
FILTER VERVANGEN

LAMPJE OM FILTER TE VERVANGEN
Het lampje om het filter te vervangen gaat branden wanneer het tijd 
is om het HEPA-filter te vervangen, op basis van het aantal uren dat 
de luchtzuiveraar is gebruikt.

HET HEPA-FILTER VERVANGEN
Voor een optimale prestatie dient het filter elke 12 maanden te 
worden vervangen bij normaal gebruik.

1.  Haal de stekker uit het stopcontact. 
Trek aan de uitsparingen aan beide 
zijden van het afdekrooster.

2.  Verwijder het afdekrooster en leg 
het aan de kant.

3.  Trek aan de lusjes om het oude filter 
te verwijderen.

4.  Plaats het nieuwe HEPA-filter met 
de filterlusjes naar buiten gericht.

5.  Plaats de uiteinden aan de 
onderkant van het afdekrooster 
onder in de luchtzuiveraar. Druk het 
afdekrooster voorzichtig naar voren 
tot het op zijn plaats klikt.

6.  Steek de stekker in een standaard 
AC-contact en druk op de aan-knop 

 Druk op de ionisatorknop ION
en houd deze 3 seconden ingedrukt 
om de indicator te resetten.

UV-C LAMP VERVANGEN

DE UV-C LAMP VERVANGEN
De UV-C lamp is ontworpen om ongeveer 10.000 uur in gebruik mee 
te gaan. De UV-C knop op het bedieningspaneel knippert met een 
ROOD lampje wanneer de UV-C lamp is opgebrand en moet worden 
vervangen. Wanneer de lamp is vervangen wordt de UV-C knop 
blauw.

OPMERKING: De luchtzuiveraar blijft werken zonder de UV-C functie 
wanneer de UV-C lamp is opgebrand.

PAS OP: Gebruik de luchtzuiveraar niet zonder de beschermende 
afdekplaat van de UV-C lamp.

PAS OP: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de UV-C lamp 
vervangt of onderhoud uitvoert.

1.  Haal de stekker uit het stopcontact 
en verwijder het HEPA-filter. 
Gebruik een kruiskopschroeven-
draaier (niet inbegrepen) om de 2 
schroefjes op de afdekplaat van de 
UV-C lamp los te draaien.

2.  Verwijder de afdekplaat om bij de 
UV-C lamp te komen.

3.  Duw voorzichtig vanaf de zijkant 
en draai de UV-C lamp om hem te 
verwijderen.

4.  Verwijder en vervang de UV-C lamp. 
Plaats de afdekplaat, het HEPA-filter 
en het afdekrooster terug.

OPMERKING: De UV-C lamp bevat kwik (Hg).

Controleer of de lamp goed geplaatst is, of deze niet door transport uit de 
fitting is gegaan. Volg daarvoor onderstaande gebruiksaanwijzing.
Controleer of deze goed vast geklikt zit in de fitting.

Om eruit te halen: Lamp draaien, aan het witte deel.
De 2 metalen pinnetjes moeten verticaal staan (boven elkaar)
Lamp eruit nemen, eventueel te zijhouder iets naar buiten drukken.
Om erin te zetten: Plaats de lamp met de pinnetjes verticaal in de 
gleufjes.
Druk de lamp aan 2 kanten naar beneden op het witte deel en draai deze een 
kwart slag tot deze vastklikt (pinnetjes horizontaal)




