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Luftrenare för bilar WDH-AP1212 
 

 
Kära kund, 
 
Du har valt en produkt av hög kvalitet. För att du ska få mycket glädje av denna produkt, 
har vi här några fler tips: 
 
 
Vid eventuella problem: 
 
Vi hoppas att enheten uppfyller dina förväntningar! Om det trots största möjliga omsorg 
skulle finnas anledning till klagomål, vänligen kontakta oss kort, eftersom vi är mycket 
angelägna om att du ska vara nöjd och vill reda ut eventuella missförstånd. 
 
 

Viktiga säkerhetsanvisningar: 
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• Placera inga föremål på apparaten och se till att luftintaget och avluften alltid är fria! 

• Övervaka luftrenaren när barn eller djur befinner sig i närheten av enheten ! 

• Skydda enheten från all fukt och väta! 

• Använd endast den rekommenderade spänningen för att driva enheten ! 

• Utsätt inte filtren för insektsspray, de kan senare avge insektsspray oavsiktligt ! 

• Stäng av och dra ut kontakten om du vill rengöra apparaten! 

• Rengör endast apparaten med milda rengöringsmedel ! 

• Gör inga självständiga ändringar på enheten eller kablarna ! 

• Använd inte enheten när du kör bil! 
 

Stäng omedelbart av enheten och koppla bort den från nätet/strömförsörjningen 
om något verkar vara fel !!!! Kontakta i så fall en specialist och försök inte att 
reparera enheten själv !!!! 
 
 

Utrustning och kvalitetsegenskaper: 
 

HEPA-filterkombination med aktivt kol: HEPA-flödet fångar och filtrerar partiklar som är 
så små som 0,0003 mm. Detta inkluderar pollen, bakterier, mögelsporer och damm med 
en renhetsgrad på 99 %! 
Granulatet av aktivt kol hjälper till att bryta ner många typer av rök och lukter (t.ex. 
cigarettrök) samt giftiga ångor, gaser och lösningsmedel. 
 

Anjonbytare: Producerar ca 2 miljoner anjoner per sekund som aktivt bekämpar rök och 
andra smutspartiklar i rummet. 
 

Luftsensor: Mäter automatiskt tendensen i luftkvaliteten och signalerar den i olika 
ljusfärger. 
 

2 luftcirkulationsnivåer: stark och svag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av enhetens delar: 
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Bruksanvisning: 

 
1. Förberedelse och installation av filtren 
 
Bilens luftrenare är utrustad med två filter (HEPA-aktivkolkombination) från fabriken. 
Öppna först det nedre filterlocket genom att försiktigt trycka in filterlockets sidopaneler med 
fingrarna och sedan dra det nedåt (öppet). Ta nu bort de två små filtren. Ta bort 
skyddshöljet på de nya filtren och sätt sedan tillbaka dem i enheten. När du sätter in filtren 
ska du se till att den vita HEPA-filtersidan alltid pekar utåt ! Sätt slutligen tillbaka filterlocket 
på enheten. Nu är bilens luftrenare redo att användas! 
 
Se diagrammen nedan: 
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2. Anslutning / strömförsörjning 
 
Anslut 12 V-strömkabeln som ingår i leveransen till luftrenaren. Anslut sedan den andra 
änden till strömkällan (t.ex. cigarettändaren). Se till att kabeln inte stör din körning vid 
något tillfälle! 
Det är bäst att placera luftrenaren i mittkonsolen eller i mugghållaren. Enheten kan lätt 
användas i olika positioner (stående, liggande, lutande).  Därefter kan luftrenaren i bilen 
sättas på. 
 

Se diagrammen nedan: 
 

 
 
 

3. Drift / inställningar 
 

Luftrenaren styrs helt och hållet av reglaget. Tryck en gång på kontrollknappen så slår 
luftrenaren på och börjar rena luften med hög luftcirkulation. 
Om du trycker på reglaget en andra gång växlar luftrenaren till låg luftcirkulation. Genom 
att trycka på kontrollknappen igen ändras läget tillbaka till hög luftcirkulation osv. 
För att stänga av luftrenaren trycker du på kontrollknappen kontinuerligt i cirka tre (3) 
sekunder. Därefter stängs luftrenaren av. 
 

Se diagrammen nedan: 
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4. Displayen för luftsensorn 
 
När luftrenaren har slagits på börjar enheten mäta luftkvaliteten (tendens) självständigt. 
Observera att den korrekta luftkvalitetstendensen är tillgänglig först efter ca 2-6 minuter. 
Under den här fasen visar luftsensorn som standard "Purple" (lila). 
Följande visningar av luftsensorerna är möjliga på enheten: 
 

 
 
 
5. Byte av filter 
 
Filtren håller i ungefär 1440 timmar, varefter luftsensorindikatorn lyser rött och 
billuftrenaren slutar med luftreningen. Denna process signalerar att ett filterbyte är 
nödvändigt. 
Koppla bort luftrenaren från strömförsörjningen. 
Byt filter (se detaljerad beskrivning under punkt 1. "Förberedelse och installation av filter"). 
Anslut sedan enheten korrekt till strömförsörjningen. 
Tryck nu på återställningsknappen med ett gem eller en biros i ca 3 sekunder (se 
diagrammet nedan). Nu är luftrenaren redo att användas igen. 
 

 

 

Visning av 
luftsensor 

Blå = Mycket bra 

Grön = bra 

Lila = laddad 

Röd = begäran om byte av filter 
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Tekniska data: 
 
Modellnamn:    WDH-AP1212 
Strömförsörjning:   12 V / 6 W 

Max. Strömförbrukning:  6 W 

Max. Luftcirkulation:   2,1 cbm/h 

Mått (H/W/D):    190 x 66 x 72 mm 
Vikt:      0,3 kg 
 
För de tekniska uppgifterna är avvikelser förbehållna !!!! 
 
 
Felsökning: 
 
Själva enheten avger en obehaglig lukt: 
Den nya luftrenaren har fortfarande en lätt egen lukt (ny plast, ny motor, ny färg osv.). Den 
nya lukten försvinner inom en mycket kort tid (1-2 veckor)! 
 
Luftsensorn orsakar problem: 
1. Kom ihåg att luftrenaren inte används när den befinner sig i drag (t.ex. mellan två 

öppna fönster). 
2. I mycket sällsynta fall kan luftsensorn reagera negativt på vissa ämnen (t.ex. polish, 

parfym osv.) i ditt fordonsutrymme. I dessa fall bör du ignorera luftsensorns visning. 
 
Det tar för lång tid att neutralisera rök och/eller lukt: 
I allmänhet är vår luftrenare väl lämpad för lukt- och rökneutralisering. Men observera att 
resultatet/slutresultatet av vår luftrenare alltid beror på hur mycket luktpartiklar som 
strömmar in och hur luftcirkulationen är på din plats! 
Detta beror på att de insatta filtren alltid absorberar endast en del av alla luktpartiklar per 
passage. Därför anges minst tre filterpassager tills alla luktpartiklar absorberats.  
(Obs: Vid filtrering av damm och partiklar räcker det med en filterpassage för att rena 
luften, eftersom alla partiklar fastnar i finfiltret = 99 % effektivitet. När det gäller lukter 
används  
främst den aktiva koldelen av filtret och här behöver filtermediet ca tre filtercykler per kvm³ 
luft innan man kan tala om ren luft = 33 % effektivitet !!!) 
Dessutom är det viktigt att tänka på att luktmönster redan kan finnas i  
inventarierna (klädsel) - och beroende på de enskilda materialens beskaffenhet kan det ta 
en avsevärd tid innan dessa har släppt ut lukterna igen. 
(WDH-AP1212 billuftrenare eliminerar endast lukter som cirkulerar eller filtreras genom 
den). 
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Enheten svarar inte / enheten kan inte slås på: 
1. Kontrollera om enheten är korrekt ansluten till en strömkälla och om den för 

närvarande levererar ström. Särskilt i fordon händer det ofta att strömmen bara är 
tillgänglig när tändningen är aktiverad. 

2. Kontrollera om indikatorn för filterbyte lyser. Om så är fallet, byt filter och tryck sedan 
på viloknappen (se punkt 5 i bruksanvisningen). 
 

 
 
Annat: 
 
 
Garantiförklaring 
 
Utan hinder av de lagstadgade garantikraven beviljar tillverkaren en garanti i enlighet med 
lagstiftningen i ditt land, dock minst 1 år (i Tyskland 2 år för privatpersoner). Garantin börjar 
gälla från och med det datum då apparaten säljs till slutanvändaren. 
Garantin täcker endast defekter som beror på material- eller tillverkningsfel. 
Garantireparationer får endast utföras av en auktoriserad kundtjänst. För att göra ett 
garantianspråk ska du bifoga originalkvittot (med försäljningsdatum). 
Garantin omfattar inte följande: 
- Normalt slitage 
- Felaktig användning, t.ex. överbelastning av apparaten eller icke-godkända tillbehör. 
- Skador på grund av yttre påverkan, användning av våld eller främmande föremål. 
- Skador som orsakats av att bruksanvisningen inte följts, t.ex. anslutning till en felaktig 

nätspänning eller att monteringsanvisningen inte följts. 
- Helt eller delvis demonterade enheter. 
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Överensstämmelse: 
 
Luftrenaren har testats och den och/eller delar av den har tillverkats enligt följande 
(säkerhets)standarder: 
 
CE-överensstämmelse (EMC), förstås. 
 
Överensstämmelse testad i enlighet med:  EN 50498:2010 
        EMC-direktiv 2014/30/EU 
 
 
 
Korrekt bortskaffande av denna produkt: 
 

Inom EU anger denna symbol att produkten inte får kastas med 
hushållsavfall. Avfallsutrustning innehåller värdefulla återvinningsbara 
material som bör återvinnas. Dessutom bör miljön och människors hälsa inte 
förorenas av okontrollerad avfallshantering. Släng följande  
Därför ska du göra dig av med gamla apparater via lämpliga 
insamlingssystem eller skicka apparaten till den plats där du köpte den för 
att göra dig av med den. De kommer sedan att återvinna apparaten. 
 

 

 
Jag önskar dig mycket nöje med denna apparat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe! 

http://www.aktobis.de/

