
 

A3 medium filter udviser en effektiv antimikrobiel aktivitet til 

fjernelse af mediumstøv og gasser. A3 medium filter kan være 

rengøres ved hjælp af støvsugeren, og det holder det antimikrobielle 

aktivitet efter rengøringen. 

∗ A3: Antibakteriel, Anti-ordre, Anti-støv 

Den har den funktion, der vises i forureningsniveauindikatoren ved 

registrerer automatisk forureningen af den indendørs luft og tilføjes 

op til den indvendige funktion. 

Da blæseren automatisk tændes / slukkes i henhold til 

forureningsniveau i det omkringliggende område, hjælper det elen 

sparer til kontinuerlig drift af produktet. 

∗ Fås kun i automatisk tilstandsfunktion. 

Det slanke design gør, at produktet passer godt hvor som helst 

harmoni med omgivelserne. 

A3 Medium Filter 
A3TM medium filter 

Indikator for forureningsniveau / humørlampe 

Slankt design 

Strømbesparelsestilstand 

Brugsanvisning AP-1008CH 



 

 

 

 

KÆRE KUNDER 

Tak fordi du bruger Coway luftrenser. 

Læs brugervejledningen for at bruge og vedligeholde produktet korrekt. 

Hvis du støder på et problem, mens du bruger produktet, kan du let løse problemet ved at henvise til 

brugervejledningen. Da denne vejledning indeholder produktgarantikortet, skal du opbevare det et 

sikkert sted. 
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SIKKERHEDSINFORMATION 
Følgende oplysninger er for brugeren sikkerhed, der skal overholdes. 

Det er for at sikre brugersikkerhed og forhindre skader på ejendom. 

Læs omhyggelige forholdsregler, og brug produktet korrekt. 

Brug ikke et beskadiget strømstik eller løs stikkontakt. 

• Sørg for at slutte strømstikket til en dedikeret strømforsyning 

stikkontakt til 220 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz. 

• Flyt ikke produktet ved at trække i netledningen. 

• Håndter ikke strømstikket med en våd hånd. 

• Bøj ikke ledningen med magt eller kør den under en tung genstand for 

at forhindre, at den beskadiges eller deformeres. 

• Tilslut ikke stikket og sæt stikket ud gentagne gange. 

• Hvis stikkontakten er våd, skal du forsigtigt trække stikket ud af 

produktet og lade det stå stikkontakten helt tør før efterfølgende brug. 

• Træk stikket ud af produktet inden reparation, inspektion eller dele 

udskiftning. 

• Fjern støv eller vand fra stikket. 

• Sæt ikke stikket i en stikkontakt eller stikkontakt, der er i gang bruges af 

flere andre apparater. Brug en dedikeret stikkontakt til produktet. 

• Tag stikket ud af produktet, hvis det ikke skal bruges i lang tid. 

• Forsøg ikke at reparere eller ændre netledningen. 

• Hvis netledningen er beskadiget, skal du ikke udskifte ledningen selv. 

Ring til coway-servicecenter for at få det udskiftet. 

• Installer ikke luftrenseren i nærheden af en varmeenhed. 

• Anbring ikke produktet oven på et sådant elektrisk apparat 

som varmelegeme eller tv. 



 

 

 

 

Installer ikke produktet i områder, hvor der er fugt, støv eller vand (regnvand) er til 

stede. 

• Brug ikke produktet i områder, hvor der er brændbare gasser eller brændbare 

materialer anvendes eller opbevares. 

• Stik ikke skarpe genstande såsom en skruetrækker ind i enhed til forureningssensor. 

• Hvis luftrenseren frembringer en underlig støj, brændende lugt eller røg, tag straks 

stikket ud af stikkontakten og ring til vores servicecenter. 

• Sæt aldrig produktet i vand. 

• Sprøjt ikke brændbare materialer såsom insekticider eller dufte til luftindtaget. 

• Produktet må ikke skilles ad, repareres eller modificeres. 

• Anbring ikke beholdere med vand oven på produktet, medicin, mad, metalgenstande 

eller brandfarlige stoffer. 

• Træk stikket ud af produktet, inden du rengør det. 

• Rengør ikke produktet ved at påføre vand direkte på produktet eller ved hjælp af 

benzen eller fortynder. 

 

Stik ikke fingre eller fremmedlegemer ind i luftindtaget eller -udløbet. 

• Lad ikke børn hænge på produktet eller klatre på det. 

• Når du fjerner frontlågen, skal du være forsigtig med ikke at have den 

del af din krop eller andre genstande, der sidder fast i den øverste del af kroppen 

produkt. 

• Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte 

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre 

det har været under opsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet af en 

person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

• Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 

• Dette apparat kan bruges af børn i alderen 8 år og over. 



 

 

 

 

Installer ikke produktet på et skråt gulv. 

• Udøv ikke overdreven kraft eller stød på produktet. 

• Hold en afstand på mindst 20, når produktet er i brug 

cm fra vægge eller tilstødende genstande og 30 cm - 60 cm over produkt. 

• Installer produktet, hvor der ikke er nogen forhindringer omkring produktblokken 

luftcirkulationen. 

• Brug luftrenseren væk fra belysningsanordninger eller direkte sollys. 

• Installer luftrenseren mindst 2 m fra elektroniske produkter såsom tv. 

• Brug ikke produktet i områder, hvor det udsættes for kraftig røg, lugt eller olie. 

• Brug ikke luftrenseren et sted, der er udsat for direkte sollys. 

• Udskift filtre med nye i henhold til filterudskiftning cyklusser. 

• Rengør forfilteret med vand regelmæssigt og tør helt inden brug. 

• Skub ikke eller læn dig ikke mod dette produkt, da det kan vælte produktet. 

• Lad aldrig børn stikke hænderne ind i hullet. 



 

 

 

 

DELNAVN 

Vis del/betjeningsdel 

 

Forureningsniveau 

indikator/humørlampe 

 

Forureningssensor 

 

Udskiftning af filter 

Genstarts knap 

Andre 

Bag Foran 

 

 

 

Luftudtag 

 

Håndtere 

 

 

 

 

 

Strømkabel 



 

 

 

 

LUFTRENGET PROCESS 

# Forfiltrer 

Behandlet med antibakterielle materialer fjerner forfilteret relativt stort støv, skimmel, 

menneskehår, kæledyrshår og andre. 

 

# A3 medium filter 

A3 medium filter fjerner medium støv og gasser, og det forhindrer HEPA filter. 

A3 mellemfilter er antimikrobielt og kan rengøres ved hjælp af støvsugeren, og A3 mediumfilteret holder 

sin antimikrobielle aktivitet efter rengøringen. 

 

# HEPA-filter 

Det højtydende komposit HEPA-filter fjerner effektivt fint støv og cigaretter ryge, mens de antibakterielle 

og anti-skimmelfunktioner af organiske antibakterielle materialer fjerne bakterier og skimmelsvamp. 

Forfiltrer A3 medium 

filter 

HEPA-filter 



 

 

 

 

FORBEREDELSER 

Kontroller inden brug! 

Produktet er kun til 220 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz. 

Sørg for at slutte strømstikket til en jordforbundet 

stikkontakt (220 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz) dedikeret til 

produktet. 

Sådan installeres filter 

Sørg for at fjerne hvert filters plastemballage, før du installerer filtre. 

- Produktet er til husholdningsbrug. Brug kun produktet indendørs. 

- Når produktet ikke er i brug, skal du tage stikket ud af stikkontakten. 

- Når du installerer filtre, skal du kontrollere, at filtreens forside er i den rigtige  retning. 

Filtre rækkefølge: Forfilter → A3 medium filter → HEPA filter 

1. Åbn frontdækslet. 

Åbn frontlågen ved at trække i 

øverste del af det. 

 

 

 

 

 

2. Tag filtre ud og fjern dem 

plastemballagen. 

Fjern filtrenes plastemballage 

undtagen forfiltret, og installer 

derefter filtre efter rækkefølgen 

af filtre. 



 

 

 

 

BETJENING / INDIKATIONSDEL 

1 - Lyssensor 

Det er en sensor, der registrerer lys. 

2 - Hastighedsindikator 

Ved hjælp af hastighedsknappen er det muligt at vælge 

luftstrømshastighed i 4 trin.  

(Trin 1 → Trin 2 → Trin 3 → Turbo) 
∗ Når produktet er i dvaletilstand og strømbesparende tilstand, er 

luftstrømningshastigheden indikatorer er ikke tændt 



 

 

 

 

BETJENING / INDIKATIONSDEL 

Betjeningsdel 

1 - Tænd / sluk-knap og dens 

indikator 

Brug den til at dreje produktet 

tænd sluk. Når strømmen er 

tændt, er indikatoren tændt. 
∗ For at slukke for strømmen skal du 

trykke på og holde nede tænd / sluk-

knap i ca. 1 sekund. 

2 - Auto-tilstandsknap og dens 

indikator 

Brug den til at vælge automatisk 

driftstilstand. Når auto tilstand er 

valgt 

4 - Knappen Lydløs tilstand og dens 

indikator 

Brug den til at vælge lydløs 

driftstilstand. Når lydløs tilstand er 

valgt, er indikatoren tændt. 

3 - Humørknap og dens 

indikator 

Brug den til at tænde 

stemningslampe tænd sluk. 

Når humørlampen er tændt 

tændt, er indikatoren tændt. 

5 - Hastighedsknap og dens indikator 

Brug den til at vælge den ønskede luftstrømshastighed. 

∗ Tryk på hastighedsknappen i automatisk eller lydløs tilstand 

gør, at produktet straks skifter til manuel mode 



 

 

 

 

Det viser rummets aktuelle renhedsniveau (forurening). 

            Ren:        Let forurenet:    Forurenet:   Højt forurenet: 

             Blå               Lys lilla           Mørke lilla           Rød 

 

∗ Rumets renhedsgrad (forurening) er bestemmes af farven i 

slutningen af det gennemtrængende hul. 

    

 

 



 

 

 

 

SÅDAN SKAL DU BRUGE 

(forurening). 

- Før du betjener produktet, skal du slutte stikket til en dedikeret stikkontakt. 

 

- Når strømmen er tændt, vil du se den tidligere anvendte driftstilstand, 

allerede indstillet til at bruge.  

 

 

# For at betjene den manuelle 

tilstand 

Tryk på tænd / sluk-knappen, og 

vælg derefter vindens hastighed 

ved at trykke på hastighedsknap. 
 

 

 

# For at vælge den automatiske 

tilstand 

Tryk på tænd / sluk-knappen, og 

vælg derefter knappen til 

automatisk tilstand. 

AUTO MODE 
Automatisk driftstilstand indstiller vindhastighederne (trin 1, 2 eller 3) afhængigt af 

luftforureningstilstandene der registreres af forureningssensoren. Når forureningsniveauerne 

forbliver i trin 1 i cirka 10 minutter, skifter produktet til strømbesparelsestilstand. 

I strømbesparende tilstand er ventilatoren slukket for at minimere strømforbruget og 

alle skærme undtagen strøm- og autoindikatorerne er slukket. Når forureningsniveauet stiger til 

niveau 2 eller højere, er strømbesparende tilstand slået fra. Når strømbesparelsestilstanden 

fortsætter i 30 minutter, skifter produktet midlertidigt fra strømbesparende tilstand til trin 1 for at 

blande den omgivende luft. 

Forureningsniveau 1 = Hastighed Trin 1 

Forureningsniveau 2 = Hastighed Trin 2 

Forureningsniveau 3 eller højere = Hastighed Trin 3 

Strømbesparelsestilstand = Ventilator slukket 



 

 

 

 

# For at betjene lydløs tilstand 

Tryk på tænd / sluk-knappen og 

derefter på lydløs knap. 

I lydløs tilstand er 

luftstrømshastigheden 

sænket under trin 1 (lavere 

omdr./min.) 

gør miljøet stille og 

behagelig. 
# For at betjene dvaletilstand (kun tilgængelig i auto 

tilstand drift) 
Hvis omgivelserne er mørke i 3 minutter eller længere i auto tilstand, 

skifter produktet automatisk til dvaletilstand tilstand, hvilket sænker 

luftstrømshastigheden, støj og elektricitet forbrug. Hvis omgivelserne 

bliver lyse igen for 5 minutter eller længere genoptager enheden 

normal drift. I dvaletilstand er alle skærme undtagen 

strømindikatoren slukket. 



 

 

 

 

JUSTER DELSENSOR 

Sådan justeres forureningssensorens følsomhed 

Når produktet sendes ud, er forureningssensoren indstillet til standardfølsomhed. Hvis 

forureningsniveauet forbliver på det højeste niveau efter 2 timers drift eller forbliver på det laveste 

niveau i mere end 1 time, når luften virker ikke ren, kan brugerne justere følsomheden af 

forureningssensoren som følger. 

1. Med stemningstilstandsknappen trykket ned, 

Sæt strømstikket i stikkontakten. 

3. Juster følsomheden ved at trykke på hastigheds-

knappen. Sensitivitetens følsomhed vises ved ablinking 

luftstrømshastighedsindikator.  

Følsom = Hastighedstrin 1  

Standard = Hastighedstrin 2  

Ufølsom = Hastighedstrin 3 

2. Med en tone, der ringer to gange, er den aktuelle 

følsomhed sensorens indikator blinker. 

4. Efter justering, følsomheden af forureningen 

sensoren indstilles, når der trykkes på tænd / sluk-

knappen sluk for produktet eller indstil det automatisk, 

når 20 sekunder er gået i indstillingstilstand. 



 

 

 

 

RENGØRINGSMETODE 

- Tag altid luftrenseren ud, inden du rengør produktet. 

- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder organiske opløsningsmidler 

(opløsningsmiddel, fortynder osv.), blegemiddel, klor eller slibemidler. 

- Sæt ikke luftrenseren i vand eller spray vand direkte på den. 

# Rengøring af forureningssensoren (hver anden måned) 

1. Åbn forureningssensordækslet på højre 

side af produktet. Rengør luften ind- og 

udløbsåbning og derefter forureningen 

sensor med en blød børste eller støvsuger. 

2. Fugt en vatpind let og rengør linsen, støvindløbet, og støvudtag. 

Rengør dem med en tør vatpind for at fjerne resterende fugt. 

∗ Uden regelmæssig rengøring forringes forureningssensorens 

ydeevne. ∗ Rengøringscyklussen varierer afhængigt af driftsmiljøet. 

Når du bruger produktet i støvede omgivelser, skal du rengøre 

sensoren oftere. 

# Rengøring af luftindtag og -udtag (hver anden måned) 
Rengør luftindtaget og -udgangen med en blød børste. 

∗ Vær forsigtig med ikke at falde støv inde i luftrenseren. 

# Rengøring af frontdækslet 
Adskil frontdækslet fra produktet, og fjern støvet fastgjort til 

overfladen med en blød, tør børste eller klud. 

∗ Brug let våd klud, hvis forureningen er alvorlig, men brug ikke 

slibemidler. 

# Rengøring af produktlegemet (hver 2. ~ 4. uge) 
Brug en tør, blød klud til at rengøre produktet. 

∗ Brug let våd klud, hvis forureningen er alvorlig, men brug ikke 

slibemidler. 



 

 

 

 

RENGØRINGSMETODE 

- Tag altid stikket ud af produktet, inden du rengør filteret. 

- Forfiltret kan genbruges ved at fjerne støv eller rengøre det med vand. 

- Hvis forfilteret ikke rengøres i lang tid, kan produktets ydeevne blive forringet. 

- HPEA-filteret kan ikke genbruges under rengøring. Rengør dem aldrig med vand. 

■ Rengøring af forfilteret (hver 2. ~ 4. uge) 

1. Åbn frontlågen ved at trække i 

den ud af endedelen over 

luftindtaget. 

2. Tag forfiltret ud ved at trække i håndtagene. 

∗ Fjern filteret forsigtigt uden at udsætte for stød for at forhindre 

støv i at falde af. 

3. Rengør forfilteren med en støvsuger eller med vand afhængigt 

på niveauet af forurening. 

4. Rengør A3TM mediumfilteret med en støvsuger (hver 4. måned). 

5. Installer forfilteret, når fugtigheden er fjernet helt. 

Sæt frontdækslet tilbage på produktet. 

Når du monterer forfilteret på produktet, skal du montere det 

korrekt i krogen. 



 

 

 

 

UDSKIFTNING AF FILTER 

Sådan udskiftes filtre 
- Kontroller, at de forreste sider af filtre er i den rigtige retning. 

- Brug originale coway-filtre for at opretholde produktets optimale ydeevne. 

- Tag altid luftrenseren ud, inden du udskifter filtre. 

Filterrensnings- og udskiftningscyklusser 

Forfilter: Rengøring hver 2 ~ 4 uge  

A3 medium filter: hver 4 måned rengøring + udskiftning hver 30 måned  

HEPA-filter: Udskiftning hver 30 måned  

 
∗ Hver levetid er baseret på 24-timers brug i hastighedstrin 1. 

∗ De anbefalede filterudskiftningscyklusser kan variere afhængigt af driftsmiljøet. 

# Indikator for udskiftning af filter 
1. Knapindikator tændes en efter en med uret, når filteret skal udskiftes. 

2. Luftstrøms-LED indikerer et filter, der skal udskiftes. 

Trin 1 LED: HEPA & Trin 2 LED: A3 medium 

3. Når indikatoren for udskiftning af filter vises, er forureningsniveauet 

indikatoren er slukket. 

4. Indikatoren for filterudskiftning vises i 5 minutter hver halve time. 

5. Efter udskiftning af filter skal du trykke på Reset-knappen en gang. 

6. Når du har udskiftet et filter, inden filterudskiftningscyklussen er nået, 

skal du trykke på og holde nede RESET-knap i 1 sekund 

(tvangsindstilling). Den tvangsindstilling initialiserer al 

filterudskiftningscyklus tællere. 

  

# Udskiftning af filtre 

 

 

1. Når du udskifter filter, skal du kontrollere, at forsiden er 

korrekt retning. 

 

 

 

2. Når strømmen er tændt, skal du trykke på reset-knappen med 

et skarpt værktøj. 
 



 

 

 

 

FEJLFINDING 

Luftrenser fungerer muligvis unormalt ikke på grund af produktfejl, men på grund af mindre 

årsager eller det faktum, at brugeren ikke er fortrolig med produktets anvendelse. I et sådant 

tilfælde problemer kan løses let, selv uden hjælp fra servicecentret, bare ved at kontrollere 

det følgende. Hvis problemet stadig vedvarer, når du har tjekket følgende, skal du kontakte 

tjenesten centrum. 

Der blæser ingen luft: 

• Er netledningen tilsluttet? Tilslut netledningen til en stikkontakt til 220 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz. 

• Er skærmdelen helt slukket? Tryk på tænd / sluk-knappen, og vælg derefter ønskede funktion. 

• Er strømmen ikke slukket? Brug luftrenseren efter strømmen kommer tilbage. 

• Er indikatoren for automatisk tilstand tændt? Når forureningsniveau 1 varer kontinuerligt i 10 

minutter, produktet skifter til strømbesparende tilstand, drejer slukker automatisk for blæseren. 

 

Luftstrømningshastigheden ændres ikke. 

• Er det ikke i manuel eller lydløs tilstand? Indstil den ønskede driftstilstand. 

• Er rummet ikke mørkt? Når du er i dvaletilstand, er luftstrømningshastigheden er fastgjort til 

minimumsniveauet. 

 

Luftstrømningshastigheden er betydeligt svagere end før. 

• Renser ikke filteret eller erstatningstid gået? Kontroller rengøringen og udskiftningen af filteret 

cyklusser, og rengør / udskift derefter filteret (filtrene), hvis nødvendig. 

 

En dårlig lugt kommer ud af luftudtaget. 

• Renser ikke filteret eller erstatningstid gået? Kontroller rengøringen og udskiftningen af filteret 

cyklusser, og rengør / udskift derefter filteret (filtrene), hvis nødvendig. 

 

Farven på indikator for forureningsniveau forbliver altid den samme. 

• Er der ikke støv på forureningen sensorens linse? Rengør linsen på forureningssensoren. 

• Holder forureningsniveauet indikerer et højt niveau? Juster følsomheden af forureningssensoren 

til Ufølsom eller standard. 

• Holder forureningsniveauet indikerer et lavt niveau? Juster følsomheden af forureningssensoren 

til følsom eller standard. 

 

Forureningsniveauet indikator blinker • Anmod om service, eller spørg vores servicecenter. 

 

Når andre er funktionelle problemer opdages. 

• Kontroller symptomerne, tag stikket ud af produktet, og anmod derefter om service, eller spørg 

service Center. 



 

 

 

 

SPECIFIKATION 

Produktspecifikation Luftrenser 

Model:   AP-1008CH 

Nominel spænding: 220 V - 240 V ~ 50 Hz / 60 Hz Fase 1 

Strømforbrug:  47 W. 

Produktisolering: Klasse 2 enhed 

Støvopsamlingsmetode:  Mekanisk støvopsamlingsmetode (HEPA-filter) 

Sikkerhedsfunktion:  Strømmen lukkes, når frontdækslet åbnes. 

Installationssted:  Indendørs brug 

Maksimal luftmængde:  5,8 m3 / min 

Størrelse:   354mm (br) × 194mm (dy) × 645 mm (hø) 

Vægt:   6,8 kg 

 

Specifikationerne er underlagt mindre ændringer for at forbedre produktets 

ydeevne. 



 


