
WETALITY AIR LUFTRENSER model 2001 - Betjeningsvejledning 

ON/OFF – Sådan forbereder du din Luftrenser 

• Åben frontpanelet og udtag de 2 filterpaneler, 

henholdsvis for-filteret og det blå multifilter 

• Tag plast-emballagen af de 2 filterpaneler og sæt filtrene 

tilbage, således det blå multifilter er inderst inde i 

maskinen, og stropperne vender ud imod dig selv på 

begge filtre 

• Sæt stikkontakten til strøm - der kommer lys i ON/OFF – 

tryk på ikonet for at tænde maskinen 

• Når luftrenseren starter, viser luftrenseren luftkvaliteten 

med det STORE tal målt i µg/m3* 

• Ved siden af det store tal vises skiftevis rummets 

temperatur i grader Celsius og luftfugtighed i % 

• Displayet viser ligeledes at funktionerne Ion-vending 

(Anion) og formaldehyd-fjernelse er i gang   

• Ved tryk på ON/OFF-ikonet regulerer luftrenseren sig 

automatisk efter luftkvaliteten i lokalet  

• Når du tænder for maskinen, er funktionerne Anion, 

Formaldehyd** og Smart automatisk aktiveret 

• Såfremt luftfugtighed ønskes tilført, tryk på ”Humidify” - 

OBS! Se venligst mere herom nedenfor 

 

 

Indikatorlys - for hastighed i 4 trin 

Et intelligent system vil automatisk styre luftrensningen i forhold til luftkvaliteten via 4-trins hastighed: 

Når luftkvaliteten er god, er indikatorlyset grønt, og luften renses ved laveste hastighed. 

Når luftkvaliteten er moderat, er indikatorlyset gult, og luften renses ved hastighed trin 2. 

Når luftkvaliteten er dårlig, er indikatorlyset rødt, og luften renses ved hastighed på trin 3 eller 4. 

 

Smart – sæt en automatisk funktion 

Denne funktion er automatisk aktiveret når du tænder maskinen. Her reguleres hastigheden (Speed) alt 

afhængig af luftens kvalitet. Ligeledes fjernes eventuelt formaldehyd, og negativ ion-vending er aktiveret. 

Såfremt du også ønsker UV-lys funktionen aktiveret, tryk da på Anion 1 gang.  

Hvis luftrenseren har været ude af Smart-funktionen, tryk da på Smart-ikonet igen, og aktivér ion-vending 

med 1 tryk på Anion ikonet, og UV-lys ved et tryk mere på Anion ikonet, altså 2 tryk i alt. 

 

Sleep – maskinen kører i dvaletilstand 

Tryk en gang på tasten "Sleep” for at starte funktionen. Alle lys på betjeningspanelet vil slukke efter få 

sekunder, med undtagelse af ikonet ” Sleep”. 

I denne tilstand er alle funktioner aktive, og luftrenseren kører på laveste hastighed som standard. 

Ved 2 tryk på " Sleep " annulleres denne tilstand, og luftrenseren vil automatisk gå tilbage til Manual mode. 

Herfra kan du genaktivere Smart-tilstanden, eller selv sætte ønsket hastighed ved tryk på Speed. 

 

TIP 
I diffuseren kan du 

tilsætte både 
Wetalitys essentielle 

olier samt CBD 
E-Liquid 



Timing – tidsindstilling 1-8 timer 

Tryk på ”Timing ikonet og displayet viser 1H (1 time). Ved yderligere tryk på Timing ikonet øges intervallet 

med 1 time ad gangen, op til max 8 timers timer funktion. Du kan ikke forudindstille timeren.  

 

Speed – 4 trins hastighedsindstilling 

Luftrenserens hastighed er opdelt i 4 trin. Ved stepvise tryk ændres hastigheden fra trin 1 til 4 og ned igen.      

 

Anion - Ion-vending & UV-Lys 

Tryk på ikonet ”ANION” 1 gang for aktivering af ion-vending, og 1 gang mere for aktivering af UV-lys. Tryk 

igen for at annullere – et tryk pr. annullering. Wetality Air Luftrenser har ion-vending og UV-

belysningsteknologi, som fanger uønskede partikler og bakterier. Disse opsamles i filtrene, og den elektriske 

spænding i luften fjernes, så resterende partikler falder til jorden i stedet for at cirkulere i luften.  

 

Filter – indikation for filterskift 

Når filtrene trænger til at blive udskiftet vil der komme lys i ikonet Replace filter. Efter udskiftning af 

filtrene, tryk på Filter ikonet, og lyset i Replace filter ikonet vil slukkes. 

 

Humidify – luftfugter funktionen aktiveres her 

Påfyld op til 800 ml vand i vandbeholderen, som sidder bag på maskinen, ved at løsne den hvide knap i 

bunden af tanken. Vandbeholderen kan være lidt stram at tage ud, tryk med et bestemt pres udløseren 

nedad. Påfyld vand og evt. essentielle olier, og isæt vandbeholderen – sørg for at hjælpe beholderen ind i 

rummet bedst muligt, så vandet bliver i beholderen, da tryk på udløserknappen kan medføre vandspild. 

 

Tryk på Humidify-ikonet og diffuseren vil starte. Der kommer herefter damp op af hullet på toppen til 

venstre på Luftrenseren. Luftfugtigheden vises i % på betjeningspanelet. 

Når vandbeholderen indeholder mindre end 100 ml, vil Humidify-funktionen automatisk slå fra. 

 

* HVAD BETYDER µg/m3? Det svarer til antal mikrogram-enheder målt i en kubikmeter luft 

** HVAD ER FORMALDEHYD? Formaldehyd tilsættes vandbaserede produkter, såsom malinger, lim og lakker for at undgå 

forrådnelse. Det findes bl.a. i forskellige træprodukter som krydsfiner, MDF-plader og spånplader og dermed også i nye møbler. 

Fra disse materialer afgasser formaldehyd til indeklimaet. Formaldehyd står på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer. Hvis 

koncentrationen bliver for høj, kan det irritere slimhinderne i øjne og luftveje. (Kilde: www.indeklimaportalen.dk) 

*** OPTIMAL LUFTFUGTIGHED? Se mere her: https://www.bolius.dk/hvor-hoej-maa-luftfugtigheden-vaere-indendoers-24946  

OBS! 

Optimal 

luftfugtighed 

er mellem 40 

og 60 %*** 

 

Diffuser 

enhed 

 


