


Skab et bedre indeklima og undgå virus	  

Luftrenser for et bedre indeklima	  

• Den	  kan	  generere	  5	  millioner	  «luftvitaminer»	  hvert	  sekund,	  der	  forbedrer	  indeklima	  og	  miljø.

Antibakterier	  
• Begrænse	  avl	  og	  aktivitet	  af	  virus
• Den	  katekole*	  effekt	  av	  UV	  kan	  kontinuerligt	  dræbe	  bakterier	  og	  begrænse	  giftigheden	  af	  virus.

Frisk,	  renset	  luft	  
• Frisk	  luft	  er	  grundlaget	  for	  et	  sundt	  liv.
• Et	  barn	  har brug for	  460	  kg	  luft	  hver	  dag,	  så	  det	  er	  meget	  viktigt	  for	  sundheten at	  forbedre	  luftmiljøet.
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Selvrensende	  indeklima	  producerer	  «luftvitaminer»	  
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ADVARSEL	  

LÆS	  VENLIGST ADVARSLERNE	  NEDENFOR	  FOR	  AT	  UNDGÅ	  FARLIGE	  SITUATIONER	  

	  
	  

ADVARSEL!	  FORKERT BRUG	  ELLER	  MISHANDLING	  KAN	  FORÅRSAGE	  ULYKKER	  OG	  DØDSFALD!

BEMÆRK!	  FORKERT BRUG	  ELLER	  MISHANDLING	  KAN	  FORÅRSAKE	  ULYKKER	  OG	  DØDSFALD!

FORBUDT! BEMÆRK	  PÅBUD!

ADVARSEL!	  	  -‐	  	  WARNING!	  
Ingen	  demontering,	  
reparation	  eller	  
ombygning!	  

NO	  DISASSEMBLE!	  

Sørg for at sætte 
stikket korrekt ind i 
strømstikket!

Ikke	  bruk	  
forlængerledning!	  
Sæt	  stikket	  direkte	  i	  
veggens	  stikkontakt!	  

v  Det	  kan	  føre	  til	  brand	  på	  
grunn	  av	  opvarmning,
og/eller elektriske stød! 	  

v  Brug ikke beskadigede stik
eller	  løse	  stikkontakter!	  

v Dette	  kan	  forårsage	  brand	  

Rengør	  stikket 
regelmæssigt!	  

v  Hvis	  det	  er	  snavs	  og	  støv	  på	  

v  Rengjør	  støpselet	  med	  en 
ren klud.

FORBID!	  
DISASSEMBLE

FORBID!	  
DISASSEMBLE

AVOID	  WET!	  

Stik ikke pinne eller 
metalgenstande ind i 
enheden!

Det kan forårsage 
skade og elektrisk 
stød!

Tilslut ikke eller 
afbryd strømmen 
med våde hænder!

v Dette kan forårsage

Afbryd strømmen 
ved rengøring!	  

DISCONNECT	  POWER!	  

Undgå	  vand	  og	  væske	  
på	  overfladen af 
enheden!

AVOID	  WET!	  
DISASSEMBLEv Kan	  forårsake	  elektriske	  støt	  

og	  kortslutninger!	  

FORBID!	  
DISASSEMBLE

Forsøg ikke at reparere ødelagte stik eller stikkontakter!	  

v Kan	  forårsage	  kortslutning,	  elektriske	  stød	  eller	  brand!	   
v Venligst	  send	  produktet	  til	  forhandler	  for reparation.	  

FORCE!	  

FORCE!	  
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v Enheden kan pludselig starte.	  
Dette kan forårsage elektriske 
stød eller beskadige enheden.	  

 Dette kan forårsage brand
eller øvrig stor skade!

 Send venligst produktet til
forhandler for reparation.

eller anden stor skade!

stikket, kan det svække 
isoleringen og enda forårsage 
brand!

v    Tag stikket ud, hvis 
luftrenseren ikke skal bruges 
i et stykke tid.

elektrisk stød. 



BEMÆRK!	  

AVOID	  USING	  IN	  THE	  
WATERY	  ROOM!	  

Kan	  ikke	  anvendes i fugtige rum med 
høj temperatur	  som	  badeværelser m.v.!	  

v Dette	  kan	  forårsage	  
elektrochock og/
eller brand.	  

FORBID!	  

Brug ikke i rum med dampende 

fedt som f.eks. køkken!	  
et,	  kan	  du

Luft	  ud lejlighedsvis hvis luftrenseren 
bruges i samme rum som åben ild!	  

Tænd ikke enheden, hvis du 
bruger insektmiddel i rummet!

Blæs ikke noget brændbart eller antændt 
som en cigaret ind i enheden!	  

Brug ikke økologiske, organiske og 
alkoholholdige imprægneringsmiddel 
og/eller insektmiddel!

Hold i stikket og ikke kun i ledningen, 
når den fjernes fra stikkontakten.	  

FORBID!	  

FORBID!	  

FORCE!	  

FORCE!	  

v Dette	  kan	  forårsage	  
CO2-‐forgiftning	  	  
da	  luftrenseren	  ikke	  er	  
en	  ventilator!	  	  	  

v lnnsektmiddelet kan opbevares i enheden

	  
v Bemærk:	  dette	  kan	  være	  skadeligt for dit helbred.	  
v Luft godt ud efter brug af insektmiddel,	  før du  

tænder for	  enheden	  igen.	  

v Rengør	  luftrenseren	  
med	  en	  
mikrofiberklud	  helt	  
uden	  kemikalier.	  	  	  

v Dette	  kan	  forårsage	  
kortslutning,	  elektrochok	  
og/eller	  brand.	  	  	  

Tag stikket ud af stikkontakten ved 
nedenstående punkter:

• Hvis	  ingen	  av	  knapperne	  virker.
• Hvis	  ledningen,	  eller	  stikket

uforholdsmæssigt varmt
• Andre	  uregelmæssigheter	  eller	  fejl.

AVOID	  FIRE!	  

LÆG MÆRKE	  TIL	  FØLGENDE:	  

Hvis strømledningen er beskadiget, skal du sende enheden til forhandleren, servicecenteret eller 
tekniker for reparation. Dette skal bruger ikke selv reparere.
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 v Dette	  kan	  forårsage	  
skade,	  da	  
luftrenseren	  ikke 
er	  en	  ventilator!	  

og vil blæse denne gas ud under den normale 
arbejdstid for luftrenseren.

v Kan	  forårsage	  brand!	  



FUNKTIONER	  

• HEPA-filter:	  Pollen, røg og andre direkte inhalerede partikler, der nemt forårsager 
åndedrætsbesvær og astma. HEPA-filter kan filtrere partikler ud på minimum 0,3 mikron med 
en virkningsgrad på mere end 99,9%.

• Aktivt	  carbonfilter:	  Formaldehyd er farveløs gas med en stærk, irriterende lugt, der i vid udstrækning 
anvendes i arkitektur og er kræftfremkaldende.

• Fotokatalysatorfilter:	  Meget effektivt til at nedbryde skadelige og giftige gasser i luften, samt dræbe
virus i luften. Steriliseringsraten og renheden på TVOC er henholdsvis 96,2% og 93,3%.

• UV-lampe:	  Luft er det vigtigste medium til spredning af influenza. Luftrensning er en effektiv metode til
forebyggelse af influenza. Med UV's steriliseringsteknologi er frekvensen for sterilisering af 
naturlige bakterier op til 97,6%.

• Ion:	  Negative ioner er rost som "luft vitaminer" af det medicinske felt. Det kan forbedre
menneskers immunforsvar, hvis du bor i et højt negativioniseret miljø. Fem millioner negative ioner vil 
blive genereret pr. sekund for at danne en ion-gruppe.

• Aroma (valgfrit):	  Kan	  virke	  beroligende	  og	  vil	  genopfriske dit sind.
•Ozon (nogle modeller):	  Ozon kan bryde organisk lugt og biologisk forurening. Det vil isolere

ilt fra luft og øge koncentrationen af ilt i luften. Denne enhed vil generere 50mg ozon pr. time.

• Ren	  Anion:	  Vi leverer ren ion-teknologi som de første i verden. Traditionel teknologi, der sikrer 
den høje densitet af ioner, genereres kontinuerligt.

• UV	   lampe:	  Ved at kombinere filterets egenskaber med de fysiske tegn ved  UV-sterilisering, har vi
fundet høj effektivitet af virus-elimination i hurtig, urolig og tilstrømmende luft.

• Fotokatalystfilter:	  Adopterer Nano TiO2 materiale, der har en stærk oxiderende virkning til at ødelægge
cellemembranen, fryse virusproteinet og hæmme aktiviteten af viruset ved filterindsatsen. Desuden 
fører det til størkning af virusproteiner og hæmning af viral aktivitet.

•HEPA-filter:	  Ved hjælp af de nyeste elektrostatiske glasfiber, vil det fanges partikler, der er 
mindre end cellerne.

• Aktivt	  carbonfilter:	  Biosyntisert fra valnøddeskaller og absorberer områder aktiveret af carboner helt 
op til	  300.000	  cm².

• Auto	  modus:	  Styres af computersystemet og kan indstilles til "MANUAL / AUTO / TIMER" modus.
• LED	  display:	  Skarpere	  og	  længere	  levetid.
• Sikkerhetsafbryder:	  Luftrenseren	  vil	  automatisk	  slukke, hvis	  sidepanelerne	  åbnes.

	  	  	  	  RENSNING	  

	  	  	  
	  
	  
	  
Tekniske	  innovationer	  for	  luftrensning	  

	  	  	   
	  
	  Tekniske	  innovationer	  for	  brugervenlighed	  
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PRODUKTDIAGRAM	  

	  	  Di	  agram	  af	  ion	  generator	  

Frontpanel	  

7

	  	  Diagram	  af	  ozone	  

Udgang	  for	  ozon	  

	  	  Diagram	  af	  luftrenserens	  filtre	  

HEPA	  filter	  

UV-lampe	  

Aktivt carbonfilter og 
fotokatalystfilter



DIAGRAM	  FOR	  ENHEDENS	  FORSKELLIGE	  DELE	  
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	  	  Diagram	  for	  enhedens	  ytre	  

ACA	  Logo	  

LED	  display	  

Modusknapper	  

Frontdæksel	  

Bakdeksel	  

Aroma/	  
ion	  udgang	  

Luft	  indtak	  

Frontdæksel	  

Sidedæksel	  

Fra	  front	   Fra	  venstre	   Fra	  højre	  

	  	  Diagram	  av	  operative	  dele	  

Diagram	  for	  LED	  displayet	   Diagram	  for	  betjeningsknapper	  

Funktionsknapper	  

Tænd/sluk-knap	  

	  Diagram	  av	  enhedens	  dele	  	  

Venstre	  dæksel	  

UV-lampe	  

Aroma	  kapsel	  

HEPA	  filter	  

Luftrenser	  M501 

Høyre	  dæksel	  

Aktivt	  carbonfilter	  /	  fotokatalystfilter	  



FORHOLDSREGLER	  

(B)	  Diagram	  af	  installationen	  
1. Sæt toppen af dækslet ind under den indsatte del af enheden.
2. Tryk ind midtdelen på undersiden af dækslet.
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	  	  Luftrenserens	  arbejdsplacering	  

	  	  	  	  Installation	  af	  filtrene	  

• Sæt	  enheden	  30	  cm	  eller	  mer	  væk fra	  væg	  eller	  møbler.
• Sæt	  enheden	  en	  meter	  eller	  mere væk	  fra	  fjernsyn	  eller	  computere.

• Fjern den beskyttende plastemballage rundt om HEPA-filteret og det aktive kulfilter.

• Sæt dem derefter tilbage i enheden.

	  	  	  	  Installation	  av	  aromakapselen	  

Fjern det højre	  dæksel.	   Indsæt HEPA-filteretIndsæt det aktiverede 
carbonfilter og 

fotokatalystfilter

1._Fjern	  det	  venstre	  dæksel.	   2._Fjern hele filmbeskyttelsen eller stik hul for aromaduft	  

	  	  	  	  Tilkobling	  av	  el	  

Sørg	  for	  
at	  have	  
den riktige	  
type kurs.	  

Sørg	  for	  
at	  sætte	  
stikket	  
godt	  ind	  
i	  stikkontakten.	  

	  	  	  	  Demontering	  og	  montering	  af	  dækslerne	  
(A)	  Diagram	  af	  demontering	  
Løft enheden med en hånd, og åbn dækslet med den anden 
hånd ved at holde op fra bunden af dækslet.	  

(B)	  Diagram	  af	  installationen	  (A)	  Diagram	  af	  demontering	  



INSTRUKTIONER	  - BRUGERVEJLEDNING	  

	  

	  

Manuell	  modus	  

Anion	  

Blæserhastighed	  

Indstilling	  ved	  strømtilkobling	  
Tryk på POWER-knappen på enheden / fjernbetjeningen. Enheden starter, og LED-displayet vises som følger:	  

Moduser	  og	  indstilling	  av	  timerfunktion	  
Tryk på MODE knappen for at vælge mellem MANU / AUTO / 1H / 2H / 4H funktioner; som vist her:

«MANU»	  
Manuell	  modus	  

«AUTO»	  
Automatisk	  modus	  

«4H»	  «2H»	  «1H»	  
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Bemærk:
(1) MANU: Manuel modus: enheden skal være slukket for hånd / fjernbetjening.
(2) AUTO: Auto modus: enheden er indstillet til alternerende cykluser på 20 min og 40 min. 
(3) 1H / 2H / 4H: timer-modus.



INSTRUKTIONER - BRUGERVEJLEDNING	  

	  	  	  	  Sætte blæserhastighed på enheden	  
Tryk på "SPEED" knappen for at vælge hastighed mellem "LOW", "MEDIUM" og "HIGH". LED-displayet vil vise:	  

«LOW»	   «MEDIUM»	   «HIGH»	  

Indstilling af funktioner
Tryk på "FUNCTION" knappen for at vælge mellem "ANION", "OZONE" eller begge dele. Sidste tryk slukker for funktionen.

LED-‐displayet	  vil	  vise:	  

Bemærk:
(1) Ozon er en ekstra funktion (nogle modeller).
(2) Personer skal holde sig væk efter at have tændt for ozon. Ozon vil stoppe med at arbejde og skifte 
til Anion-funktion efter en times tid.

(3) HEPA, aktivt kulfilter og fotokatalysatoren er de grundlæggende funktioner, når enheden tændes.	  

«UV»	   «ANION»	   «OZONE»	  
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   ION	   OZONE	   ION	  og	  OZONE	        INTET	  



Instruktioner	  til	  vedlikeholdelse	  og	  rensning	  

	  INSTRUKTIONER	  FOR	  VEDLIKEHOLDELSE	  OG	  RENSNING	  

• Brug ikke vand	  til at rengøre enheden.
• Hvis brug af skurepulver, skal du fortynde dette før brug,

og brug skånsomt.

• Rengør ikke apparatet med væsker som dem vist til højre.
Disse kan forårsage forvrængning og/eller farvefejl på ydersiden.

• Ved rengøring med kemiske opløsningsmidler; læs venligst
advarsler på disse omhyggeligt før brug.

Tag stikket ud før rengøring 
og/eller rensning af produktet.	  

Åbn	  det	  venstre	  dæksel.	   Rens hovederne.	   Luk	  dækslet.	  

Forholdsregler ved rengøring af carbon fiberhovederne ved iongenerator	  
NB! Hvis der rengøres med kemiske opløsningsmidler, skal du læse advarsler om disse omhyggeligt før brug!

Bemærk:	  
(1) Rengør	  hver	  måned.	  	  
(2) Kom ikke tæt på fiberhovedet med metaldele af nogen art. Heller ikke, når strømmen er slukket. 

Forholdsregler	  for	  gjeninsætting	  av	  UV-lampen	  
•Når LED-lampen for UV-lampen blinker, er dette kun en påmindelse om, at du skal udskifte UV-lampen.

Fjern dækslet og HEPA-filteret	   Demonter	  UV-‐lampen.	  

Sørg for, at installationen er 
udført korrekt	  

Installer	  UV-‐lampen.	  

Diagram	  for	  demontering:	  
Fjern det højre dæksel. Fjern HEPA filteret, der sidder 
yderst. Hold UV-lampen og drej den med uret eller mod 
uret 90 grader. Derefter kan du nemt tag denne ud.	  

Diagram	  av	  installationen	  
Hold UV-lampen og installer den ved at skubbe den ind i 
UV-holderens spor. Drej det med, eller mod uret 90 grader. 
UV-lampen skal nu være installeret korrekt.
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Der er højspænding i iongeneratorens hoved.



Feilfinding	  (F.A.Q.)	  

• Det kan skyldes tilfældige forstyrrelser

	  Tag stikket ud af stikkontakten og genstart 
enheden efter ca. 15 minutter	  

Læs venligst listen nedenfor, før du rapporterer fejl	  

HÆNDELSE	   UTBEDRING	  

Virker	  ikke!	  

• Kontrollér om stikket sidder i stikkontakten

	  Sæt	  stikket ind	  igen.	  
• Kontrollér om sidedækslerne er monteret ordentlig.

	  Fest forsigtigt sidedækslerne	  

Arbejder kontinuerligt 
og vil ikke stoppe	  

LED-‐lyset	  er	  rødt	  
hele	  tiden.	  

Lugt	  forsvinder ikke!	  

• Carbonfilteret	  kan være	  forurenset.
	  Rengør det aktiverede carbonfilter 

og/eller enhedens filterkabinet	  

	  Indsæt et nyt carbonfilter	  

Luften bliver ikke renere 
og luftrenseren har et 
højt støjniveau!

• HEPA-filteret kan være forurenet.
	  Rengør HEPA-filteret, eller indsæt et nyt	  

Den forurenede luft 
forsvinder ikke, og 
enheden er støjende	  

Hvis problemet fortsætter efter ovenstående tiltag, skal du afbryde strømmen og kontakte forhandleren	  

•Den forurenede luft bliver ikke optaget af filterne.
	  Sæt enheden i et andet rum og lad den 

arbejde manuelt med fuld blæserstyrke.	  

•Størrelsen af rummet kan være for 
stor i det nuværende område.
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Tekniske	  parametre	  

Beskrivelse:	   Ecotypic,	  kommerciel	  luftrenser	  
Modell:	   ACA	  Clean	  Line	  M501	  
Blæserhastighed:	   Lav	   Medium	   Høj	  
Luftmængde	  volum:	   70	   100	   150	  
Støyniveau	  (db):	   25	   32	   40	  
Strømforbrug	  (W):	   36	  
Ioner:	   5	  x	  10	  	  ioner	  /	  cm	  
Længde	  strømledning:	   2,2	  m	  
Produktstørrelse:	   L329	  x	  B170	  x	  H303	  (mm)	  
Nettovægt:	   4	  kg	  
Volt:	   220~240V,	  50Hz	   Område	  dækket:	   269ft	  	  (25m	  )	  

	  
	  

	  Enhedens	  tekniske	  parametre	  

3	  

2	  

6	  

2	  	  

2	  

Beskrivelse	   Størrelse Råmateriale	   Rensingsområde Levetid

HEPA-filter	   L206xB99xH40(mm)	   ≥99.9%	   ≤0.0003mm	   Ca	  ett	  år	  /	  12	  mnd	  

Råmateriale	      Rensningsområde LevetidBeskrivelse	   Størrelse 

Aktivt carbon- og fotokatalystfilter	   L206xB97xH15(mm)	   Valnøddeskal	   300.000 cm	   Ca	  ett	  år	  /	  12	  mnd	  2

Beskrivelse Størrelse Råmateriale	   Rensingsområde Levetid

UV-lampe	   T5	   6W	   254nm	   6000	  timer	  

Tekniske	  parametre	  for	  UV-lampen	  

Tekniske	  parametre	  for	  HEPA-filteret	  

Tekniske	  parametre	  for	  aktivt	  carbon- og fotokatalystfilter	  
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Mo

	  

del:	   M501 S	   S/N:	   Far
	  

ve:	  

Vedlikeholds-‐	  
periode	  

Kunde/	  
køber	  

Forhandler/	  
sælger	  

Bemærkning:	  

Fra:	   	  Til:	  

Navn:	  

Tlf:	  
Adresse:	  

Navn:	  

Tlf:	  
Adresse:	  

1.)	  Vedligeholdsperioden er fem (5) år *. Vi garanterer at apparatet er fri for fejl i materialer og 
udførsel i denne periode (personlig misbrug er en undtagelse).	  
2.)	  Servicetelefon:	  

LUFTRENSER	  GARANTIKORT	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

*) Kræver skifte af komplette filterpakker minimum hver 12. måned via ACA filterpakkeabonnement.	  






