Handleiding Pure Air Pro 1200

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de
luchtreiniger in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding
zorgvuldig.

ALGEMENE INFORMATIE
Dank u voor uw keuze voor dit toestel.
De Pure Air Pro zuivert de lucht door de vervuilde lucht aan te
zuigen en deze door de toegepaste filterset te trekken,
afhankelijk van de gekozen filterset is het toestel in staat de
lucht te zuiveren van stof, fijnstof, geuren, vluchtige stoffen,
schadelijke gassen, pollen, micro-organismen zoals bacteriën
virussen en schimmels.
De extreme krachtige 1150m3/uur motor trekt de lucht door de
Het toestel is standaard voorzien van een set van drie filters;
een voorfilter om de grotere stofdeeltjes uit de lucht te
zuiveren, een HEPA filter tegen de schadelijke fijnstofdeeltjes en
micro-organismen, en een actieve kool filter om geuren,
vluchtige stoffen en schadelijke gassen te absorberen.
Met deze filterset is de luchtreiniger in de meeste gangbare
omstandigheden in te zetten.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Neem deze veiligheidsmaatregelen in acht
voor veilige werking en inzet van het toestel.

WARNING - to reduce the risk of fire, electrical shock or injury
to persons or property:
1
2
3

4
5
6

7
8

De stroomtoevoer dient altijd van dezelfde voltage en
frequentie te zijn als op het typeplaatje is weergegeven.
Gebruik het toestel niet in de buurt van kinderen en laat
het niet door kinderen gebruiken/bedienen.
Gebruik het toestel niet als de stekker of stroomkabel
beschadigd is, laat het in een dergelijk geval door uw
leverancier controleren en of repareren.
Schakel het toestel uit en verwijder de stroomkabel als u
het toestel niet gebruikt of als u de filters wisselt.
Hou het toestel uit de buurt van staand water en bescherm
het tegen regen- of lekkend water.
Mocht het toestel of de electrische onderdelen nat worden,
laat het dan volledig drogen voordat u het weer in gebruik
neemt.
Sluit de stekker alleen aan op een geaard stopcontact.
Gebruik nooit een waterslang of hogedrukreiniger om het
toestel te reinigen, dit kan leiden tot kortsluiting en/of
elektrische schokken.
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ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

Verwijderbare stofdop
(LET OP: moet worden verwijderd voor gebruik )
Luchtinlaat (met voorfilter)
Voorkap

Bevestigings
klemmen

Stroomkabel

(4x)

Draaggreep
Luchtuitlaat
LOGO

Bedieningspaneel

Behuizing
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BEDIENINGSPANEEL

⚫

VARIABLE SPEED
Hiermee is het toestel in- en uit te schakelen en traploos
het toerental en daarmee de intensiteit van de werking in
te stellen

⚫

AMPS/TIME:
knop te drukken is er te schakelen tussen
de weergave van de huidige amperage, de momenteel
gewerkte uren en de totaal gedraaide uren.
Door op de

⚫

CHANGE HEPA FILTER:
Deze LED licht op als het HEPA filter vervangen dient te
worden.
LET OP; deze meting wordt op basis van de onderdruk in
het toestel gedaan, als er andere filters worden toegepast
kan de tegendruk afwijken waardoor de waarschuwing te
vroeg of niet kan worden weergegeven bij andere filters.
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Filteronderhoud
De luchtreiniger is standaard voorzien van een set van 3
hoogwaardige filters voor optimale luchtzuivering.
Het CHANGE HEPA FILTER lampje is ter indicatie dat het HEPA
filter vervangen dient te worden, als de werking van het actieve
kool filter minder wordt zal dit te merken zijn aan het afnemen
van de geurabsorberende werking. Vervang bij het vervangen
van het HEPA filter tevens het voorfilter.
Controleer de filters voor ieder gebruik, verwijder de stoflaag
van het voorfilter, bijvoorbeeld met een stofzuiger.
Als het voorfilter niet meer schoon te krijgen is en een donkere
kleur heeft aangenomen is het aan te raden deze te vervangen,
dit is in zeer stoffige omgevingen zeer aan te raden omdat
anders de levensduur van het HEPA filter sterk verkort wordt.
De filters zijn te vervangen door de voorkap te verwijderen en
de 2 plaatjes die de filters op hun plek houden te verwijderen
door de 4 schroefjes los te draaien.

Third stage
HEPA filter

Second stage
Activated
carbon
filter
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First stage
Pre-filter

OVERIGE EIGENSCHAPPEN
Stapelen
De Pure Air Pro is stapelbaar, rechtopstaand kunnen er 2
toestellen op elkaar gestapeld worden waarbij de handgreep
van de onderste in de uitsparing van het bovenste toestel valt,
hierbij zijn beide luchtreinigers te gebruikten. De toestellen
kunnen ook plat op elkaar gestapeld worden om minimaal
ruimte in te nemen bij stalling.

LET OP!

Stapel niet meer dan 2 toestellen
bovenop elkaar zodat de stapel niet om
kan vallen.

LET OP:
Verwijder de stofdop voordat u het toestel
inschakelt
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PROBLEMEN OPLOSSEN
STORING
Toestel werkt
niet
CHANGE FILTER
led brand
Fanmotor draait
niet

OORZAAK
• Stroomvoorziening
onderbroken
• Schakelaar staat op OFF
• Filters zijn verstopt
• Luchtstroom is
geblokkeerd
• Ventilator geblokkeerd
• Moeren aan de
achterzijde zitten los

OPLOSSING
• Steek de stekker in het
stopcontact
• Draai de bedieningsknop
naar ON
• Controleer, vervang of reinig
de filters
• Controleer de eventuele
aangesloten luchtslang
• Verwijder het blokkerende
element
• Controleer 4 moeren aan de
achterzijde en draai deze
zonodig aan

WAARSCHUWING:
Demonteer het toestel zelf niet, laat reparaties uitvoeren door een
gekwalificeerde electromonteur of contacteer uw leverancier.
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SPECIFICATIES

MERV -9 Voorfilter(mm):

220-240V /50Hz,
480W/3.3A
Ca. 1150 m3/uur
(afhankelijk van
toegepaste filters)
406.4x406.4x25.4

Actieve kool filter (mm):

406.4x406.4x25.4

HEPA filter(mm):

406.4x406.4x50.8

Afmetingen(mm):

650x420x575

Afmetingen verpakking (mm):

665x435x595

Gewicht (kg):

21

Certificatie:

CE

Voltage:
Luchtdoorvoer:
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