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Let op : Voor de eerste ingebruikname dient u eerst de voorkap los te maken, zie pagina 8.Achter de voorkap bevindt zich schuim op het voorfilter, u dient dit schuim te verwijderen en de voorkap terug te plaatsen voordat u de luchtreiniger in gebruik neemt.
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- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de luchtreiniger schoonmaakt.

- Voltage AC 220-240V / 50-60Hz. Andere voltages kunnen uw luchtreiniger beschadigen of gevaarlijk zijn.

- Als uw elektriciteitssnoer beschadigd is dient u de luchtreiniger onmiddellijk buiten gebruik te nemen en 

  het snoer te laten vervangen door een erkend bedrijf.

- Deze luchtreiniger is niet geschikt om door kinderen bediend te worden.

- Bedek het toestel niet: Het belemmeren van een goede luchtstroming zal resulteren in

  een abnormale werking en kan leiden tot brand.

- Goede ventilatie en regelmatig stofzuigen blijven vereist.

- Zorg er voor dat uw stopcontact goed functioneert.

- Plaats de luchtreiniger op minstens 30 cm afstand van de muur.

- Plaats geen voorwerpen op de luchtreiniger.

- Til de luchtreiniger alleen op met het daarvoor bestemde handvat.

- Stop geen vreemde voorwerpen of vingers in de luchtuitlaat of in de luchtkwaliteits-indicator.

- Gebruik de luchtreiniger niet in de omgeving van warmtebronnen.

- Plaats uw luchtreiniger buiten het bereik van kleine kinderen.

- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes.

- Reinig het apparaat voorzichtig met een droge doek om verwondingen te voorkomen.

- Open nooit de behuizing van het apparaat en voer geen veranderingen aan het apparaat uit 

  De fabrikant / leverancier is niet verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende schade / letsel.

- Trek bij het loskoppelen aan de stekker, niet aan het snoer.

- Raadpleeg uw leverancier wanneer uw luchtreiniger niet optimaal functioneert. Probeer de luchtreiniger nooit 

  zelf te repareren, wanneer u dit wel doet vervalt uw garantie.

- Gebruik de luchtreiniger alleen op de manier zoals in deze in de handleiding is beschreven.

Belangrijke veiligheidsinformatie
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