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NORSK

Plasser aldri luftfukteren i et 
område der det er tilgjengelig 
for barn. Ikke la barn bruke 
apparatet som et leketøy. Ikke 
la barn leke med emballasjen 
(plastposen , etc.). 
Barn må være under tilsyn, slik 
at de ikke leker med 
apparatet.

Dette produktet er ikke egnet 
for personer (inkludert barn) 
med reduserte fysiske, 
sensoriske eller mentale evner, 
samt folk som mangler 
kunnskap om produktet, 
unntatt under tilsyn, eller om 
de har fått tidligere 
instruksjoner fra den som er 
ansvarlig for deres sikkerhet.
Denne enheten fungerer på 100 - 240 
volt. Vennligst sjekk at dette er egnet 
for den elektriske installasjonen som 
den blir plugget i.
Apparatet bør plasseres på et tørt og 
flatt underlag. Unngå brannfarlige 
eller nylonbaserte overflater. Unngå å 
plassere apparatet i nærheten av en 
varmeovn eller annen varmekilde.
Slå av enheten når du fyller tanken, 
og når du flytter produktet. Basen må 
fylles med bare vann. Ikke legg 
essensielle oljer her.
Apparatet er konstruert for åpne rom. 
Ikke plasser luftuttaket direkte mot en 
vegg eller en stikkontakt.
For å unngå elektrisk støt, må du ikke 
utsette strømledningen for vann eller 
fuktige overflater.

Ikke la det stå vann i enheten når den 
er slått av. 
Ikke bruk enheten hvis den er skadet.
Ikke putt gjenstander inn i enheten.
Ikke bruk enheten i et skap eller annet 
lukket rom.
Ikke fukt enheten. Rengjør den med 
en fuktig klut og tørk den nøye før du 
kobler den til igjen, og slår den på.

Skadeforebygging

Sikkerheten til dette produktet er i 
samsvar med relevante normer og 
regler som gjelder i EU.

Vår kundeservice er tilgjengelig på 
telefonnummer 33 47 01 00

Takk for at dere har kjøpt Clevair 2 luftfukter, fra Air Naturel. Vi håper at du vil bli 
godt fornøyd og at den vil gi deg bedre luftkvalitet.
Som med alle elektriske apparater er det viktig å vedlikeholde enheten riktig for å 
unngå skader og personskader . Vennligst les nøye disse anvisningene før du slår 
enheten på og ta vare på dem til senere.

Viktige sikkerhetsinstrukser
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Spesifikasjoner
Nominell spenning 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Fukting 330 ml / h (+/- 30)
Dimensjoner 353 x 184 x 230 mm (H x L x D)
Vekt 2,39 kg
Effekt 110 W
Vanntank  5 L
Passer for rom opp til 40 m²
Lydnivå ≤ 35 dB
Hybrid luftfukter: kald tåke og varm tåke  (35/40 ° C)
Elektronisk hygrostat kontrollerer fuktighetsnivå
Innebygd HygroSmart® funksjon og Ionisering
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Beskrivelse
①Utløp for fuktig luft
②Toppdeksel
③Håndtak
④Vanntank
⑤Vanninntak
⑥Vannfilter
⑦Tankdeksel
⑧Luftutløp
⑨Digitalt kontrollpanel
⑩Magnetisk nål
⑪Strømledning og støpsel
⑫Ultrasonisk membran
⑬PTC varmeplate
⑭Tank for eteriske oljer



 Før du slår på Clevair 2, må du 
kontrollere at produktet er slått av.

• Plasser luftfukteren på et flatt
underlag, minst 60 cm over gulvet
og 10 cm fra veggen.

• Fyll tanken (se instruksjoner nedenfor).

• Koble ledningen i en stikkontakt.

• Slå på produktet ved hjelp av
frontknappen og velg ønsket effekt.

• Bruk betjeningsdisplayet for å starte
ulike funksjoner (se "Controls").

• Clevair 2 luftfukter slår seg automatisk av 
når tanken er tom.

Clevair 2 bidrar til å redusere plagenesom kommer av tørr luft, ved å øke 
luftfuktigheten. Luftfukteren hjelper mot tørre slimhinner, neseblødning , tørre 
øyne, tørr hud, tørr hoste og så videre. Air Naturel anbefaler en relativ fuktighet 
mellom 40 og 60%.

Starte Clevair 2

• Fjern tanken (bakre del av enheten).
• Snu vanntanken, skru av dekselet (følg "vann" pil)

og fyll tanken med kaldt vann. Bruk aldri varmt
vann! Det kan skape lekkasje.

• Skru tilbake dekselet med klokken.
• Sett vanntanken på enheten.

Tankfylling 

Kontroller

① På - av

④ Ioniseringr

② HygroSmart®

③ Hygrometer

⑤ Mengde tåke

⑥ Varm tåke
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Termometer
Hygrometer
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(1) Tom tank indikator 
(2) Ioningsindikator
(3) Indikator for Auto modus 
(4) Varm tåke indikator
(5) HygroSmart® indikator
(6) Hygrometer indikator
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Funksjoner

Medium Høy

Varm indikator
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Ionisering

Hygrometer

Vanligvis viser det digitale displayet den aktuelle fuktigheten i  rommet.  Ønsket 
luftfuktighet er justerbar via knappen tilgjengelig på kontrollpanelet eller 
fjernkontrollen. Hvert trykk på denne knappen øker luftfuktigheten med 5%. Over 
75% går maskinen kontinuerlig.

(Clevair 2, blir fuktigheten  regulert mellom 30% og 75%). Med HygroSmart® justeres 
fuktigheten automatisk.

HygroSmart ®

HygroSmart® er en eksklusiv teknologi patentert av Air Naturel. HygroSmart® sørger 
for at fuktigheten holder seg mellom 48% og 53%.

Befuktningsstyrke
Clevair 2 har tre befuktningsstyrker (lav - medium - høy). Høyere befuktningsstyrke 
gir mer tåke.

Vennligst merk: Ved bruk av apparatet, kan det skje at damp faller tilbake og 
skaper kondens rundt enheten, som kan bli feilaktig identifisert som en lekkasje. 
For å unngå dette, reduser befuktningsstyrken og / eller plasser luftfukteren i 
nærheten av en varmekilde, og høyere opp i rommet. Utvis stor forsiktighet ved 
parkett og andre ømfintlige overflater.

Lav
Varm tåke modus

Denne metoden for fukting varmer vannet opp til 40/45 ° C og 
deretter kjøles det ned for å unngå eventuelle brannskader fra 
varmt vann. Dampen blir deretter mykere og bedre fordelt i 
luften. Når den varme dampen funksjonen ikke er aktivert, 
fungerer fukteren som ved kald damp modus.

Advarsel: Ikke kjøre Clevair 2 med varm tåke modus 
kontinuerlig i mer enn 6 timer, da det kan skade enheten.

Ioner har biologiske egenskaper som varierer i henhold til deres polaritet. Det er 
i dag klart at de negative ioner har en unektelig fordelaktig virkning på levende 
organismer. Ionisering av oksygen er sammenlignbare med en umiddelbar og 
direkte bidrag av energi som styrker blodsirkulasjon. 
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Ioniseringen av luften i et rom, ved hjelp 
av en enhet som ikke bare avgir negative 
ioner og samtidig ikke frembringer 
skadelige gasser, gjør luften sunnere.

Ioniseringen vil også gjøre at 
luftforurensning (svevestøv, luktpartikler, 
bakterier bakterier, dioksin, formaldehyd, 
etc.) binder seg til hverandre. På denne 
måten blir luften renset luft noe.

Som en oppsummering, kan vi si at 
ionisering av oksygen i luften har en høy 
biologisk og fysiologisk betydning:

• For den direkte innflytelse som
energitilførsel og økt blodsirkulasjon

• Med å få en renere og bakterierfri
luft

• Reduksjon av innendørs giftig gass

Clevair 2 har en aromaterapifunksjon. Trykk på aromaterapitanken (⑭) nederst til 
venstre side av luftfukteren for å åpne den. Tilsett noen dråper eteriske oljer på bomull 
(fra 4 til 8 dråper angående følsomhet). Lukk tanken og bruk luftfukteren som vanlig. Air 
Naturel anbefaler å skifte bomullen hver gang du skal bruke en annen type olje. 3 
bomullskluter er inkludert med luftfukteren. Ikke  bruk eteriske oljer direkte i vanntanken.

Aromaterapi

• Kontroller at luftfukterens base ikke
er oversvømmet.

• Ikke bruk løsemidler eller
slipeprodukter ved rengjøring av 
enheten.

• Huset er laget av ABS-plast, og bruken
av essensielle oljer anbefales ikke.
Eventuelle skader etter bruk av
eteriske oljer vil ikke bli dekket av
garantien.

• Skift vann i tanken minst en gang hver
72. time (i tilfelle av sporadisk bruk) for
å unngå bakterievekst.

Advarsel

Maintenance and storage 
Daglig vedlikehold
• Fjern alltid strømtilførselen før du gjør 

noe som helst med luftfukteren.
• Tøm vann fra tanken og skyll av med 

rent vann for å fjerne eventuelle 
avleiringer.

• Tørk tanken med en myk klut.

Ukentlig vedlikehold
• Fyll tanken med 200 ml vann tilsatt

med Kalkattack® (eller 30 ml blank 
eddik)

• Tørk ultralydplaten, rengjør den med
en myk børste og tørk den med en 
myk klut

Lagring
• Rengjør som tidligere anbefalt med en 

mild eddik-basert løsning.
• La enheten tørke.
• Oppbevares på et tørt sted, helst i 

originalemballasjen. Unngå høye 
temperaturer
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Vannfilter
Vannfilteret er laget med ioniske og 
kationiske baller. Bruke 
filtreringspatronen for å få en ren og 
sunn tåke. Det forhindrer kalkavleiringer. 
Filteret skrus fast inne i tanklokket og 
forblir nedsenket i vann. Det bør byttes 
en gang eller to pr år, avhengig av bruk 
og vannets hardhet.

Rengjøring av luftfukteren

Kalkattack: Dette rengjøringsproduktet 
er utviklet for å løse kalkproblemer og 
for å rense luften! Laget av naturlige 
råvarer (mais, tapioka, kassava, 
søtpotet, bete ...), med svært lavt 
innhold av hydrogenperoksid, er 
Kalkattack ikke giftig hverken for 
mennesker eller miljøet. Denne 
løsningen har tre funksjoner: 1 / 
Eliminerer kalk, 2 / Opprettholder 
vannkvalitet, 3 / Beskytter mot rust.

Made in France

Aromaterapi

Oppdag Air Naturel Klassisk spekter av 
essensielle oljer (Anti Stress, sunn søvn, ren 
luft, slappe av, puste, I hagen, berlingot) 
100% økologisk, og Essential utvalg 
(verbena, søt appelsin, peppermynte, 
eukalyptus) 100% naturlige.

Ekstra produkter
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Produktet fungerer ikke ordentlig (1/2)

Situasjon Årsak  Mulig løsning

Strømlampe av, 
fungerer ikke. Ingen strømforsyning. Ingen strømforsyning. Koble til 

strømforsyningen,  slå på.

Strømlampe på, 
ingen tåke uttak 
men viften blåser.

Ikke vann i tanken Fyll vanntanken.

Den forventede relative 
luftfuktigheten er nådd. 

Vent til den relative luftfuktigheten 
synker eller øker forventet 
hygrometer på enheten.

Tåken produsert 
har en 
ubehagelig lukt.

Enheten er ny. . På en ny enhet, åpne vanntanken 
og la den luftes i 12 timer. På en 
brukt enhet, kommer lukten av 
stillestående eller skittent vann.
Rengjør tanken og huset grundig 
og erstatt vannet.

Vannet er skittent eller 
oppholdt seg for lenge i 
tanken.

Strømlampe på, 
men enhet ikke 
fungerer.

Det er for mye vann i 
bunnen. Trekk ut litt vann fra basen, lukk 

dekselet på vanntanken tett.
Enheten ble flyttet mens 
full.

Det kommer for lite
tåke.

For mye kalk i 
vannbassenget. Trekk ut litt vann fra basen, rens 

vanntank, bytt til friskt rent vann.
Vann er for skittent eller 
vannet holdt for lenge i tanken.
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Unormal støy. 

Resonans i vanntanken når 
vannstanden er for lav.

Enheten er på et 
ustabilt underlag.

Flytt enheten til et stabilt, flatt 
underlag.

Enheten lekker.

Tanken er ikke fylt ut på 
riktig måte.

Snu tanken, skru av lokket, og 
fyll på med vann.

Tanklokket er ikke godt 
lukket.

Pass på at tankenlokket er riktig 
strammet.

Pakning i tenklokket har 
falt ut.

Skift pakningen i lokket. Benytt 
anledningen til å rengjøre med 
såpe og vann!

Hygrometerets 
verdi skifter ikke.

Rommet er for stor.
Sammenlign med annet 
hygrometer for å sjekke om 
enhetens hygrometer er defekt.

Sensoren er skitten.

Rengjør hygrometer. Blås i 
sensoren for å fjerne eventuelle 
støvpartikler (finn sensoren på 
tegningen).

Informasjonen 
(temperatur og 
luftfuktighet) ser ut 
til å være feil.

Sensorene henholdsvis 
har en feilmargin. 

Termometer:±2°C 
Hygrometer: ±5%

Produktet fungerer ikke ordentlig (2/2)
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Fylle vann i vannbeholderen.
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Garanti

Apparatene er under garanti for en to-års periode fra kjøpsdato. Garantien dekker alle feil som følge av 
skjult produksjon eller råmaterialfeil. Denne garantien dekker ikke feil eller skader som skyldes utilstrekkelig 
oppsett eller bruk, eller fra normal slitasje av produktet.
Reservedeler er også tilgjengelig for en periode på 2 år etter kjøpsdato.
Air Naturel kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle av en utilstrekkelig eller farlig bruk av produktene.

DEEE 

Kasting av elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i landene i EU og andre Europeiske land med separate 
innsamlingssystemer hensiktsmessig). Dette symbolet på produktet angir at dette produktet ikke må 
behandles som husholdningsavfall. Det bør bli overlevert til den aktuelle
innsamlingssted for resirkulering av EEE (elektrisk og elektromagnetisk utstyr). Ved å sørge for at dette 
avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og menneskelig 
helse. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturressurser. For mer informasjon om resirkulering 
av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, avfalls eller forhandleren.




