RENGJØRING
Instrukser:
• Koble fra strømtilførselen eller slå av kretsbryteren før rengjøring.
• Ikke ta på metalldeler med hendene.
• Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.

Luftﬁler (Nano-platina-ﬁlter)
• Rengjør hver 2. uke
• Fjern skitt med støvsuger, eller skyll med vann.
• Etter at du har vasket med vann, må det tørke godt i skyggen.

Hva er “Nano-platina-ﬁlter”?
Nano-platina er en keramisk partikkel som inkluderer en platina-nano-partikkel. Partiklene er integrert i ﬁltermaterialet, noe som resulterer i at ﬁlteret
har delvis permanente antibakterielle- og luktfjerningsegenskaper. Nanoplatina har en ytelse som overgår catechin (en bioﬂavonoid som ﬁnnes i
grønn te). Nano-platina-ﬁlteret bruker denne sammensetningen til å forbedre luftkvaliteten og samtidig eliminere bakterier og viruser. Luftﬁlteret har
en delvis permanent varig effekt, selv etter at du har vasket det med vann.

• Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
• Ikke tørk delene i direkte sollys, varme eller ﬂammer.
• Vannet må ikke overskride 50°C.

Luftrengjøringsﬁlter
(Elektrostatisk, anti-allergi enzymﬁlter,
ekstrautstyr)
Hver 3. måned:
• Fjern skitt med støvsuger.
Når det ikke er mulig å fjerne skitt med støvsuger:
• Legg ﬁlteret og rammen i lunkent vann før du skyller dem.
• Etter vask, må du tørke dem godt i skyggen. Monter alle klaffene på luftﬁlteret.
Hvert år:
• Du får best ytelse hvis du skifter ut
luftﬁlteret hvert år.
• Delenummer MAC-2320FT
Trekk for å fjerne det fra luftﬁlteret

Viktig
• Du får best ytelse og sparer strøm hvis du rengjør ﬁltrene regelmessig.
• Skitne ﬁltere forårsaker kondensering i klimaanlegget
og bidrar til dannelse av sopp, som f.eks. mugg. Det anbefales derfor at du rengjør luftﬁltrene hver 2. uke.

Frontpanel

Hengsel
Hull
1. Løft frontpanelet til du hører et ”klikk”.
2. Hold i hengslene og trekk for å fjerne som vist i illustrasjonen ovenfor.
• Tørk av med en myk, tørr klut, eller skyll det med vann.
• Ikke la det ligge i vann i mer enn to timer.
• Tørk godt i skyggen.
3. Monter frontpanelet ved å følge fremgangsmåten
for fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet
godt igjen, og trykk på posisjonene ved å følge
pilenes retning.
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