Gebruikershandleiding AntiVirusBox 3

Introductie:
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij AirSafe.
De AntiVirusBox van AirSafe draagt bij aan een gezonde, schone lucht in het vertrek waarin de
AntiVirusBox geplaatst is. De AntiVirusBox zuigt door een stoffilter lucht in een ruimte op, waarna deze
gefilterde lucht d.m.v. een krachtige UV-C lamp wordt gereinigd (maakt virussen, bacteriën en
schimmels onschadelijk). Vervolgens wordt de gedesinfecteerde lucht rustig terug de ruimte in
geblazen. Zo ontstaat er een continu luchtreinigings-proces.

Belangrijk:
 Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
 Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en luchtuitlaatroosters altijd vrij zijn.
 Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
 Houd het apparaat buiten bereik van kinderen jonger dan 12 jaar.
 Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact en controleer of de stekker goed in
het stopcontact zit.
 Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan zoals beschreven in de handleiding.
 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis.
 Gebruik uitsluitend originele AirSafe onderdelen.

Ontvangst van uw AirSafe AntiVirusbox:
De AirSafe AntiVirusbox wordt geleverd in een doos. Controleer na ontvangst eerst of de doos geen
noemenswaardige schade vertoont. Als dit het geval is opent u de doos.
Hierin treft u aan:
 AntiVirusBox,
 de garantievoorwaarden
 deze gebruikershandleiding
 Uitleg afstandsbediening
Ingebruikname:
Als u de de AntiVirusbox uit de verpakking heeft gehaald is deze klaar om in gebruik genomen te
worden. De volgende stappen dienen te worden doorlopen:
1. De meegeleverde afstandsbediening is reeds gekoppeld aan de AntiVirusBox. Mocht deze
onverhoopt niet werken doe dan het volgende: Houdt de knop rechtsonder op de
afstandsbediening ingedrukt terwijl u de stekker in het stopcontact stopt. Als de stekker in het
stopcontact zit kunt u de knop op de afstandsbediening loslaten. De afstandsbediening is nu
gekoppeld aan de AntiVirusBox.
2. Controleer of het rode controlelampje kort brandt en daarna het blauwe lampje aan de
voorkant van de AntiVirusbox 3 gaat knipperen. Zet vervolgens het blauwe lampje uit door de
knop linksboven op de afstandsbediening in te drukken. Het rode lampje gaat nu branden (de
UVC lamp is uit).
3. Zet de geluidssignaalfunctie (pieptoon) op AAN door op de knop rechtsboven van de
afstandsbediening te drukken. Het indrukken van de knoppen op de afstandsbediening is nu
hoorbaar via een pieptoon.

4. Als het rode lampje brandt kan de App om de AntiVirusBox te bedienen geïnstalleerd worden op
uw smart phone:
- Download de eWeLink app in de App Store (Apple) of in de Play Store (Android). Maak een
account aan en voer uw WiFi code (password) in op de eWeLink app
- Druk het kleine zwarte knopje aan de achterkant van de AntiVirusbox gedurende 5 sec. in.
Tijdens het signaalgeluid (piepen) kunt u uw smart phone connecten met de AntiVirusBox.
Uw smart Phone dient verbonden te zijn met hetzelfde WiFi netwerk
- De AntiVirusbox gaat nu verbinding maken met de App (via de WiFi), VirusBox en App
worden gekoppeld. Dit kan een paar minuten duren
- Vul nu de naam AntiVirusBox ( + evt. locatie) op de App in (name of the device)
- Druk vervolgens op ‘’Complete’’
- Uw smart phone beeldscherm toont nu ‘’ added successfuly’’
- Uw smart phone heeft nu contact met de AntiVirusBox en u kunt nu de AntiVirusbox
bedienen met de App.
De App op uw smart Phone toont de volgende bedieningsfuncties:
-

Ventilator aan/uit
Schema functie
Timer functie
Licht UV-C lamp aan/uit
Laag – lage ventilator snelheid
Gemiddeld – gemiddelde ventilator snelheid
Hoog – hoge ventilator snelheid
Ventilator aan dan brandt het ventilatorsymbool blauw op uw telefoonscherm
UV-C lamp aan dan brandt het lampsymbool geel/bruin op uw telefoonscherm

Let Op! De ventilator van de AntiVirusBox zal altijd in een hoger toerental opstarten om
vervolgens na enkele seconden te gaan draaien op de ingestelde snelheid (stand).
Controlelampjes op de AntiVirusBox:
-

Rode controlelampje brand
Blauwe controlelampje knippert
Blauwe controlelampje brand

-

Beide controle lampjesbranden

 AntiVirusBox is uitgeschakeld
 UV-C lamp staat aan (Ventilator is UIT!)
 UV-C lamp staat aan en ventilator draait
Dit is de juiste gebruiksstand!
 de UV-C lamp is defect / werkt niet
(bestel een nieuwe UV-C lamp op www.air-safe.nl)

Onderhoud (Stoffilter vervangen/reinigen):
Uw AntiVirusbox heeft weinig onderhoud nodig. Voordat u met de onderhoudswerkzaamheden begint,
altijd eerst de stekker uit het stopcontact halen.
Uw AntiVirusbox is uitgerust met een stoffilter. Deze zit aan de bovenkant van de AntiVirusBox .
Dit filter haalt stofdeeltjes uit de lucht en voorkomt tevens dat de UV-C lamp en de binnenkant van de
AntiVirusbox vervuilen.
Het stoffilter is te bereiken via de deksel aan de bovenkant van de AntiVirusBox.
Draai de nylon kartleschroef aan de achterkant van de AntiVirusBox net onder het deksel aan de
bovenkant los. Als de nylon kartelschroef eruit is dan kunt u het deksel voorzichtig omhoog eruit tillen.
Aan het deksel zit het filter, deze tussen de buitenste en de binnenste roosterlaag .
Vervangen: U kunt dit ronde duo filter eruit nemen en een nieuw filter terugplaatsen. De filterfoamlaag
aan de buitenzijde en de filterdoeklaag aan de binnenzijde. Plaats het deksel met filter terug en monteer
de nylon kartelschroef voorzichtig op de juiste plek.
Reinigen: Het filter dient bij dagelijks gebruik minimaal eens in de paar maanden schoongemaakt te
worden. Dit speciale filter kunt u schoonzuigen met de stofzuiger en het kan onder de kraan afgespoeld
worden. Het filter dient volledig droog te worden teruggeplaatst. Het filter raakt ondanks reinigen toch
langzaam verzadigd met stofdeeltjes. Bestel na een paar keer reinigen een nieuw filter op
www.air-safe.nl .

UV-C lamp vervangen:
Na 9000 branduren of na 1000 starts (aan/uit zetten) dient de UV-C lamp vervangen te worden.
Gebruikt u de AntiVirusBox af en toe dan dient u elke 2 jaar de UV-C lamp te vervangen. Dit garandeert
een blijvend optimale werking van de AntiVirusBox.













Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de deksel (incl. filter) aan de bovenkant van de Virusbox door de nylon kartelschroef
aan de achterkant net onder het deksel eruit te draaien
Verwijder het ronde filterdoek dat in de AntiVirusBox ligt.
De UV-C lamp (dubbele buis lamp) is nu zichtbaar.
Verwijder de 2 schroeven van de aluminium lampbeschermkap en haal de beschermkap weg
Haal de UV-C lamp uit de houder door de lamp iets naar boven uit de lampvoet te trekken.
Haal lamp naar voren uit de lampklem.
Plaats een nieuwe lamp in de lampklem en schuif de lamp in de lampvoet tot deze vastklikt.
Plaats vervolgens de metalen beschermkap terug en zet vast met de 2 schroeven
Leg het ronde filterdoek terug op de lampbeschermkap
Plaats de deksel (incl. filter) terug en zet deze vast met de nylon kartelschroef aan de achterkant
Plaats de stekker terug in het stopcontact en de AntiVirusBox is weer gereed voor gebruik.

Let op!
U dient voor werkzaamheden aan de AntiVirusBox (filter reinigen, lamp vervangen) altijd eerst de
stekker uit het stopcontact te halen.
Als de AntVirusbox weer helemaal gesloten is en de deksel aan de bovenkant op een juiste manier is
teruggeplaatst en vastgezet, pas dan mag de stekker weer in het stopcontact.

Problemen oplossen:
Probleem
AntiVirusbox lampjes branden niet

Mogelijke oorzaak
Fout in elektronicabox

Oplossing
Neem contact op met AirSafe

App werkt niet

AntiVirusbox niet gekoppeld aan
smart Phone

Herhaal stappen ingebruikname punt 3

Afstandsbediening werkt niet

Foliestrip tussen batterij en contact

Verwijder foliestrip in afst.bediening
Voor koppelen afstandsbediening met de
AntiVirusbox: stekker uit stopcontact,
knop rechtsonder op afstandsbediening
ingedrukt houden en plaats stekker terug
in stopcontact. Wacht 5 sec. en laat knop
op afstandsbediening los. Antivirusbox en
afstandsbediening zijn nu gekoppeld.

Blauwe en rode lampje branden

UV-C lamp storing / defect

Vervang de UV-C lamp

De AntiVirusBox maakt meer geluid

Stoffilter verzadigd

Reinig of vervang het stoffilter

AntiVirusbox blaast geen lucht uit

Ventilator draait niet door een
elektronische storing

Fout in electronicabox, neem contact op
met AirSafe

Reinigen buitenkant van de AntiVirusBox:
De aluminium AntiVirusBox kunt u het beste afnemen met een droge doek. Eventueel kunt u gebruik
maken van een RVS reinigingsproduct .
De in kleur geleverde AntiVirusBox kunt u het beste afnemen met een droge doek . Eventueel kunt u
gebruikmaken van afwasmiddel of allesreiniger.

Storingen / vragen?
Neem direct contact op met AirSafe.
tel: 0180-463406
of stel uw vraag per email: info@air-safe.nl

AntiVirusBox is een product van AirSafe BV.
AirSafe BV, Scheepsmakerstraat 11, 2984 BE Ridderkerk.
0180-463406 /www.air-safe.nl / info@air-safe.nl

