● BRUKSANVISNING ●

RENGJØRING
Instrukser:

• Slå av strømtilførselen eller slå av kretsbryteren før rengjøring.
• Ikke ta på metalldeler med hendene.
• Ikke bruk rensebensin, tynner, poleringspulver eller insektmiddel.

• Bruk bare utvannede, milde vaskemidler.
• Ikke eksponer deler for direkte sollys, varme eller ﬂammer for å tørke dem.
• Ikke bruk varmere vann enn 50°C.

Varmeveksler

• Beskytt hendene med hansker.
• Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrengjøringspakke - ekstrautstyr).
Delenummer MAC-093SS-E
• Se instruksene under QUICK
CLEAN KIT for detaljer.

Luftﬁlter (enzymﬁlter mot allergi,
ekstrautstyr)
Baksiden på luftﬁlteret

Luftﬁlter (Catechin-luftﬁlter)

• Rengjør hver 3. måned.
• Legg ﬁlteret og rammen i lunkent vann og skyll det.
• Etter at du har vasket det, må du
tørke det godt i skyggen. Monter
alle klaffene på luftﬁlteret.
• Du får best ytelse hvis du skifter
det ut med et nytt luftﬁlter hvert
år.
Trekk for å fjerne det fra luftﬁlteret
• Delenummer MAC-408FT-E

• Rengjør hver 2. uke
• Fjern skitt med støvsuger, eller skyll det med vann.
• Tørk godt i skyggen.

Frontpanel

Hva er “Catechin-luftﬁlter”?

Catechin er en bioﬂavonoid som ﬁnnes i grønn te, og har både antivirusog antioksidant-egenskaper. I tillegg til dette har catechin også
førsteklasses deodoriserende egenskaper. Catechin-luftﬁlteret bruker
denne forbindelsen ikke bare til å gi bedre luftkvalitet, men også til å
forhindre spredning av bakterier og viruser i rommet.

Hengsel
Hull
1. Løft frontpanelet inntil 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 panelet ved å følge fremgangsmåten for
fjerning i motsatt rekkefølge. Lukk frontpanelet
forsvarlig og trykk på stedene som er angitt
med piler.

Merk:
• Du får best ytelse og sparer strøm dersom du rengjør ﬁltrene regelmessig.
• Fuktighet i klimaanlegget over lang tid bidrar til dannelse av sopp,
som mugg. For å forhindre soppdannelse, still til høyeste temperatur i manuell COOL (avkjøling)-modus og la apparatet gå i tre–ﬁre
timer for å tørke ut innsiden av apparatet.

Luftutgang og vifte (sørg for at viften er stoppet før rengjøring)

1

Drei de horisontale spjeldene nedover.
Fjern deretter øvre spjeld som vist i ➀
og ➁.

2

Sving ut de to vertikale spjeldene
én etter én.

3

Rengjør luftutgangen og vifte.
• Tørk med en myk, tørr klut.

• Gjenta ➀ og ➁ for nedre spjeld.

Lås opp

Rengjør viften.

• Bruk QUICK CLEAN KIT (hurtigrengjøringspakke - ekstrautstyr).
Delenummer MAC-093SS-E
• Se instruksene under QUICK CLEAN KIT
for detaljer.

Nedre spjeld
Øvre vane

4

Sett de loddrette spjeldene tilbake i
sine opprinnelige posisjoner en etter
en, inn i sine respektive spor.
• Skyv inn spjeldene inntil de klikker på plass.

5

Monter det horisontale spjeldet
ved å følge fremgangsmåten for
fjerning i motsatt rekkefølge.

• Hvis det horisontale spjeldet ikke er korrekt montert, vil alle lampene blinke når
strømmen slås på.

Merk:
Ikke bruk makt på viften eller vifteskjermen.

Spor
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