)

 Opmerking
 ꞏ Bij gebruik van geur, geurverwijderingsspray, reinigingsmiddel en 

andere vluchtige geurproducten kan de uitgebreide identificatie van 
de luchtkwaliteitindicator variëren.

 ꞏ De uitgebreide luchtkwaliteitsindicator wordt uitgebreid beoordeeld op  
basis van de concentratie van stof en gasvormige verontreinigingen.
 - De uitgebreide luchtkwaliteitsindicator wordt weergegeven in kleur 

die overeenkomt met het slechtste niveau van de concentratie van stof 
en gasvormige verontreinigingen. Dat wil zeggen dat de indicator in 
het rood wordt weergegeven wanneer de concentratie van gasvormige 
verontreinigingen ernstig vervuild lijkt met de stofconcentratie in goede 
staat.

 ꞏ In de omgeving onder invloed van elektromagnetische golven kan de 
uitgebreide identificatie van de luchtkwaliteitsindicator ook tijdelijk in 
het rood worden weergegeven.

Gebruik van de luchtreiniger
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Reinigen en onderhoud

Schoonmaken en drogen van het voorfilter 

Schoonmaken van het voorfilter

ffVerwijder het grote stof door de stofafscheider in geval 
van ernstige stofvervuiling, en was vervolgens zacht 
door warm water met een neutraal wasmiddel.

 - Voorfilter (reinigingsintervallen: twee weken, 24 uur 
per dag)

 LET OP
 ꞏ Borstelen kan het voorfilter beschadigen.

Drogen van het voorfilter

 ꞏ Droog volledig in de schaduw.

Reiniging en onderhoud
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Reinigen en onderhoud

Reiniging van de buitenkant van de luchtreiniger

 LET OP
 ꞏ Zorg ervoor dat de luchtreiniger is gestopt en trek tijdens het schoonmaken de 

stekker uit het stopcontact in de muur.
ffDompel een handdoek in warm water en wring deze uit voordat u het product gebruikt 
om het te reinigen. 

ffGebruik een wattenstaafje of een exclusieve reinigingsdoek (superfijne vezels) om de 
groef te reinigen.

ffAls het te moeilijk is om het stof aan de voorkant van de hoes te reinigen, verwijder dan 
de hoes en was deze met water.

 LET OP
 ꞏ Reinig de luchtreiniger niet met een alkalisch reinigingsmiddel.

 ꞏ Reinig het oppervlak van de luchtreiniger niet met zwavelzuur, zoutzuur of organisch 
oplosmiddel (verdunner, kerosine, aceton, enz.), en breng geen sticker aan op het 
apparaat. Dit kan het oppervlak van de luchtreiniger beschadigen.

Reiniging van de sensoren

Dust

 ꞏ Als er stof of vreemde stoffen op de sensor zitten, 
gebruik dan een stofzuiger om de sensor en de 
omgeving te reinigen.

 ꞏ Als er zich vreemde stoffen op de sensor bevinden, 
kan het zijn dat deze niet goed werkt.

 LET OP
 ꞏ Stop geen stof in de onderdelen van de sensor.

Reiniging en onderhoud
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Reinigen en onderhoud

Rooster verwijderen en monteren
Demontage van het rooster

STAP1 STAP2 STAP3
Pak het rooster aan de 
voor- en achterzijde vast 
zoals op de afbeelding.

Neem het rooster uit om 
het V-type te vormen.

Verwijder het rooster 
volledig.

Montage van het rooster

STAP 1 STAP 2  Opmerking
Plaats het rooster in de 
voor- en achterwaartse 
richting van het display 
zoals aangegeven.

Maak het geplaatste 
rooster plat.

 ꞏ Plaats het rooster 
niet in de linker- en 
rechterrichting van 
het display.

De luchtfilter schoonmaken
 ꞏ  Als de luchtuitlaat vuil is, moet deze na verwijdering en reiniging van het rooster weer in 
elkaar worden gezet.

 ꞏ  Als er andere zaken in de luchtuitlaat vallen, monteer deze dan weer na verwijdering van het 
luchtuitlaatrooster.
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Verwijs naar het volgende overzicht wanneer de luchtreiniger abnormale tekenen vertoond. 
Dit kan tijd en onnodige kosten besparen.

Probleem Oplossing

Product werkt niet

 ꞏ Controleer of de stroom is ingeschakeld en probeer de 
luchtreiniger weer aan te zetten.

 ꞏ Controleer of de stekker goed is aangesloten en schakel 
de luchtreiniger weer in.  
Als het product nog steeds niet werkt, probeer dan de 
stekker op andere stopcontacten aan te sluiten.

Abnormaal geluid

 ꞏ U kunt een abnormaal geluid horen als u het lopende 
product verplaatst, schakel het apparaat uit voordat u het 
verplaatst.

 ꞏ U hoort mogelijk een sensor die geluid maakt tijdens de 
werking van de luchtreiniger, het is een normaal fenomeen, 
u kunt het geruststellend gebruiken.

Er is een vreemde geur

 ꞏ Controleer het voorfilter en maak het schoon als het vuil is. 
 ꞏ Als het 2-in-1 filter verzadigd is met een vreemde geur, 

vervang dan een nieuw 2-in-1 filter. De gebruiker moet 
de kosten voor het vervangen van het filter, die tijdens de 
periode van gratis onderhoud worden gemaakt, op zich 
nemen.

De Comprehensive Air-
kwaliteitsindicator staat 
altijd op rood. (Er is iets mis 
met de Comprehensive Air-
kwaliteitsindicator)

 ꞏ Controleer de sensoren op vreemde stoffen en reinig ze 
indien nodig.

 ꞏ In het winterseizoen, als u het product direct na levering 
in gebruik neemt, kan er zich dauw vormen op de sensor 
door het temperatuurverschil (tussen buiten en binnen). 
In dit geval kan de uitgebreide luchtkwaliteitsindicator rood 
worden. In dit geval wordt de indicator normaal na 1~2 uur 
gebruik.

 ꞏ Als u kookt of als de buitenlucht binnenshuis komt 
en veranderingen in de geur beïnvloedt, kan de 
gassensor een geur detecteren en kan de uitgebreide 
luchtkwaliteitsindicator rood worden.Ventileren van de 
kamer gedurende 1 ~ 2 uur.

 ꞏ Trek de stekker uit het stopcontact en sluit deze na een 
minuut weer aan en bedien het product. (Reset de sensoren)

 ꞏ Als u alle in dit hoofdstuk aangegeven oplossingen heeft 
gevolgd en de Uitgebreide Luchtkwaliteitsindicator nog 
steeds rood is, kan er een probleem zijn met de sensor of 
de draden. Neem contact op met het servicecentrum.

Probleemoplossing

Appendix
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Probleem Oplossing

De ventilatorsnelheid 
verandert niet volgens de 
Comprehensive Air-quality.

 ꞏ Stel de ventilatorsnelheid in op Auto. Wanneer de 
ventilatorsnelheid is ingesteld op Hoog, Medium, Laag of 
Slaap, verandert de ventilatorsnelheid niet automatisch.

Filtervervangingsindicator 
gaat niet uit

ꞏ Na het vervangen van het 2-in-1 filter, drukt u de [  ] 
gedurende meer dan 3 seconden in om het filtervervanging
swaarschuwingssignaal te resetten.

Vreemde indicatie wordt 
weergegeven

 ꞏ Als de indicator voor de ventilatorsnelheid, de indicator voor 
de slaapmodus en de indicator voor de vergrendelingsfunctie 
tegelijkertijd knipperen, neem dan contact op met het 
servicecentrum.

Alleen lucht uit de 
achterzijde

 ꞏ Het ontwerp is bedoeld om de lucht efficiënt te zuiveren 
met de wind die opstijgt door het wervelen. Aangezien de 
wind met de klok mee stroomt, kan het zijn dat de voorkant 
zwakker is, terwijl de achterkant sterker is voor de wind die 
uit de bovenste luchtuitlaat naar buiten stroomt.
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