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Luftrenare WDH-626L 
 
 

 
 

 
Kära kund, 
 
Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna 
produkt, har vi här några fler tips: 
 
Vid eventuella problem: 
 
Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga 
omsorg skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi 
är mycket angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella 
missförstånd. 
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Utrustning och kvalitetsegenskaper: 

 
Förfilter: Det rengörbara förfiltret (luftfilterkåpan) tar bort alla större partiklar och 
garanterar därmed en längre livslängd för HEPA-filtret. 
 
Kombifilter: 
 

A) HEPA-enhet Ett mycket bra filter som fångar och filtrerar partiklar upp till 
0,0003 mm. Detta inkluderar pollen, bakterier och damm med en renhetsgrad 
på 99,9 % !!!! 

B) Kombination av aktivt kol och katalysator: Absorberar och renar många 
typer av rök och lukter (t.ex. cigarettrök) och bryter ner upp till 90 % av giftiga 
ångor (t.ex. formaldehyd, H2S, NH3). 

 
Ultraviolett ljus: eliminerar många av de vanligaste typerna av bakterier och virus. 
Det säkerställer också att själva filtret aldrig kan bli en grogrund för bakterier!  
 
Anjonbytare: Producerar ca 3 miljoner anjoner per sekund som aktivt bekämpar 
rök och andra smutspartiklar i rummet. 
 
Timer-funktion: funktion för att bestämma den återstående tiden (2 timmar, 4 
timmar eller 8 timmar). 
 
3 hastighetsnivåer: III (stark), II (medel) och I (svag). 
 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar: 

 
- Kontrollera att kontakten är ren och korrekt ansluten till uttaget innan du 

använder apparaten! 
- Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten ! 
- Övervaka luftrenaren när barn befinner sig i närheten av enheten ! 
- Se upp för elektricitet, gå aldrig in i apparaten och för aldrig in metallföremål i 

den ! 
- Kom aldrig i närheten av kontakten eller uttaget med våta händer ! 
- Endast kvalificerad personal eller elektriker får öppna enheten ! 
- Skydda enheten från all fukt och väta! 
- Se till att lättantändliga ämnen (t.ex. gaser/oljor etc.) aldrig befinner sig i 

närheten av apparaten ! 
- Utsätt inte filtret för insektsspray, eftersom det senare kan släppa ut 

insektsspray oavsiktligt. 
Se till att det finns tillräcklig lufttillförsel till enheten, annars kan det leda till 
minskad prestanda och i värsta fall till överhettning och/eller brand! 

- Titta aldrig direkt in i det påslagna UV-ljuset, det kan orsaka ögonskador ! 
- Stäng av apparaten och dra ut nätkontakten om du vill rengöra apparaten ! 
- Rengör endast apparaten med milda rengöringsmedel ! 
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- Undvik att använda enheten vid höga rumstemperaturer eller i mycket fuktiga 

förhållanden ! 
- Ventilera rummet regelbundet. Särskilt om det är ett mycket lufttätt rum eller 

om det finns en hög syreförbrukning (t.ex. öppen spis, gasolspis, många 
människor osv.). 

- Stäng av apparaten innan du kopplar ur den från elnätet ! 
- Gör inga självständiga ändringar på enheten eller kablarna ! 
- Om du inte ska använda apparaten under en längre tid, stäng av den och dra 

ut nätkontakten! 
 

Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från elnätet om 
något verkar vara fel !!!! Kontakta i så fall en specialist och försök 
inte att reparera enheten själv !!!! 

 
 

 
Enhetsbeskrivning: 

 
 

Framsida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Driftsbrytare 
(På/av) 

Frånluft 

Driftsstyrka resp. 
Luftcirkulation 

Timer-knappen 
2 timmar, 4 timmar 

eller 8 timmars 
återstående tid kan 

väljas. 
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Bakre omslaget 
 

 
 
 

Bruksanvisning: 

 
 

1.) Allmänna anvisningar för användning 
 

- Placera luftrenaren på ett avstånd av ca 30 cm från väggar och möbler ! 
- Håll ett avstånd på minst en meter från TV:n och/eller datorn. 

 
2.) Infoga/ändra filter 
 
2.1. Dra ut nätkontakten. 

       

 
2.2. Öppna det bakre locket eller förfiltret. 

          

Bärhandtag 

Luftfilterkåpa  
(förfilter) 

Kabel för 
utgångsströmmen 

Produktlim 
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2.3. Sätt in huvudfiltret ordentligt i enheten. Se till att den vita HEPA-filterytan är 

vänd utåt mot dig. 

           
 
2.4. Till sist stänger du filterlocket eller förfiltret igen på rätt sätt. 

           
 
3.) Slå på luftrenaren 
 
3.1. Sätt in kontakten i uttaget. 

 
3.2. Tryck på strömbrytaren för att slå på enheten. 

 
3.3. Ställ in önskad luftcirkulation med hjälp av knappen för justering av driftstyrka. 
 

I = svag fläktstyrka (nivå 1) 
       II = medelhög fläktstyrka (nivå 2) 
       III = Stark fläktstyrka (nivå 3) 
 
4.) Timer-funktion 
 
Fastställande av återstående tid: Tryck på TIMER-knappen under drift för att välja 
önskad återstående tid för luftrenaren. (Du kan välja 2 timmar, 4 timmar eller 8 
timmars återstående tid). När den valda drifttiden har gått ut stängs enheten av 
automatiskt. 
 
5.) Barnlås / låsning av knapparna 
 
Håll in strömknappen i 5 sekunder för att aktivera enhetens barnlås. Om du vill häva 
barnlåset trycker du på strömbrytaren igen och håller den intryckt i 5 sekunder. 
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6.) Viloläge 
 
Håll in strömknappen i 5 sekunder för att aktivera viloläget. Enheten körs på nivå 1 
och alla lampor släcks. Tryck på valfri knapp för att avsluta viloläget. 

 
Anteckningar för filtren: 

 
1. Med en genomsnittlig användning på cirka 8 timmar per dag håller filtren upp 

till ett år! I rum som är mer smutsiga, t.ex. i rökarhushåll, kan filtren behöva 
bytas ut efter ca 4-6 månader. 

2. Byt huvudfiltret när det är smutsigt. Du kan se detta genom att öppna den 
bakre filterpanelen. Om den tidigare snövita filtersidan nu är mörkbrun, svart 
eller smetgul ska huvudfiltret bytas ut. Dessutom visar luftrenaren när filtret ska 
bytas genom en blinkande strömknapp. 

3. Efter att ha bytt filter trycker du sedan på och håller in timerknappen i 5 
sekunder under drift för att "återställa" enheten.  
Ett ljud bekräftar återställningen. Tvätta aldrig huvudfiltret! 

 
Tekniska data: 

 
Spänning:    220 ~ 240V / 50Hz 
Effektförbrukning:    6 WA 
Luftcirkulation:    Steg 1 ( I ) ~ 55 m3/h 

Steg 2 ( II ) ~ 75 m3/h, 
Steg 3 ( III ) ~ 100 m3/h 

Rekommenderat användningsområde: upp till 15 m2 

Anjonproduktion:    5 x 106 anjoner/cm3 

Mått (H/W/D):    245 x 303 x 133 mm 
Vikt:     1,6 kg 

 

För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!! 

 
Felsökning: 

 
Själva enheten avger en obehaglig lukt: 
UV-lampan ger upphov till en viss lukt. Denna lukt är typisk för dess funktion och 
uppstår i allmänhet under drift. 
De flesta människor kan inte känna lukten av anjonfunktionen. Känsliga personer 
uppfattar dock en viss "lukt". Detta beror på att anjonerna laddar luften något 
elektrostatiskt (som efter ett åskväder). 
ÄNTLIGEN, EN NY LUFTRENARE HAR fortfarande en lätt egen lukt (färsk plast, 
ny motor, ny färg osv.). DENNA NYA LUKT FÖRSVINNER DOCK INOM EN 
MYCKET KORT TID !!!! 
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Det tar för lång tid innan rök och/eller lukt neutraliseras. 
I allmänhet är vår luftrenare väl lämpad för lukt- och rökreducering. Men observera 
att resultatet/slutresultatet av vår luftrenare alltid beror på hur mycket luktpartiklar 
som strömmar in och hur luftcirkulationen är på din plats! 
Detta beror på att det insatta filtret endast absorberar/avlägsnar en del av alla 
luktpartiklar i en enda passage. En allmän regel är därför tre filtercykler tills de flesta 
luktpartiklarna har absorberats.  
(Observera: Vid filtrering av damm och partiklar räcker det med en filterpassage för 
att rena luften, eftersom alla partiklar hålls kvar av HEPA-filtret = 99 % effektivitet. 
För lukt används främst kol- och katalysatorfilterområdet, och här behöver 
filtermediet ca tre filterpassager per kubikmeter innan man kan tala om ren luft = 33 
% effektivitet !!!). 
Det är också viktigt att komma ihåg att luktmönster redan kan finnas i inredningen - 
och beroende på de enskilda materialens beskaffenhet kan det ta lång tid innan de 
släpper ut lukterna igen. 
(Luftrenaren renar endast lukter som cirkulerar eller filtreras genom den. ) 
 

Annat: 
 
Garantiförklaring: 
 
Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i 
enlighet med lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för 
privatpersoner). Garantin börjar gälla från och med det datum då apparaten säljs till 
slutanvändaren. 
Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra 
ett garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum). 
 
Garantin omfattar inte följande: 
 

• Normalt slitage 

• Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända 
tillbehör. 

• Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande 
föremål. 

• Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte har följts, t.ex. om apparaten 
har anslutits till en felaktig nätspänning eller om monteringsanvisningen inte 
har följts. 

• Helt eller delvis demonterade enheter. 
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Överensstämmelse: 
 
Luftrenaren har testats och den och/eller delar av den har tillverkats enligt följande 
(säkerhets)standarder: 
 
 
Naturligtvis med CE-överensstämmelse (EMC + LVD). 
 
CE (EMC) överensstämmelse testad enligt:    
 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
 
CE (LVD) Överensstämmelse testad enligt:    
 
EN 60335-2-65:2002+A1:2008+A11:2012 
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014 
 
 
Korrekt bortskaffande av denna produkt: 
 

Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med 
hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla 
återvinningsbara material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön 
och människors hälsa inte förorenas av okontrollerad 
avfallshantering. Därför bör du göra dig av med gamla apparater via 
lämpliga insamlingssystem eller skicka apparaten för bortskaffande 
till den plats där du köpte den. Denna  
         skickar sedan enheten till återvinning. 

 
 
 

Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat. 
 

 
 

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert 
ställe! 
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