VK 102 / VK 103
LUFTRENSER

BRUGERVEJLEDNING OG INSTRUKTIONER

220V-V1.2

Kære Kunde,
Tak fordi du valgte at købe af VK 103 eller VK 102 luftrenser, dette er luftrensnings
teknologi, i den bedste form. Produktet er fyldt med strøm og teknologi for at give
hurtig og effektiv ren luft. Vi håber du vil nyde
Virusdræbende teknologi som er testet mod følgende store luftbårne vira: Poliovirus, Influenzavirus, Adenovirus, Coronavirus DF2. Undersøgelser viser næsten
100% nedsættelse af disse virusser. Resultaterne for disse luftbårne patogener
er de sammen for hele virusdræbes serien.
Radic8’s Viruskiller produkter (Hextio, VK 401, VK 102, VK 103 og VK Medi) er ikke
FDA- ryddet / FDA-bevist

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR DU TAGER DIN ENHED I BRUG
Ved brug af din af din VK 103 eller VK 103, skal du overholde grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger herunder følgende:

ADVARSEL
FOR AT MINDSTE RISIKOEN FOR BRAND, ELETRISK STØD ELLER SKADE
• Brug kun enheden til dens beregnet anvendelse
• For at beskytte mod risiko for elektrisk stød, må du ikke udsætte nogen dele af
systemet for vand eller andre væsker
• Dette apparat er IKKE legetøj.
• Dette apparat må IKKE anvendes af børn eller personer med nedsat fysiske,
sendoriske eller mentale evner.
• Børn skal altid være under opsyn.
• Kig aldrig direkte på en brændende ultraviolet lys, da dette kan medføre permanent beskadigelse af dine øjne
• For at mindske risikoen for elektrisk stød eller beskadigelse af enheden skal du
slukke for den og tage stikket ud, inden du rengøre eller udfører vedligeholdelse
af enheden
• Overhold alle advarsler
• Der er ingen UV-risici forbundet med de anvendte enheder. UV-reaktorkamrene og ventilatorerne er forseglet for at sikre, at der ikke er risiko for skader og
UV-eksponering. Indendørs luftkvalitetssensorer på enhederne fremhæves også
når filtrene på enhederne skal rengøres og udskiftes.
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Advarsel – Angiver vigtige sikkerhedsinstruktioner, der skal følges for at undgå personskade.
Forsigtig – Angiver vigtig information, som du skal være opmærksom på, for at undgå risiko for personskade eller beskadigelse af
enheden

Forbudt – Angiver ukorrekte handlinger
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INSTALLATIONSSIKKERHED

Hvis enheden udsender røg,
usædvanlig lugt eller kommer
med mærkelige lyde, skal du
straks slukke for enheden
Kontakt din distributør.

Der må ikke komme nogen
form for vand eller væske ind
i enheden. Hvis dette skulle
ske, skal du straks slukke
for enheden. Kontakt din
distributør.

1

Sørg for at ledningen er sat
ordentligt i stikkontakten. Hvis
strømmen ikke er tilsluttet korrekt, dette kan medføre brand.

Anbring ikke tunge genstande
på net ledningen, da dette
kan forårsage brand og/eller
elektrisk stød.
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Rør ikke ved stikket med våde
hænder, da dette kan forårsage seriøse skader.
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5

Sprøjt ikke brændbare materialer i nærheden af enheden, da
dette er en brandfare.

Undlad at sidde, stå eller
placere tunge genstande på
enheden, da dette kan medføre
personskade og/eller skade på
enheden.
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8

Blokér ikke luftindgangen til
enheden, da dette kan reducerer luftstrømmen og resulterer
i dårlig ydelse og beskadiger
enheden.

6

Flyt ikke på produktet, mens
den er tændt. Da dette kan
forårsage brand og/eller elektrisk stød.
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Du må ikke ændre eller modificere stikket eller ledningen på
denne enhed, da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.

Brug det rigtige strømkabel og
stikkontakt. Overbelast ikke
stikkene med flere ledninger
samtidigt.

Hold produktet væk fra brandfarlige gasser, væsker eller andre brændbare stoffer, da dette
kan forårsage en eksplosion.
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For at beskytte mod risiko
for elektrisk stød må du ikke
nedsænke nogen dele af systemet i vand eller andre væsker.

Forsøg ikke at reparere eller
udskift dele af dette udstyr,
medmindre der specifikt anbefaledes i denne manual. Alle
andre tjenester skal henvises til
en kvalificeret tekniker.

Tilslut kun enheden til en 220V
stikkontakt, hvis den ikke er
under opsyn, kan det medføre
elektrisk stød.
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Sluk enheden, når du rengør
et rum.
Efter rengøring er det vigtigt
at ventilere rummet ordentligt, før enheden tændes igen.

Sluk enheden, mens du laver
mad. Olier der frigøres under
tilberedningen, kan reducer
stabilisatorens levetid. Efter
tilberedningen skal rummet
udluftes for at fjerne olier. Du
kan nu tænde enheden for at
fjerne lugten.

220V

Luftstrømmen må IKKE,
begrænses eller forhindres,
af store genstande såsom
møbler, elektroniske genstade
eller gardiner.
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Daglig rumventilation i mindst
30 minutter.
Enheden er designet til at
rense og steriliser din inde
luft og vil gøre dette effektivt,
når den bruges korrekt. God
indeklima kræver også god
rumventilation. Vi anbefaler
åbning af vinduer og døre eller
betjening af klimaanlægget i
mindst 30 minutter om dagen.

Placer enheden mindst 3 meter
fra sengen,
for at undgå kold luft forårsaget
af at sove i direkte udluftning

Brug en dedikeret stikkontakt.
Lyn eller statisk elektricitet
kan påvirke kredsløbet og kan
forårsage brand eller beskadige
enheden. Sæt stikket i for at
undgå dette, tilslut enheden i
dedikeret, jordnær stikkontakt.
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NØGLEDELE OG KOMPONENTER
ENHEDEN

Firevejs Luftudtag
Skærm og overvågning

Reaktorkammer

Sirocco Ventilationer

Kulfilter
HEPA Filter
For Filter
Firevejs Luftudtag

VK 103 har en ekstra filterbakke, som gør
det muligt at integrere det I et system
med positive tryk.

Bagfilterbakke
Nederste filterbakke
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SKÆRM OG BETEJNINGSPANEL

Skærm
Fjernbetjeningssensor
Reaktorer Udskiftnings
Alarm
Filter Udskiftnings
Alarm

TIMER
LED Tænd/Sluk
UVC Tænd/Sluk
Ventilationshastighed OP

Udgået

Ventilations NED
Tænd/Sluk knap

Støv Statiske Skærm (LED)

Navn

Funktion

Skærm og betjeningspanel

Ændrer informationerne der vises på LED’et i følgende rækkefølge: UV
Lampe Timer, Aktuel Temperatur, Ventilationshastighed.

Fjernbetjenings
sensor

Placer fjernbetjeningen mod sensoren for at bruge fjernbetjeningen til at
betjene enheden med.

Reaktor Udskiftnings
Alarm

Når dette LED skifter fra blå til rød, er det tid til at udskifte reaktorkammer

Filter Udskiftnings
Alarm

Når dette LED skifter fra blå til rød, er det tid til at udskifte filtrene.

VOC’s Statiske
Skærm

Udgået

Støv Statiske Skærm

Farverne indikere luftkvaliteten: blå – god, gul – normal , rød – dårlig

Timer

Indstiller en arbejdstid for enheden. Enheden stopper når den angivende
tid er gået.

LED Tænd/Sluk

Hold “lampes” knapper nede i et par sekunder for at tænde/slukke for
LED lyset.

UVC Tænd/Sluk

Tænder og slukker for UVC lampen. (Hold den tændt for luftsterilisering,
hold den slukket for enkel luftrensning gennem de mekaniske filter)

Ventilationshastighed

Hold “Op” knappen nede for at øge ventilationshastigheden. Hold “nede”
knappen for at sænke hastigheden. Ventilationshastighed: FAN 1 (Stille),
FAN 2 (Normal), FAN 3 (Høj hastighed).

Tænd/Sluk knap

For at tænde/slukke enheden, vil du høre en biplyd.
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FJERNBETJENING

1) Tænd/Sluk knap

5) LED Lampes Tænd/Sluk Knap

3) Mode

2) Ventilationshastighed

4) Timer

Nr

Navn

Funktion

1)

Tænd/Sluk Knap

For at tænde/slukke enheden. Du vil høre en biplyd

2)

Ventilationshastighed

Forøg Ventilationshastighed: FAN 1 (Stille), FAN 2 (Normal), FAN 3
(Høj hastighed).

3)

Mode

Ændrer informationerne der vises på LED’et i følgende rækkefølge:
UV Lampe Timer, Aktuel Temperatur, Ventilationshastighed.

4)

Timer

Indstiller en arbejdstid for enheden. Enheden stopper når den angivende tid er gået.

5)

LED Lampe Tænd/
Sluk

Bruges til at tænde/slukke den blå LED lampe på enheden.
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RENGØRSELSE OG VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING AF FORFILTER
VK 102
For filteret af plast kan genbruges, ved at rengørelse, følg denne procedure:
1. Træk den nederste filter skuffe ud ①.
2. Fjern for filteret ② fra filter skuffen ① og
adskil dem fra kulfilteret ③ og HEPA filteret ④.
3. Rengør for fileret med en støvsuger.
4. Placer filteret tilbage i filter skuffen.

1

4
3
2

VK 103
For filteret af plast kan genbruges, ved at rengørelse, følg denne procedure:
1. Træk den nederste filter skuffe ud ①
2. Fjern for filteret ② fra filter skuffen ① og
adskil dem fra kulfilteret ③ og HEPA filteret ④.
3. Rengør for fileret med en støvsuger.
4. Placer filteret tilbage i filter skuffen.
5. Gentag processen for den øverste filter
skuffe ⑤

UDSKIFTNING AF HEPA FILTER

Når LED-Lampen til filteret lyser rødt, er det tid til at udskifte HEPA og Kulfilteret. HEPA og Kulfilteret
kan ikke genbruges, så udskiftning er nødvendigt. Venligst kontakt din distributør for at købe af HEPA
og kulfilteret. Afhængigt af forureningsniveauerne kan HEPA og Kulfilterets levetid være længere
eller kortere end de anbefalede forbrugstider nedenfor:
HEPA filters (timer)

6000

Kulfilter (timer)

1. Træk den nederste filter skuffe ud ①
2. Adskil kulfilteret ③ og HEPA filteret ④ fra
for filteret ②
3. Udskift dem med nye filter.
4. Placer dem tilbage til filter skuffen.
5. For VK 103: Gentag processen for den
øverste ⑤
6. Tryk på OP knappen på skærmen for mindst
5 sekunder, for at nulstille Filtertimeren til nul.
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UDSKIFTNING AF REAKTORKAMMER

For at VK 102 og VK 103 skal forblive funktionelt, skal reaktorkammeret udskiftes hver 8000 time.
Din enhed vil angive, at der er behov for en ændring ved at vise “-0001” kode på LED-skærmen.
1. Fra den øverste printkort ①, frakobl de 2
kabler, der forbinder reaktorkammen, med
bagsiden af enheden ②.
2. På siden vil du se 2 lange kabler, der
forbinder reaktorkammen nederste til højre
på enheden. Den ene kabel er rød og gul, mens
det andet er sort og hvidt, fra koble disse
kabler, og tilslut dem på forsiden af enheden.
3. Fjern de 2 skruer på ③ toppen og 3 skruer
på bunden, som fastgøre reaktorkammen til
enheden.
4. Du kan nu fjerne den gamle reaktorkamme
og sørg for, der ikke er tilsluttet kabler til
hovedenheden.

5. Du skal nu adskille den øverste hvide del
④, Ved at holde printkortet , fra den gamle
reaktorkammer og flyt den til den nye reaktorkammer, skru de 4 første skruer ud ⑤, der
fastgør den hvide metalkasse til den gamle
reaktorkammer.
6. Skru de 2 skruer, der holder komponenterne der er markeret med ⑥ ud, og frakobl
ledningerne ⑦.
7. . Løft forsigtigt den øverste del, der holder
printkortet og placer den på den nye reaktorkammer, I omvendt rækkefølge, Anbring
derefter den nye reaktorkammer inde I enheden, og saml den I omvendt rækkefølge.
8. Tænd nu din VK 102 eller VK 103 igen og hold
“nede” knappe inde 14 sekunder, for at nulstille
advarsels timmeren. Din VK 102 eller VK 103 er
nu klar til de næste 8000 timer.
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Rengøring Af Luftkvalitetssensoren (IAQ Sensor)
IAQ sensoren er et meget delikat instrument, der burger lysspredning til at detektere forurening. Det
har derfor brug for en lille lines for at arbejde effektivt. Regelmæssig vedligeholdelse (hver 6. Måned)
skal det udføres for at holde linsen ren.
Vigtigt – brug kun rent van dog lad det tørre helt inden udskiftning. Brug ikke kemikalier som benzen
eller alkohol ovs. For at undgå beskadigelse af plastikobjektivet.
Fremgangsmåden til vedligeholdelse og rengøring af IAQ-sensoren:
Find IAQ-sensoren på siden af enheden. Rengør
linsen med en ren vatpind fugtet med rent vand som
vist på billedet til højre – Lad linsen tørre helt.

IAQ
sensor

FEJLMEDDELELSE

Ændring af reaktorkammer

Reaktorkammens levetid er 8000 timers anvendelse. Når tiden er gået, vises
timeren på enheden med et minus (-). Når du ser denne advarselsmeddelelse, er
det tid til at udskifte reaktorkammeret.
1

Funktionsfejl på UV Lampen

Dette er en fejlmeddelelse, der henviser til en fejl I UV-Lamperne. Sluk enheden,
og kontakt kundeservice.

2

Fejl ved overophedning af kredsløb

Dette er en fejlmeddelelse, der henviser til en fejl ved overophedning af printkortet. Sluk enheden og kontakt kundeservice.
3

Ventilations Fejl

Dette er en fejlmeddelelse, der henviser til at ventilationen ikke fungerer ordentligt. Sluk enheden og kontakt kundeservice.
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FEJLFINDING
Gennemgå denne liste, før du kontakter kundeservice. Det kan spare dig tid og omkostninger. Denne
liste indenholder hyppige årsager der er et resultat af mangel på håndtering eller materialer

Problem

Mulig Årsag

Løsning

Produktet vil ikke
tænde

Stikket er ikke sat korrekt i den
stikkontakten.

Tilslut stikket id en jordet stikkontakt,
der fungerer

Fjernbetjeningen er løbet tør
for strøm

Udskift batterierne I henhold til polariteten.

AC-stikkontakten er for lav

Sørg for at tilslutte enheden til den dedikerede jordet 220 AC stikkontakt

Svag luftstrøm og
støj fra produktet

For filteret er akkumuleret med
meget støv

Rengør for filteret for at undgå dette
problem opstår, udskift HEPA filteret ir
den forbindelse

Timer forud indstillingen fungerer ikke.

Timerfunktionen er ikke aktiveret.

Indstil timeren is henhold til instruktionerne id denne manual

Luftrensningsfunktionen fungerer ikke
korrekt

Inde luften er stærkt forurenet

Rummet kræver ventilation.

For filteret er blokeret

Rengør for filteret.

HEPA filteret er blokeret

Udskift HEPA filteret.

Rummet er for stort til enheden

Vælg den korrekte virusdræber i forhold
til rummets størrelse

Luftstrømmen er begrænset

Sørg for, at der er nok plads omkring
produktet, og at enhedens luftindgang
og –udgang er uhindret

Lugt af nyt produkt

Den antimikrobielle belægning af reaktorkammer kan frigive en lille mængde
uskadeligt lugt. Der bør forsvinde om en
til to uger.

Fugtige filtre

Når du rengøre for filteret med vand skal
du sørger for at den er helt tør inden du
geninstallerer den.

Produktet er blevet anvendt i
omgivelser med høj koncentration af madlugt

Madlugt er fedtet og kan trænge ind if
filteret eller steriliseringsmodulet. Brug
korrekt ventilation

Produktet er blevet anvendt i
omgivelser med høj røgkoncentration

I områder, der udsættes for meget røg,
kan steriliseringsmodulets ydeevne
blive påvirket. Brug korrekt ventilation.

Udsædvandelig
lugt udsendes fra
enheden.
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KUNDETJENESTER
I denne vejledning, vil du finder du et kort, der indeholder detaljer om din begrænsede garanti.
Venligst kontakt din distributør, hvis du støder på problemer med din enhed eller for at anskaffe
udskiftningsfiltre eller reaktorkamre, når disse når deres slutning.
Skader eller funktionsfejl forårsaget af uagtsomhed, misbrug, uautoriseret reparationer eller brug,
der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningen, dækkes ikke, Alle garantier bortfalder, og
reparationsomkostningerne betales af brugeren i tilfælde af skader forårsaget af:
- Brug af fremmedlegemer (såsom vand, væsker, olier, legetøj osv.) i eller ud af enheden;
- Transport eller håndtering;
- Brug af produkter såsom benzen eller fortyndervæsker;
- Ukorrekt strømforsyning eller udgangsspænding;
- Nedbrydelser eller tab af dele forårsaget af uautoriseret adskillelse eller ændringer;
- Reparation eller udskiftning foretaget af uautoriseret personer
- Manglende overholdelse af instruktionerne I denne brugervejledning og som givet af den lokale
kundeservice center.
- Skødesløs eller forkert brug
- Forårsaget af betjening af produkter I ætsende eller fugtige omgivelser.

SPECIFIKATIONER
Virksomheden forbeholder sig retten til at fortage ændringer I produktsdesign og specifikationer
uden forudgående varsel.
Beskrivelse

Luftrenser

Beskrivelse

Luftrenser

Mærke

VIRUSKILLER

Mærke

VIRUSKILLER

Model Nr

VK 102

Model Nr

VK 103

Maks. Elec. Forbrug

320 watt

Maks. Elec. Forbrug

230 watt

Nettovægt

34 Kg
75 Lbs

Nettovægt

38 Kg
83.7 Lbs

Dimensioner

1570 x 320 x 320 mm
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Dimensioner

1570 x 320 x 320 mm
61.8 x 12.6 x 12.6 in

Støj (dB)

40 – 49

Støj (dB)

40 – 60

Luftstrøm (CFM)

200 – 388

Luftstrøm (CFM)

140 – 350

UVC Lamper

16 x 6 Watt (253.7 nm)

UVC Lamper

8 x 6 Watt (253.7 nm)

TiO2 Hexagon
Filtre

~100

TiO2 Hexagon
Filtre

~40

Net ledningens
længde

1.2 m
4 ft

Net ledningens
længde

1.2 m
4 ft
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PCB-TILSLUTNINGER

Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0) 1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,
Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea
E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Made in Korea | Designed in England
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