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Bedankt dat je voor 
Duux hebt gekozen
We zijn blij dat je hebt besloten om de handleiding van je nieuwe Duux luchtbevochtiger te lezen! Veel 

gebruikers slaan de instructies over en gaan direct met het apparaat aan de slag. Echter , verschillende 

studies tonen aan dat mensen die eerst de gebruikershandleiding lezen, sneller en efficiënter van start 

kunnen dan mensen die zomaar wat proberen.

Bij Duux geloven we in een comfortabele en gezonde leefomgeving voor iedereen. Het verbeteren van 

het binnenklimaat met aantrekkelijke, functionele en effectieve producten is onze dagelijkse passie. Met 

onze reeks van innovatieve luchtbehandelingsproducten streven we er naar om jou van de best mogelijke 

luchtkwaliteit te voorzien.

Met Solair hebben we de vorm van een luchtreiniger opnieuw gedefinieerd. Dit multitalent voorziet je niet 

alleen van schone en gezuiverde lucht, maar doet ook dienst als veelkleurige sfeerverlichting. Door deze 

functies te combineren, bespaar je waardevolle ruimte – een uitkomst in veel woonkamers! Solair beschikt 

over alle moderne functies en is een kunstwerk dat zeker niet misstaat in je interieur. Hij kan in stijl worden 

bediend met intuïtieve aanraakknoppen en een slanke, ergonomische afstandsbediening. De drie filterlagen 

verwijderen 99,97% van alle verontreinigingen in de lucht, zoals stof, pollen, PM2,5, rook en chemicaliën tot 

slechts 0,3 micron.

Lees deze handleiding zorgvuldig door om het maximale uit je Solair luchtreiniger te halen.
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1. Productoverzicht

Luchtuitlaat

Luchtinlaat/
voorfilter
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Sfeerverlichting

Bedieningspaneel
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Filterafdekking

Draaggreep

PM2,5-/VOC-
sensoren

Voedingskabel

HEPA-filter 
+ actieve 
koolstoffilter
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LED-indicator voor 
luchtkwaliteit
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2. Installatie en gebruik

Plaatsing
1   Zorg ervoor dat het apparaat op een vlak 

of stabiel oppervlak wordt geplaatst om 
omvallen te voorkomen.

2   Houd rondom het apparaat ten minste 30 
cm ruimte vrij voor een efficiënte werking.

3   Plaats Solair niet buitenshuis.

Eco-stand

Aan-uitknop

Aan-
uitknop

1-uurs
timer

2-uurs
timer

5-uurs
timer

Auto-stand

Sfeerverlichtingsknop

 Sfeerverlichtings-
knop

Wijzigen 
sfeerverlichtingskleur

Filter-
vervangings-
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Standselectie

Stand-
selectie

Timer

Powerclean-
stand
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Bedieningspaneel en afstandsbediening

Installatie
1   Steek de stekker van de voedingskabel in een 

stopcontact.
2   De aan-uitknop op het bedieningspaneel licht 

rood op.
3   Druk op de aan-uitknop om het apparaat in te 

schakelen.

1
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3. Functies

Bedieningspaneel
  Aan-uit  – Druk hierop om de luchtreiniger 
in te schakelen (rood=uitgeschakeld, 
blauw=ingeschakeld)

  Stand– Druk hierop om de 
luchtzuiveringsstand te kiezen (blauw=eco, 
powerclean of auto)

  Sfeerverlichting – Druk hierop om 
sfeerverlichting te activeren of houd de knop 
ingedrukt om de lichtintensiteit te veranderen 
(blauw=sfeerverlichting ingeschakeld)

  Filtervervangingsindicator – Houd deze 
knop 3 seconden ingedrukt om de filter 
te resetten (blauw=100-60% resterende 
filterlevensduur, geel=60-20% resterende 
filterlevensduur, rood=20-0% resterende 
filterlevensduur, rood knipperend=≤10-0%

Afstandsbediening
  Aan-uit  – Druk hierop om de luchtreiniger 
in te schakelen (zie bedieningspaneel voor 
indicatorstatus)

  Stand – Druk hierop om de 
luchtzuiveringsstand te kiezen (zie 
bedieningspaneel voor indicatorstatus)

  Sfeerverlichting – Druk hierop om 
sfeerverlichting te activeren of houd de knop 
ingedrukt om de lichtintensiteit te veranderen 
(zie bedieningspaneel voor indicatorstatus)

  Kleur sfeerverlichting aanpassen  – Druk 
hierop om de kleur aan te passen of houd 
ingedrukt om de verschillende kleuren te zien.

 
 let op:  deze knop is alleen actief als de 

sfeerverlichting is ingeschakeld.

  Timer – Druk hierop om de timer in te stellen 
(blauw=1, 2 of 5 uur)

Groen = 
uitstekende 

luchtkwaliteit

Rood = 
slechte 

luchtkwaliteit

Geel = 
gemiddelde 

luchtkwaliteit

21 3

Luchtkwaliteitsindicatie

 Opmerking:  De ledstrip voor 
luchtkwaliteitsindicatie wordt alleen geactiveerd 
wanneer AUTO als zuiveringsstand is geselecteerd. 
De snelheid van activering is afhankelijk van de 
luchtkwaliteit (slecht, gemiddeld, uitstekend) in de 
ruimte.

Filter
De Solair luchtreiniger heeft drie vooraf 
geïnstalleerde filterlagen: een HEPA-filter + 
actieve koolstoffilter achter het metalen voorfilter.

Het voorfilter verwijdert grote deeltjes.

Het HEPA-filter verwijdert kleinere deeltjes uit de 
lucht.

Het actieve koolstoffilter verwijdert schadelijke 
gassen en giftige stoffen zoals rook, chemicaliën, 
VOC (Volatile Organic Compounds, oftewel 
vluchtige organische stoffen) en bacteriën.

Pet danderMold

Smoke VOC

human hair large dust

BacteriaChemicals

DustPM2.5 Pollen

Rook Chemicaliën VOC Bacteriën

Pet danderMold

Smoke VOC

human hair large dust

BacteriaChemicals

DustPM2.5 PollenPM2.5 Stof Pollen Schimmel Huidschilfers 
van huisdieren

Pet danderMold

Smoke VOC

human hair large dust

BacteriaChemicals

DustPM2.5 Pollen

Mensenhaar Vuildeeltjes

Voorfilter HEPA-Filter

Actieve 
koolstof-
filter

1

3

2

 Belangrijk:  gebruik uitsluitend originele 
Duux-vervangingsfilters voor een optimale 
efficiëntie, juiste werking en volledige 
garantiedekking.

N
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Een unieke 
en effectieve 
eyecatcher.

4. Onderhoud

 Belangrijk: Trek altijd de stekker uit het 
stopcontact voordat je het apparaat schoonmaakt, 
het filter vervangt en/of onderhoud uitvoert.

Schoonmaken
1   Maak het apparaat alleen met een droge of 

vochtige doek schoon; gebruik geen chemische 
schoonmaakmiddelen.

2   Stofzuig voorzichtig rond de voorkant van het 
voorfilter; doe dit met een zachte opzetborstel.

3   Controleer of het apparaat droog is voordat je 
de stekker in het stopcontact doet.

Filter vervangen
Afhankelijk van het gebruik en de luchtkwaliteit 
adviseren wij het filter elke 4 tot 6 maanden te 
vervangen. Zodra je de filterafdekking opent, 
schakelt het apparaat automatisch uit.

1   Open de filterafdekking aan de achterzijde van 
het apparaat door de greep naar beneden te 
drukken;

2   Verwijder het filter door aan het label aan de 
bovenkant te trekken;

3   Stofzuig voorzichtig de binnenkant van het 
apparaat met een zachte opzetborstel;

4   Plaats het vervangingsfilter terug;
5  Sluit de filterafdekking;

N
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6   Houd de filtervervangingsknop 3 seconden 
ingedrukt om het filter te resetten (zie 
hoofdstuk 3. Functies)

 Belangrijk:  was of stofzuig het filter niet, 
omdat dit de vezels kapotmaakt.      

Sensorafdekking
1   Ontgrendel de sensorafdekking via de opening 

aan de bovenkant;
2   Stofzuig voorzichtig het binnenoppervlak met 

een zachte opzetborstel;
3  Plaats de sensorafdekking terug;

CR2032 3V

Batterij van de afstandsbediening vervangen
1   Open de batterijafdekking door het onderste 

deksel naar links te draaien;
2  Vervang de lithiumbatterij (type: CR2032 3V);
3   Sluit de batterijafdekking door het onderste deksel 

naar rechts te draaien.

Reserveonderdelen
Reserveonderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar 
bij het verkooppunt of de lokale distributeur.

N
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5. Technische specificaties

860 mm

570 mm

267 mm

CADR*:

270m3/u

Luchtkwaliteitssensoren: 

PM2,5 en VOC

Gewicht: 

7,5 kg

Luchtstroom:  

160 CFM

Stroomverbruik: 

13-54w

Filtratiepercentage: 

tot 99,97%

Geluidsniveau: 

40-62dBa

Filters: 

Voorfilter, HEPA-filter en 
actieve koolstoffilter

Werkingsgebied**: 

tot 40m2

Sfeerverlichtingskleuren: 

16,7 miljoen

*    De CADR (oftewel Clean Air Delivery Rate) geeft aan hoeveel gefilterde lucht (luchtstroom) de 
luchtreiniger op de hoogste stand levert, en hoe goed het systeem tabaksrook, stof en pollen uit de 
lucht verwijdert (efficiëntie). De CADR wordt uitgedrukt in het volume gereinigde kubieke meters per 
uur, terwijl CFM (oftewel Cubic Feet per Minute) wordt gemeten in kubieke meters gereinigde lucht per 
minuut.

**  Het werkingsgebied wordt bepaald op basis van 3-5 ACH (Air Changes per Hour - luchtverversingen 
 per uur).

N
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6. FAQ

V.  Het apparaat is aangesloten, maar het 
display licht niet op. Wat kan ik doen?

A.   Controleer of de filterafdekking goed gesloten 
is. De veiligheidssensor in de afdekking zorgt 
ervoor dat het apparaat niet werkt als de 
afdekking geopend is.

V.  Het apparaat is ingeschakeld, maar de 
luchtkwaliteitsindicatie geeft geen kleur 
aan. Wat kan ik doen?

A.  Schakel naar de stand Auto om de 
luchtkwaliteitsindicatie te activeren.

V.  Ik kan de timer niet via het bedienings- 
paneel activeren. Wat kan ik doen?

A.   De timericoontjes op het bedieningspaneel 
zijn slechts indicatoren, geen aanraakknoppen. 
Gebruik de afstandsbediening om de timer te 
activeren.

V.    Kan ik het filter wassen en opnieuw 
gebruiken?

A.   HEPA-filters worden gemaakt van los en 
willekeurig samengevlochten vezels die slecht 
tegen belasting kunnen. Wassen beschadigt 
het filter in de meeste gevallen. Zelfs wanneer 
het filter voor het blote oog nog intact lijkt, is de 
structuur onbruikbaar geworden.

V.  Kan ik deze luchtreiniger gebruiken in een 
ruimte buiten het werkingsgebied?

A.  In theorie kan deze luchtreiniger tot circa. 
112 m² zuiveren. Dit is echter gebaseerd 
op één luchtverversing per uur (ACH). Voor 
leefomgevingen binnenshuis is de aanbevolen 
ACH 3 tot 5 keer.

V.  Wat is het werkingsgebied per ACH?
A.  1 ACH = 112 m²; 2 ACH = 55 m²; 3 ACH = 38 m²; 

4 ACH = 28 m²; 5 ACH = 23 m²

V.  Waarom reageert het apparaat niet op 
 de afstandsbediening?
A.   Het bereik van de afstandsbediening is 
  5 meter. Ga dichter bij het apparaat staan. 

Als het probleem zich blijft voordoen, vervang 
dan de batterij of neem contact op met het 
verkooppunt.

V.  Heeft deze luchtreiniger een ingebouwde 
ionisator?

A.  Ja. De ionisator geeft negatieve ionen af aan 
de uitgaande gefilterde lucht. Ionen zijn kleine 
deeltjes met een positieve of negatieve lading. 
Deze ionen komen van nature in de lucht, het 
water en de grond voor. Zowel positieve als 

negatieve ionen zijn kleurloos, geurloos en 
ongevaarlijk. Negatieve ionen ondersteunen het 
luchtzuiveringsproces door zich te hechten aan 
zeer kleine zwevende deeltjes in de ruimte.

V.  Hoelang moet ik de luchtreiniger aan 
 laten staan?
A.  Wij raden aan om de luchtreiniger in te 

schakelen wanneer je thuis bent. Het apparaat 
kan indien gewenst continu aan blijven. Deze 
luchtreiniger is effectiever wanneer ramen en 
deuren gesloten zijn.

V.  Wat betekent PM2,5?
A.  PM2,5 is een microscopisch deeltje met een 

diameter van minder dan 2,5 micrometer. 
Een grote concentratie van deze deeltjes kan 
ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid 
van de mens. Ze zijn zo klein dat ze direct 
de longen binnendringen en kunnen kanker 
veroorzaken. 

V.  Waar staat HEPA voor?
A.  HEPA is een acroniem voor High Efficient 

Particulate Air. Om door de overheid te 
worden aangemerkt als HEPA moet een 

luchtfilter 99,97% van alle deeltjes groter dan 
0,3 micrometer uit de lucht in een ruimte 
verwijderen. (Deeltjes kleiner dan 0,3 micron 
worden ook eruit gefilterd door HEPA-filters, 
maar de efficiëntie neemt af tot minder dan 
99,97%.)

N
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