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Veiligheid instructies

Lees de handleiding aandachtig door voordat u de AAVI Leaf® -luchtreiniger
gebruikt.
ವVerplichte instructie Opmerking
Stroomkabel en stekker
ವ Houdt de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact haalt.
- niet enkel aan het koord trekken. Trekken kan het netsnoer beschadigen.

ವ Beschadig, wijzig, buig niet, trek niet aan het netsnoer en draai er niet aan.
- Het snoer zou kunnen breken, en dat zou kunnen leiden tot een brand of een elektrische schok.

ವ Gebruik het apparaat niet als het netsnoer,de stekker of het stopcontact beschadigd is. Hierdoor
kunnen gevaarlijke situaties ontstaan met mogelijk letsel tot gevolg.

ವ Leg geen zware voorwerpen op het netsnoer en laat geen druk op het snoer uitoefenen.
- Het netsnoer kan beschadigd raken.
ವ Het is verboden het apparaat te verplaatsen terwijl het aan staat.
- Het kan de gebruiker in gevaar brengen.
ವ Raak de stekker niet aan met natte handen.
ವ Haal af en toe de stekker uit het stopcontact en reinig het vuil van de stekker en het
stopcontact.
- Een vuile stekker of stopcontact kan leiden tot brand of een elektrische schok.

lnstallatie van het apparaat
ವ Dit apparaat is alleen ontworpen voor gebruik in woningen en utiliteits gebouwen
ವ Plaats het apparaat niet op een oneffen ondergrond of in de buurt van baby's, kinderen of ouderen.
ವ Plaats het apparaat niet op een zacht oppervlak zoals de bank of het bed.
- Het apparaat kan vallen en lichamelijk letsel veroorzaken.
ವ Het luchtinlaatfilter moet minstens 10 cm van de wand verwijderd zijn om de
beste reinigingsresultaten te bereiken.
ವ Houd aquaria, vazen en andere voorwerpen met water uit de buurt van het apparaat.
- Als er water in het apparaat komt, kan dit leiden tot een defect aan de ventilator, een elektrische
schok.
Werking van het apparaat
ವ Ga niet zitten, leunen of op het apparaat klimmen.
- Het apparaat kan bewegen en letsel veroorzaken.
ವ Gebruik of bewaar het apparaat alleen in 10-40° C. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
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ವ Gebruik de wasfunctie om de 1-4 weken, afhankelijk van de reinheid van de lucht
Als de lucht vrij vuil is, moet het wassen elke week gebeuren, anders is elke 2-4 weken
genoeg.
ವ Wassen met lauw water om de levensduur van de apparaten te verlengen.
ವ Vergeet niet om altijd schoon water en wasvloeistof toe te voegen aan de
wastank voordat u de automatische wasbeurt uitvoert.
De verdunningsverhouding is 20 ml wasvloeistof op 3,5 l schoon water. Let op!
Wassen met alleen water wordt niet aanbevolen vanwege de lange droogtijd.

ವ Vergeet niet het waterreservoir na elke automatische wasbeurt te legen.Er
mag geen vuil water in het waterreservoir achterblijven.
ವ Als er water uit het apparaat lekt, gebruik de luchtreiniger dan niet.
ವ Gebruik alleen de in deze handleiding genoemde onderdelen.
ವ Invoer- en uitvoersleuven mogen niet worden afgedekt en er mag niets in
worden gestort of gegoten.
ವ Demonteer het apparaat niet en probeer het niet zelf te repareren.

- Let op! Verkeerd gebruik van het apparaat leidt tot het vervallen van de
garantie en kan leiden tot gevaar.

ವ Als er een ongewone geur uit het apparaat komt, neem dan contact op met AAVI® -retailer.
ವ Gebruik geen brandbare elementen zoals haarlak, insecticide, enz. in de buurt van het
apparaat.
ವ Reinig het filter van de bodem van de pomp met regelmatige tussenpozen
om de prestaties te behouden.
ವ Kinderen jonger dan 8 jaar of mensen wier fysieke, mentale of zintuiglijke vermogens niet
toereikend zijn of die niet vertrouwd zijn met het apparaat, mogen het apparaat niet gebruiken zonder
toezicht of instructies voor een veilig gebruik van het apparaat. Vereiste voor veilig gebruik is het
begrijpen van de risico's van het gebruik van het apparaat.
ವ Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
ವ Het typeplaatje bevindt zich aan de voorkant van de ionisatiekamer.
ವ De lucht die uit het apparaat komt, kan kouder zijn dan de luchttemperatuur in de ruimte.
ವ Als de koppeling tijdens de wasfunctie niet op het luchtkanaal is aangesloten, kan
er nevel uit de luchtinlaat spuiten.

Opslag van het apparaat
ವ Zet de afdekzak over het apparaat als deze in opslag staat.
ವ Bewaar het apparaat niet op een plaats met gevaar voor brand of explosie.
ವ Bewaren op een droge plaats.
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2. AAVI LEAF AIRPURIFIER
Dank u voor uw keuze voor de AAVI Leaf® - luchtreiniger. AAVI Leaf ® is
een luchtreinigingsapparaat dat de luchtgedragen vervuilende stoffen en deeltjes op
efficiënte wijze verwijdert. Het is ontworpen voor het reinigen van de binnenlucht en het
produceren van schone lucht in middelgrote appartementen of utiliteitsgebouwen. AAVI
Leaf ® - luchtreiniger is gebaseerd op unieke
AAVI®-technologie, die wereldwijd gepatenteerd is. AAVI®-®-technologie verwijdert
deeltjes, bacteriën, microben en zelfs nanodeeltjes uit de binnenlucht.
lonjet-technologie: Reinigt efficiënt Deeltjes, Bacteriën, Virussen en Microben van Alle
Maten.
Wanneer de onreine lucht naar de IonJet-kamer wordt geleid, vormen miljoenen negatieve
ionen een sterke ionenspray. Dit dwingt onzuiverheden om zich aan het collectoroppervlak in
de IonJet-kamer te hechten. Oppervlakken worden gereinigd met de automatische
wasfunctie.
Verzamelaar: Verzamelt de resterende deeltjes
Na IonJet-kamer wordt de lucht naar de collector geleid. De collector verzamelt de resterende
deeltjes naar de oppervlakken van de collectorplaten.
Geurfilter: Verwijdert gasvormige verontreinigingen
Wanneer deeltjes, bacteriën, virussen en microben zijn verwijderd, gaat de lucht door een
geurfilter boven het apparaat. Geurfilter verwijdert efficiënt gasvormige onzuiverheden zoals
de geur van sigaretten en afval enz.
Frisse luchtklep: Blaast verse buitenlucht naar binnen.
Het apparaat wordt via een luchtkanaal op het ventiel voor verse lucht aangesloten. De
verhouding tussen buiten- en binnenlucht kan worden geregeld met een schuifregelaar
naast het ventiel. Na het aanzuigen en zuiveren van de buitenlucht wordt de
kooldioxideconcentratie in de binnenlucht verlaagd en stijgt het zuurstofgehalte.
Slimme wasfunctie: Wast de collecteborden
Slimme wasfunctie wast onzuiverheden uit de opvangborden. Het wasapparaat besproeit de
oppervlakken met water en reinigt de onzuiverheden van de oppervlakken naar de
waterkamer op de bodem van het apparaat. Afhankelijk van de zuiverheid van de lucht, moet
de was elke 1-4 weken worden uitgevoerd.
Toepassingscontrole: Korte afstand/afstandsbesturing van het apparaat
Het apparaat kan worden bediend met het aanraakscherm of op afstand via een
toepassing. De applicatie kan worden geïnstalleerd op smartphones of tablets en met het
toestel worden verbonden via Wi-Fi of Bluetooth. Naast de afstandsbediening van het
apparaat kunnen de deeltjesconcentratie in de binnenlucht, de en de temperatuur in
de applicatie worden bewaakt.
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Frisse luchtklep
- Wordt samen met het luchtventiel aan de wand gemonteerd.
- Bij koud weer kan water condenseren op het apparaat of delen van het
apparaat. Als u merkt dat water condenseert naar de klep voor verse
lucht of de luchtleiding, zet de regeling dan op instelling C. Met instelling
C recycleert het apparaat alleen de binnenlucht. (Bij instelling A wordt
alleen buitenlucht gerecycleerd. In instelling B wordt 50 % buitenlucht en
50 % binnenlucht gerecycleerd. Bij instelling C wordt alleen de
binnenlucht gerecycleerd).

(A)
(C)
(B)

Blad
BUITENLUCHT
BINNENLUCHT
DIE MOET

(A) 100% BUITENLUCHT
(B) 50% / 50%
(C) 100% BINNENLUCHT

WORDEN
GEREINIGD

Noot: De luchtleiding is optioneel wordt dus niet standaard
meegeleverd.

INHOUD VAN HET PAKKET
Controleer of het pakket alle items bevat.
- AAVI Leaf ® Pro/Premium/S Premium/Exclusive - luchtreiniger
- Stroomkabel
- Gebruikershandleiding

6

Blad

3. Naam van de onderdelen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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1

4
3

2

Aan/uit-knop (groene LED)
WASH-knop (blauwe LED)
Ventilatorsnelheidsregeling (- en +)
Ventilator Speed Lights (Geel, 3 stuks)
LED (Geel)
Controller besturing
Geurfilter
Dekkingsslot
Hendel
Typeplaatje
Collector
Pompruimte
Ionisatiekamer
Lage lucht uitlaat

15. Waterpomp
16. Waterkamer/Tank
17. Ouderlijk toezicht
18. Wielen (4 stuks)
19. Frisse lucht koppeling
20. Luchtpijp (lengte 2,5 m)
21. Koppelingseenheid voor luchtkanalen
22. Stroomkabel (lengte 2,5 m)
23. Verzegeling
24. Buitengedeelte (voor raam)
25. Buitengedeelte (voor Baksteenmuur)

6
2
7
8
17

11

23

9
10
12
13
14
159
2486

18

19

16

20

252

7

21

22

REINIGINGSKWALITEITEN AAVI Leaf®
REINIGINGSRENDEMENT

97% (eenmalig reinigingspercentage)

CADR-WAARDE

160 m3/u

REINIGINGSTECHNIEK

IonJet

REINIGING

Wassen met water

DEKKINGSSTRUCTUUR

Roestvrij staal, kunststof

GOEDKEURINGEN

CE

ENERGIEZUINIGHEID

3,2 m3 / Wh

AAVI Leaf® TECHNICAL DATA
AFMETINGEN (B X D X H)

483 x 570 x 1114 mm

GEWICHT

39 kg

BEDRIJFSTEMPERATUUR

Max. + 45 °C

BEDRIJFSSPANNING

AC 220V-240V 50 Hz

FRESH AIR SET

Standaarduitrusting

AAVI Leaf® Pro/Premium/Exclusief
LUCHTDEBIET

40 / 80 / 160 m3/u

STROOMAFNAME

Max. 50 W (Wassen: 100 W)

GELUIDSNIVEAU

Max. 59 dB (A)

PRO

Zilverwit

PREMIUM

Goud-Wit, CO2eq, Temperatuur en Vochtigheid en PM2.5 sensoren; BT

EXCLUSIEF

Goud-zilver CO2eq, Temperatuur en Vochtigheid en PM2.5 sensoren; Wi-Fi,
BT

AAVI Leaf® S Premium
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LUCHTDEBIET

80 / 160 m3/u

MAX. LUCHTDEBIET

260 m3/u

STROOMAFNAME

Max. 80 W (Pesu: 100 W)

GELUIDSNIVEAU

59 dB (A)

S PREMIUM

Goudwit, CO2eq, Temperatuur ja Vochtigheids- en PM2.5-sensoren;
BT

4.Voor het gebruik

Let op het volgende voor gebruik:

1. Controleer voor het aansluiten van het netsnoer of de lokale spanning overeenkomt
met de in deze handleiding vermelde bedrijfsspanning.
2. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de stekker in het stopcontact of het
verlengsnoer geaard is. Het verlengsnoer mag niet langer zijn dan 10 m.. Als het
stopcontact/verlengsnoer niet geaard is, raadpleeg dan een elektricien .
3. Gebruik het apparaat niet op extreem natte plaatsen zoals badkamers. Gebruik het
apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen, of in een omgeving die
onderhevig is aan grote temperatuurschommelingen, bijv. koude opslag of in de
buurt van een verwarming. Het apparaat mag alleen worden gebruikt in een
omgeving met een temperatuur van 10-40°C.
Snelstarthandleiding (aangepast aan het land)

1. Verwijder de afdekzak.
2. Als u verse lucht in de kamer wilt produceren
a. Plaats het apparaat op minder dan 2,5 m afstand van de aanzuigaansluiting voor verse lucht (21).
b. Sluit het luchtkanaal (20) aan op de koppeling van het luchtventiel (19) van de apparaten.
c. Sluit het andere uiteinde van het luchtkanaal aan op de schakelbare koppeling.
eenheid (21).
3. Als je de binnenlucht wilt reinigen.
a. Plaats het apparaat op de beoogde plaats.
b. Steek het elektrische snoer (22) in het apparaat (dat zich onderin het apparaat
bevindt) en steek de stekker in het geaarde stopcontact.
4. Druk een seconde op de ON/OFF knop (1) om het apparaat te starten.
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5.Aanraakpaneel

D

A
B

C

5.1 Start
Druk op de AAN/UIT-knop (A) gedurende meer dan een seconde om het apparaat aan te zetten. (Het apparaat wordt
uitgeschakeld door de ON/OFF-knop g in te drukken)

• Groene LED brandt.
• Het apparaat en de ventilator starten.
5.2 Ventilatorsnelheid
De ventilatorsnelheid wordt geregeld door de toets - (C) of + (D) in te drukken.
• De ventilatorsnelheid wordt aangegeven door drie gele LED-lampjes aan de rechterkant van het apparaat.
• Ventilatorsnelheid: langzaam, gemiddeld of snel.
AAVI Leaf® Pro, Premium en Exclusive hebben ventilatorsnelheden van 40/80/160 m3/u. In het
S Premium-model zijn traag en medium 80/160 m3/u en de snelste instelling is 260 m3/u. Op de
snelle instelling Premium S model creëert een vrij hoog geluidsniveau, dus het is niet aan te
raden om te worden gebruikt in een kamer waar mensen langdurig verblijven.
Als het water extreem vuil is na gebruik van de AAVI Leaf®
moet het wassen vaker gebeuren.

5.3 Voor het wassen
1. Open het deksel van het apparaat:
- Houd de stengel van het blad vast.
- Houd de handgreep (9) vast, til
de deur op en trek.
- De deur gaat open.
2. Vul de waterkamer:15
- Til de waterpomp (15) op van de
waterkamer.
- Meng 20 ml AAVI-wasmiddel en 3,5 l
schoon water en giet het in het
waterreservoir.
- Laat de waterpomp (15) weer
zakken.
3. Sluit het deksel.
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5.4 Was-en droog programma
Druk op de on/off knop op de luchtreinigingsmodus
te starten. Druk op de WASH-knop om het
was- en droogprogramma te starten. Het
blauwe waslampje en alle ventilatorlampen
gaan aan, de ventilator begint in tegengestelde A
richting te draaien en de pomp gaat elke twee
minuten twee minuten aan. De wasfunctie duurt
10-15 minuten. Na het wassen gaat het
apparaat automatisch over op het
droogprogramma, maar
het apparaat moet worden geopend om te
controleren of het water extreem vuil is. In het
geval dat het water extreem vuil is, moet het
wasprogramma opnieuw worden uitgevoerd
met schoon water en wasvloeistof. De
droogfunctie duurt maximaal drie uur. Na de
droogfase gaat het apparaat automatisch
over op de luchtreinigingsstand.

B

Droogfase

Stand-by

Opmerking 1: Het wasprogramma kan worden ingekort door op de WASH-knop te
drukken. Na beëindiging gaat het apparaat automatisch over op het droogprogramma. het
wasprogramma kan opnieuw worden gestart door opnieuw op de WASH-knop te drukken.
Opmerking 2: Tijdens het wasprogramma gaat het apparaat naar de stand-bymodus
als de AAN/UIT-toets wordt ingedrukt.
Opmerking 3: Als de wastank niet genoeg water heeft tijdens het wasprogramma, zal het
blauwe licht continu knipperen. Open het apparaat en vul de watertank. Door opnieuw op de
ON/OFF-knop te drukken en vervolgens op de WASH-knop, zal het wasprogramma opnieuw
starten.
Opmerking 4: Als er een stroomstoring optreedt tijdens het wasprogramma, zal het
blauwe indicatielampje knipperen als het apparaat weer wordt ingeschakeld en zal het
apparaat overgaan tot het droogprogramma. Na het droogprogramma gaat het
apparaat automatisch over op de luchtreinigingsmodus.
Opmerking 5: Als de WASH-knop wordt ingedrukt in de luchtreinigingsmodus terwijl de
waterkamer leeg is, gaat het blauwe lampje even branden en gaat het apparaat verder
met het reinigen van de lucht.
Opmerking 6: Als het wasprogramma vaak wordt gebruikt, kan er zich calcium in het
apparaat, de waterleiding en de wasapparatuur verzamelen. Voer elke zes maanden of
na elke 20 wasbeurten een kalkverwijderend wasprogramma uit met een
calciumverwijderaar die citroenzuur bevat. Calciumverwijderaar moet worden gebruikt
volgens de instructies van de fabrikant. Meng calciumverwijderaar met lauw of kouder
water.
5.5 Na de wasbeurt
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1. Open het deksel van het apparaat.
- Controleer de paragraaf "5.3 Voor het wassen".
2. Maak de waterkamer leeg.
- Haal de waterpomp uit het lichaam van de
waterkamer en plaats deze in de waterpomphouder
(12).
- Maak het filter los van de bodem van de waterpomp
en maak het schoon.
- Trek het waterreservoir en de slee naar de eindstand.
- Haal het waterreservoir van de slee.
- Maak het waterreservoir leeg en spoel het af.
3. Sluit het deksel

5.6 Luchtgeleiding Richting veranderen
Open het Leaf®-apparaat volgens de vorige instructies. -Draai de
luchtgeleiding (6) van de deksel in
de gewenste richting.
5.7 Ouderlijk toezicht
Wanneer het apparaat wordt geopend,
schakel de elektriciteit
van
het
apparaat uit. Ouderlijk toezicht (17)
onder de deksel moet
voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt
geopend. De gebruiker kan het ouderlijk
toezicht verwijderen (17) als ze dat willen.
Verwijder de schroef van het ouderlijk toezicht
element en gooi deze niet weg.
5.8 Ventilatorsnelheidslicht helderheidsinstelling
De helderheid van het LED-licht kan worden geregeld
met het indrukken van de
ventilatorsnelheidstoets als het apparaat
in stand-by staat.
5.9 Terugzetten en terugkeren naar de
fabrieksinstellingen

6
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1

12

Druk zowel de AAN/UIT-knop (A) als de
WASH-knop (B) gedurende vier seconden in
wanneer het apparaat in de stand-by-modus
staat. Het gele lampje (5) knippert twee keer om
aan te geven dat de fabrieksinstellingen zijn
teruggezet.
Na
terugkeer
naar
de
fabrieksinstellingen
zijn
alle
gebruikersinstellingen verwijderd en is de
ventilatorsnelheid ingesteld op de laagste
snelheid. Als het blauwe lampje twee keer
knippert, is de was- en droogfunctie in
werking. Laat de droogfase aflopen.
5.10 Verse luchtkanaal installatie
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A

B

1. Het door AAVI® geautoriseerde servicebedrijf kan helpen bij de plaats van installatie
van de verseluchtklep en geeft informatie over het boren van het kanaal, de
grootte van het gat en de mogelijke plaats van het gat (boven/onderste wand) en
hoe het kanaal wordt geïnstalleerd in dezelfde stijl als de andere uitgangen in de
ruimte.
2. De slang voor aan te sluiten op de verse luchtklep is een optioneel onderdeel.
3. De diameter van het gat naar buiten moet 130mm zijn. Vraag een erkend
diamantboor bedrijf.

Installatie met 0130 mm diamantboormachine
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21

19
20

Venster

Voorstuk
buiten
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Kunststof buis
0110 mm

19. Frisse lucht koppeling
20. Luchtpijp maximaal 2,5meter.
21. Muurkoppeling frisse lucht
De genoemde onderdelen zijn optioneel.

6. AAVI Leaf applicatie
Met de AAVI Leaf®-applicatie kunnen de functies van de AAVI Leaf® Premium- en S
Premium-modellen met smartphone worden bediend. Met de toepassing is het ook
mogelijk om de PM2.5- en CO2eq-concentratie, temperatuur en vochtigheid van de gereinigde lucht
te monitoren. Dit is mogelijk door de AAVI Leaf® Exclusive te verbinden met Wi-Fi.

6.1 Toepassing installeren en account aanmaken
- Open Apple/Android APP STORE op uw smartphone of
tablet.
- Zoek en installeer de AAVI Leaf®-applicatie.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de slimme telefoon/tablet is
verbonden met Wi-Fi (alleen voor het
Exclusieve model).
- Start de AAVI Leaf®-applicatie.
- Maak een account aan of log in met een bestaand account.

6.2 De apparaten aansluiten met bluetooth
- Sluit de luchtreiniger aan. Druk op de WASH-knop
(B) wanneer het apparaat in stand-by staat. Geel
licht geeft aan dat het apparaat in de
koppelingsmodus staat. De koppelingsmodus duurt
2 minuten.
- Wacht even en druk op "Apparaten zoeken" met de
smartphone of tablet. Het AAVI Leaf® apparaat verschijnt
vervolgens in het keuzemenu van de smartphone/tablet.
- Kies het gewenste apparaat in het menu. Wanneer
de applicatie om bevestiging vraagt, druk dan op
"Pair" en de koppeling wordt gevormd.Het gele licht
gaat uit en u kunt het apparaat een naam geven.
- De volgende keer verbinden de apparaten zich automatisch.

6.3 De apparaten aansluiten met wifi
(Eigenschap alleen in Exclusief model)
- Voer de naam van uw Wi-Fi netwerk in.
- Voer het Wi-Fi-wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk
in.
- Druk op Complete. Het apparaat maakt
verbinding met Wi-Fi. Via het instellingenmenu
kunt u ook de Wi-Fi-instellingen wijzigen.
- Kies Wi-Fi in het instellingenmenu. Het
instelmenu verschijnt en u kunt het apparaat een
naam geven in de applicatie.
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6.4 Wisselen tussen Bluetooth- en Wi-Fi-verbindingen
(Eigenschap alleen in Exclusief model) Wanneer het apparaat is verbonden met
Wi-Fi, verschijnt het Wi-Fi-pictogram in het hoofdmenu van de applicatie in de
rechterbovenhoek om de verbinding met de cloud weer te geven. Door op het
Wi-Fi-pictogram te drukken kan het verbindingstype worden gewijzigd van Wi-Fi
naar Bluetooth en verandert het pictogram in het Bluetooth-pictogram. Als het
pictogram verandert in een bliksemschicht, gaat de verbinding verloren. Wacht
tot de verbinding hersteld is of dat het toestel probeert opnieuw verbinding te
maken met Wi-Fi. Controleer paragraaf 6.3 Wi-Fi instellingen.

6.5 Het apparaat starten

- Druk op ON/OFF, het apparaat start.
- Druk op FAN SPEED - of + symbool om de
ventilatorsnelheid te wijzigen.
- Door het selecteren van PM2.5, Temperatuur, rh%
of CO2eq, zal de gewenste data verschijnen.
- Kies instellingen om het menu te openen. Controleer de sectie
6.6 Instellingen-Menu voor meer instructies.
PM2.5De hoeveelheid deeltjes in de binnenlucht
Temperatuur = Binnenluchttemperatuur
= Vochtigheid van de binnenlucht
rh%
CO2eq
= Equivalent van het kooldioxide in de
binnenlucht
De CO2eq-sensor heeft een lange zelfkalibratietijd. De
waarde op het scherm bereikt pas na enkele dagen
de juiste waarde.
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6.6 Settings-Instellingen menu
- In het menu Instellingen kunt u een automatische
in- en uitschakeltijd instellen en de
ventilatorsnelheid en -helderheid van de
signaallampen regelen.
- Software kan worden geüpdatet vanuit het Firmware-me
enu.
• Meer instructies in het hoofdstuk "6.10
Firmware-menu".
- Account -> Uitloggen: huidige gebruiker uitloggen.

6.7 Devices- Apparaten menu:
- Meerdere apparaten kunnen worden toegevoegd
door op het +-icoontje te drukken. Voor meer
instructies zie "Apparaten aansluiten".
- Om het apparaat te verwijderen schuif het balkje
naar links in de applicatie.

6.8 Time-Tijd menu
-Stel de klok en datum in in dit menu.
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6.9 Schedule-Schema menu
- Open het menu Toevoegen van schema's door op het +-icoontje te drukken.
- Kies de gewenste dag.
- Kies de automatische starttijd uit het menu "Aanzetten op -".
- Kies de automatische uitschakeltijd uit het menu "Uitschakelen bij -".
- Schakel de nachtmodus in. Het apparaat gaat automatisch naar de
nachtmodus op de gekozen in- en uitschakeltijdstippen. Als de
nachtmodus is uitgeschakeld, staat het apparaat in de dagmodus.
- Sla de instelling op door op de Add Schedule -knop te drukken.
- De ventilatorsnelheid in de nacht- en dagmodus kan worden ingesteld via het menu Ventilatorsnelheid
- De led-helderheid in de nacht- en dagmodus kan worden ingesteld via het led-helderheidsmenu.

6.10 FlRMWARE menu
De apparaatsoftware kan worden geüpdatet vanuit
het Firmware-menu. Als de apparaatsoftware
nieuwer is dan 5.5. Bluetooth moet de hele tijd
verbonden zijn tijdens de update.
- Druk op "Apparaatfirmware bijwerken". De
update van de apparaatsoftware begint, en het
aftellen van de update verschijnt op het scherm.
- De update duurt ongeveer 20 minuten.
- Na de update vervangt de nieuwe versie de
oude. Het inschakelen van het apparaat na
de update kan langer duren dan normaal.
- Als de update mislukt is, draait het apparaat
nog steeds correct met de oude versie van de
software. U kunt proberen de update
opnieuw te starten.

17

7. Veelgestelde vragen, storingen en oplossingen

7.1 Het apparaat start niet

- Druk op de ON/OFF-knop en controleer of het groene lampje brandt. Zo niet,
controleer dan of er spanning op het toestel staat.
• Is de stekker goed aangesloten op het stopcontact? Zo niet, sluit hem dan correct aan.
• Is het netsnoer goed aangesloten op het apparaat? Zo niet, sluit het dan aan.
• Is de installatieautomaat ingeschakeld? Zo niet, zet hem dan aan.
- Controleer of de deur goed gesloten is. De veiligheidsschakelaar voorkomt dat
het apparaat wordt ingeschakeld wanneer de deur van het apparaat open is.
- Druk langer dan zes (6) seconden op de ON/OFF-knop om het aanraakscherm opnieuw te kalibreren.
- Als de bovenstaande instructies het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de AAVI® dealer.
7.2 De frisse lucht zuivering werkt niet, of de effectiviteit van de zuivering is laag.

- Schakel de IonJet-kamer en het collectorwasprogramma in volgens de instructies in
hoofdstuk 5.3-5.6.
- Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact volgens de
instructies in hoofdstuk 4.
- Er kan water op de collector staan. Laat het apparaat twaalf (12) uur drogen
voor gebruik.
- Neem contact op met de AAVI® dealer, als de bovenstaande instructies het probleem niet oplossen.
7.3 Het wasprogramma gaat niet normaal aan.

- Controleer of de watertank water heeft. Zo niet, voeg dan een mengsel van
wasmiddel en schoon water toe volgens de instructies in hoofdstuk 5.3.
- Controleer of het deksel goed gesloten is. De veiligheidsschakelaar voorkomt dat
het apparaat wordt ingeschakeld wanneer het deksel van het apparaat geopend
is.
- Als de bovenstaande instructies het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de AAVI® dealer.

7.4 Wasprogramma onderbreken omdat er geen wasvloeistof toegevoegd is.
- Door tijdens het wassen op de ON/OFF-knop te drukken, wordt het
wasprogramma beëindigd. Open de deur van het apparaat, meng 20 ml
wasvloeistof en 3,5 l water en leg het mengsel in het waterreservoir. Hierna kan
het wasprogramma opnieuw worden gestart.
- Als de wasfunctie klaar is, wast u het toestel opnieuw met wasvloeistof.
7.5 Na het indrukken van de WASH-knop, knippert het blauwe licht en start het wasprogramma niet.

- De watertank heeft niet genoeg water:
• Controleer of er een lek in het apparaat zit.
• Controleer of het water zich op het niveau bevindt dat is aangegeven bij het waterreservoir.
- Als het apparaat niet lekt, open het apparaat en voeg meer water toe.
- Neem contact op met de AAVI® dealer, als het apparaat een lek heeft.
7.6 Het voorkomen en verwijderen van Calciumvorming
- Bedien de wasfunctie tweejaarlijks of elke 20. keer met een calciumverwijderaar die
citroenzuur bevat. Gebruik calciumverwijderaar volgens de instructies van de fabrikant.
Meng calciumverwijderaar met lauw of kouder water.
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7.7 Ventilator storing
- Als de elektriciteit aan is en het ventilatorlampje brandt, maar de ventilator
niet draait, schakel het apparaat dan uit en neem contact op met de AAVI® dealer.
- Als het apparaat is ingeschakeld, maar de ventilator maakt een ongewoon geluid,
schakel het apparaat dan uit en neem contact op met de AAVI® -dealer.

7.8 Het apparaat reageert nergens meer op
- Als het apparaat niet meer reageert trek dan de stekker uit het stopcontact en wacht
enkele minuten voordat u het opnieuw opstart.
- Als het apparaat niet meer reageert terwijl het draait, moet u teruggaan naar de
fabrieksinstellingen volgens de instructies in hoofdstuk 5.9.
- Als het niet helpt om terug te keren naar de fabrieksinstellingen, neem dan contact op met uw
AAVI® dealer.
7.9 Er komt een onaangename geur uit het apparaat

- Geurfilter moet worden vervangen. Neem contact op met de AAVI® dealer om de geurfilter te vervan
7.10 Het apparaat zal voor lange tijd niet worden gebruikt
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Maak de luchtleiding los van het reinigingsapparaat en het ventiel voor verse lucht.
• Zet de frisse luchtregeling op C-setting, zodat de buitenlucht niet
wordt binnengelaten.
- Controleer of het waterreservoir leeg is.
- Dek het apparaat af met een afdekhoes om te voorkomen dat er stof wordt opgevangen.
7.11 Na terugkeer naar de fabrieksinstellingen knippert het blauwe licht twee keer.

- Er zit water op de binnenmuren. Laat het waterreservoir leeglopen en keer terug
naar de fabrieksinstellingen nadat de wanden gedroogd zijn.
7.12 Geel licht (5) brandt terwijl het apparaat in de luchtreinigingsmodus staat.
- Het apparaat reinigt de lucht al meer dan een uur, maar het kwaliteitsniveau
van de lucht is nog steeds onvoldoende. Dit kan worden veroorzaakt doordat
de ruimte te groot is of doordat de luchtkwaliteit verslechtert.
- Stel de ventilatorsnelheid in op een hogere instelling om de lucht sneller te reinigen.
- Als de luchtkwaliteit goed is, gaat het gele signaallampje uit.
7.13 Geel licht (5) knippert nadat het apparaat is aangesloten.
- Als het licht twee keer knippert - pauzeren en herhalen
• De temperatuur- en vochtigheidssensor is kapot. Sluit de AAVI® kleinhandelaar aan om de sensor te vervangen.
- Als het licht drie keer knippert - pauzeren en herhalen
• CO2eq-sensor is kapot. Neem contact op met AAVI® -retailer om de sensor te vervangen.
- Als het licht vier keer knippert - pauzeren en herhalen
• PM2.5-sensor is kapot. Neem contact op met AAVI® -retailer om de sensor te vervangen.
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7.14 Als er problemen zijn met het aansluiten van het apparaat op de Smart Phone

- Als het maken van de verbinding mislukt
• Geel signaallampje gaat uit om een succesvolle koppeling aan te geven.
• Controleer of op de smartphone/tablet Bluetooth-verbinding is
ingeschakeld. Zo niet, schakel deze dan in en sluit de apparaten opnieuw
aan volgens de instructies in hoofdstuk 6.2.
- Als tijdens het maken van de verbinding de slimme telefoon/tablet het apparaat niet vindt
• Zet de koppelingsmodus weer aan in het apparaat
• Installeer AAVI® Leaf -applicatie van de Apple Store/Play store opnieuw.
- Als de koppeling mislukt
• Als de Bluetooth-verbinding in de slimme telefoon/tablet is ingeschakeld
en het gele lampje in het apparaat brandt, maar de verbinding nog steeds
niet tot stand is gekomen, controleer dan het hoofdstuk "6.7
Apparatenmenu" en verwijder het apparaat via het instellingenmenu. Verwijder
vervolgens het apparaat van de smart phone via de telefooninstellingen:
Instellingen -> Bluetooth. Kies onder mijn apparaten het apparaat dat u
wilt verwijderen en druk op Vergeet dit apparaat.
• Nadat u het apparaat van de smart phone heeft verwijderd, sluit u het
apparaat weer aan volgens hoofdstuk "6.2 Apparaten aansluiten".

7.15 Aanraakpaneel werkt niet
- Zorg ervoor dat het aanraakpaneel schoon is. Als er vuil op het
aanraakpaneel zit, veeg het dan af met een zachte doek.
- Zorg ervoor dat uw vinger droog is terwijl u het paneel aanraakt.
- Zorg ervoor dat u het midden van het symbool aanraakt.
- Als u al het bovenstaande heeft gedaan, druk dan gedurende meer dan
zes (6) seconden op een willekeurige knop. Hierdoor wordt de herkenning
in het aanraakscherm gereset.
- Als geen enkele van de bovenstaande problemen het probleem oplost, neem dan contact op met AA
7.16 Droogmodus Begint na het inschakelen van het apparaat.

-Als de droogfase van drie uur is afgelopen, gaat het apparaat automatisch over op de
luchtreinigingsmodus.
7.17 Gebruikersnaam of -wachtwoord vergeten bladtoepassing

- Als u de gebruikersnaam of het wachtwoord van de Leaf-applicatie vergeten bent meld u zich
opnieuw aan met een nieuw account en wachtwoord. Het herstellen van het wachtwoord is niet
mogelijk.
7.18 PM2.5 Waarde is "- -" in de Applicatie
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- De toepassing toont de "- -" waarde voor PM2.5 als het apparaat net is ingeschakeld.
- Als het apparaat al enige tijd is ingeschakeld en de PM2,5-waarde nog steeds "- " is, is de deeltjesconcentratie in de lucht meer dan 1000.Verhoog de hoeveelheid
lucht om de luchtreinigingssnelheid te versnellen. Als na 24 uur de PM2,5 waarde nog steeds
"- -" is en de wasfunctie recentelijk is uitgevoerd, neem dan contact op met
AAVI® -retailer.

8. Aftersales instructies
AAVI® en AAVI Leaf® zijn handelsmerken voor producten van AAVI® Technologies
Oy. Alle rechten voorbehouden.
Ons servicenetwerk beantwoordt snel alle vragen over aftersales of service. Alle
aftersales-vragen over apparaten moeten worden gericht aan de plaatselijke AAVI®dealer. Als u het model en het serienummer van het apparaat te weten komt voordat u
contact opneemt met de klantenservice of de AAVI®-dealer, wordt het bestellen van
de onderhoudsdienst eenvoudiger en zorgt u voor een vlotte service.
AAVI® Technologies Oy geeft 2 jaar garantie op elke nieuwe luchtreiniger vanaf de
datum op de bon. Gedurende de garantieperiode staat AAVI® Technologies in voor
alle schade veroorzaakt door gebrek aan materialen. Notitie! Indien de zegelsticker in
de collector, actief koolfilter of body kapot is, vervalt de garantie.
Als de bon niet wordt getoond, is de garantieperiode 24 maanden vanaf de
fabricagedatum.
BELANGRIJK: De garantie biedt geen vergoeding voor schade veroorzaakt door
ongelukken, misbruik, verwaarlozing, onvoldoende zorg of als iets dat niet
oorspronkelijk bij het apparaat is geleverd, is aangesloten op of toegevoegd aan het
apparaat. De garantie biedt geen vergoeding voor schade die is veroorzaakt door het
verwijderen, wijzigen of losraken van onderdelen, of als het apparaat is gebruikt of
geprobeerd is op een andere manier te gebruiken die de fabrikant heeft bedoeld of
met een verkeerd voltage. De garantie vervalt bij gebruik van andere dan door de
fabrikant goedgekeurde onderdelen of wasvloeistof.
AAVI® Technologies Oy vergoedt geen kosten voor de garantieservice als deze wordt
uitgevoerd door een niet-geautoriseerde operator en zal de schade die is veroorzaakt
door de niet-geautoriseerde operator niet vergoeden. De garantie van AAVI®
Technologies Oy eindigt onmiddellijk samen met het werk dat door onbevoegde
operators aan het apparaat is gedaan, en AAVI® Technologies Oy neemt geen enkele
verantwoordelijkheid voor enige schade veroorzaakt of gevolgd door het werk van een
niet-geautoriseerde operator aan het apparaat, eigendommen, mensen, omgeving of
een andere partij of zaak.
NOTITIE! Alleen de garantie die hier door AAVI® Technologies Oy wordt aangeboden,
is geldig.
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9. EC conformiteitsverklaring.

Naam en adres van de fabrikant:
AAVI® Technologies Oy
Tulppatie 1
FI-00880 Helsinki
FINLAND
Wij zorgen er uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid voor dat AAVI® Leaf air purifier voldoet aan de eisen van de volgende richtlijnen en de
bijbehorende Finse statuten:
- Laagspanningsrichtlijn LVD 2014/35/EU
- Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2014/30/EU
- De beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronische apparatuur RoHS 2011/65/EU
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur AEEA 2012/19/EU
Bovendien voldoet het apparaat aan de eisen van de volgende normen:
- EN 60335-2-65: Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen Veiligheid - Deel 2-65: Bijzondere eisen voor luchtreinigingstoestellen
Elektromagnetische compatibiliteitsnormen:
- EN 61000-6-3:2007
- EN 61000-4-2:2009
- EN 61000-4-3:2006+AMD2:2010
- EN 61000-4-4:2012
- EN 61000-4-5:2014
- EN 61000-4-6:2014
- EN 61000-4-8:2010
- EN 61000-4-11:2004
Twee laatste nummers van het jaar van de CE-markering: 17
Toegestaan voor het samenstellen van de technische constructieinformatie: Vicepresident, Kirsi-Marja Kuusisto
AAVI® Technologies Oy
Tulppatie 1
FI-00880 Helsinki
FINLAND
Helsinki 1.2.2017

XianJun Yan
Algemeen Directeur
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10. Afmetingen.
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Product naam
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Aankoop datum
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Raadpleeg de garantieclausule in hoofdstuk 8

Importeur

Kusters Technische Handelsonderneming
LJ.Costersstraat 4 5916PS Venlo
Nederland
www.kusterstho.nl
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