REN LUFT
- er en livsbetingelse
samt livskvalitet

Sådan skifter du lampe
- og ”nulstiller” timetæller
så den ikke lyser rødt
(Husk: at sluk maskinen/strøm imens du skifter lampen
og tænd imens du nulstiller)

Luftrenseren MAC500

Ny levetid til din MAC500

Kære Air-Tech kunde
Jeg håber, at du er glad og tilfreds med din luftrenser MAC500
- Og du bliver endnu mere glad, når du har skiftet lampen og dit indeklima føles frisk
og rent igen.
- Følg beskrivelsen på hvordan du skifter lampen, og hvis der er en kontrol lampe på
din luftrenser, vil denne blinke rødt for at indikerer, at din MAC500 nu har
kørt/behandlet i 8.000 timer
Der er vigtigt du ikke overser punkt 6,7,8,
- hvis ikke din MAC500 ikke bliver nulstillet/reset, vil lampen forsat blinke rødt.
(- Er der IKKE en kontrol lampe på din luftrenser, se da bort fra bill.: 6, 7 og 8)
Hvis det driller dig, at ”nulstille” - og kontrol lampen bliver ved med at lyse rødt:

 Sluk MAC500
 Hold reset knappen inde
 Tænd MAC500!
imens reset knappen stadigvæk holdes inde
 - Lampen blinker grønt  Hold reset knappen indtil lampen skifter til rødt/grøn/blinker
ca. 20 sekunder.
 Slip reset knappen og maskinen er klar til brug
(Den 8 watt UV-C lampe, må IKKE være tilsluttet på dette tidspunkt).
Blot til info: Lampen kan se ”brændt” ud i enderne, da vi har kørt et 24 timers kvalitets tjek på denne.

Har du spørgsmål, så ring eller skriv endelig til mig.
Med venlig hilsen
Air-Tech
Marlene Olsen
Direktør
NYHED:
Air-Tech har fået lavet ny webside
Det er nu muligt, b.la. -at købe ny lampe igennem webshop

www.AIR-TECH.dk – www.MAC500.dk
Air-Tech – Mjølbyvej 7, DK 5900 Rudkøbing - Tlf: 4051 9933 – CVR.nr. 21727199
E-mail: air-tech@air-tech.dk – Nordea Bank – Reg. Nr 2052 -Konto: 0123131428

Sådan gør du:
Bill: 1

Bill: 2

Rød kontrollampe for lampeskift lyser
(position 1)

Afbryd strømmen til Mac500 ved at tage
stikket (position 2) ud af stikkontakten

Bill: 3

Bill: 4

Fjern de fire skruer (position 3) og tag
låget (position 4) af

Løft lampen (position 5) op af lampeclips
A (position 6) og lampeclips B (position 7)

Bill: 5

Bill: 6

Træk lampen (position 5) ud af fatningen
(position 8)

Sæt stikket (position 2) i stikkontakten.
Den grønne driftlampe (position 9) og den
røde kontrollampe for lampeskift lyser
(position 1)

VIGTIGT: - For at MAC500 forsat skal kunne rense dit indeklima – SKAL lampen skiftes!

Sådan gør du – forsat:
Bill: 7

Bill: 8

Tryk på reset-knappen (position 10), i ca.
20-30 sek. -kontrollér at den røde
kontrollampe for lampeskift (position 1)
slukker og at den grønne driftlampe
(position 9) fortsat lyser.

Afbryd strømmen til Mac500 ved at tage
stikket (position 2) ud af stikkontakten

Bill: 9

Bill: 10

Sæt den nye lampe (position 11) i
fatningen (position 8)

Press lampen (position 11) ned i
lampeclips B (position 7) og lampeclips A
(position 6)

Bill: 11

Din MAC500 er nu klar
- til brug igen

Sæt låget (position 4) på og monter de fire
skruer (position 3)
VIGTIGT: - For at MAC500 forsat skal kunne rense dit indeklima – SKAL lampen skiftes!

