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Veiligheidsvoorschriften

Plaats uw Airfree® niet in direct contact met water of andere vloeistoffen, omdat het een elek-
trische, schadelijke schok kan afgeven en schade aan het apparaat kan veroorzaken.

Blokkeer de luchtuitlaten van uw Airfree® niet met voorwerpen zoals handdoeken, kleding 
en gordijnen. Dit zorgt voor een toenemende temperatuur in de keramische kern, waardoor 
het apparaat zichzelf uitschakelt. Indien een dergelijke toestand aanhoudt, zal een algemeen 
systeem de stroomvoorziening afsnijden, waardoor u het circuit bord moet laten vervangen 
door een geautoriseerde dealer. Dit incident is niet gedekt door de Airfree® garantie.

Probeer niet om uw Airfree® te openen of interne onderdelen aan te raken. Plaats geen voor-
werpen in uw Airfree®: dit kan resulteren in een elektrische schok. Bij een poging om het 
apparaat te openen, vervalt de garantie.

Airfree® is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.

Voor het reinigen van uw Airfree® haalt u de stekker uit het stopcontact en gebruikt u een 
droge doek voor de buitenkant. Probeer uw Airfree® niet te openen om de binnenkant te reini-
gen. Alleen Airfree® erkende dealers hebben de expertise en de machtiging om uw Airfree® 
te repareren.
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Houdt uw Airfree® altijd in zijn verticale positie, zoals getoond op de foto: het apparaat zal 
anders worden uitgeschakeld, totdat deze weer verticaal wordt gepositioneerd.

Airfree® mag niet in de buurt van brandbare en giftige producten worden geplaatst.

Wanneer u uw Airfree® op wilt sturen ter reparatie, zorg er voor dat u deze goed inpakt om 
verdere beschadigingen te voorkomen. Om uw dichtstbijzijnde Airfree® dealer te vinden, gaat 
u naar: www.airfree.com

Wanneer het net snoer beschadigd is, moet deze worden vervangen door een 
erkend reparatiecentrum. Neem contact op met uw Airfree® dealer.

Toepassingen

Kamers met zuivere 
en schone lucht 

Helpt met het verlichten 
van allergieën en astma

Kinderen en 
babykamers

Schimmels en Meeldauw Organische 
geuren

Keukens en pantry’s 
bewaren van voedsel

Video, films, geluid en 
optische apparatuur

Jachten, boten en RV’s

Kantoren en openbare 
gebouwen

Bibliotheken, musea 
en archieven

Pollen

Ozon (O3)

Scholen, kleuterscholen

Virussen

Ziekenhuizen, klinieken 
en laboratoria

Restaurants

Huisstofmijt 
allergenen

Hotels, motels en 
verpleeghuizen

Wat Airfree® vernietigt

Bacteriën

Huidschilfers 
van huisdieren
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Handleiding om uw Airfree® te installeren in kamers met schimmel.

1 – Installeer uw Airfree® toestel zoals beschreven in de handleiding.
2 – Laat uw toestel minstens een week aanstaan voor een duidelijke vermindering van schimmelsporen.
3 – Reinig de met schimmel geïnfecteerde voorwerpen en oppervlakken, omdat deze een continue bron 
van nieuwe schimmelsporen zijn.

Het is belangrijk te benadrukken dat Airfree® de schimmel niet van de geïnfecteerde voorwerpen zal verwi-
jderen of vernietigen. Deze voorwerpen zullen handmatig gereinigd moeten worden.

Airfree® zal schimmelsporen in de lucht vernietigen en zal de besmetting van andere gebieden tegen-
houden. Ook wordt de groei van bestaande en nieuwe koloniën geremd.

Airfree® en Schimmel

Installeren en Aansluiten
Steek de stekker in het dichtstbijzijnde stopcontact. Zorg er voor dat het oppervlak droog is 
(plaats uw Airfree® nooit op een natte vloer en dompel deze nooit onder in water). Controleer 
of de LED-strip aan de zijkant aan staat. Stel de lichtsterkte in met de touch-sensor. Na 10 
minuten hoort de deksel warm te zijn.

Plaats uw Airfree® op een vlak oppervlak, maximaal 75cm van de vloer. Niet onder meubilair, 
planken of achter gordijnen plaatsen. Dit verstoort de luchtstroming van uw Airfree®, wat 
resulteert in een minder efficiënte vermindering van micro-organismen.

Uw Airfree® moet continu in dezelfde kamer aanstaan.

Airfree® is geschikt voor kamers met een minimale luchtvolume van 10 m³.

Airfree® kan worden gebruikt in kamers met airconditioning en verwarming. Echter raden wij u 
aan om uw Airfree® niet in de buurt te plaatsen: dit kan de luchtstroom beïnvloeden.

Airfree® kan worden gebruikt in gangen. Echter geeft dit geen zuiverend effect in de aanslui-
tende kamers.

Plaats uw Airfree® niet naast deuren of onder ramen: dit voorkomt dat de gezuiverde lucht 
ontsnapt.

Controleer of het gebied geschikt is voor gebruik om zo de beste prestaties te bereiken. 
Gebruik van uw Airfree in kamers groter dan de aangeraden capaciteit, zullen de prestaties 
afnemen.

Druk het logo van Airfree® in op de bovenkant om de verlichting aan de bovenkant van kleur 
te veranderen. Elke aanraking zorgt voor een andere kleur. Voor willekeurige kleuren zet u 
de kleur op roze en laat u deze zo staan. Houdt uw vinger op het logo om de helderheid aan 
te passen.
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Het is mogelijk om de lichtintensiteit aan te passen door de nachtmodus in te schakelen (2 in de boven-
staande afbeelding). Het gebruik van de verlichting heeft geen invloed op de prestaties van de TSS™ 
gepatenteerde sterilisatie kern. (*) Nachtverlichting niet beschikbaar op de volgende types: Airfree® 
E60/E80/E125.

Airfree® Omschrijving

Technische Gegevens

Model P40

Stil

40W

220V - 240V

16 m²

1.09 kg

Hoogte: 26.5cm
Ø 21.5cm

Capaciteit

Stroomverbruik

Voltage

Geluid

Gewicht

Afmetingen

E60/P60

Stil

45W

220V - 240V

24 m²

1.09 kg

Hoogte: 26.5cm
Ø 21.5cm

E80/P80

Stil

48W

220V - 240V

32 m²

1.09 kg

Hoogte: 26.5cm
Ø 21.5cm

E125/P125

Stil

50W

50 m²

1.27 kg

Hoogte: 26.5cm
Ø 21.5cm

P150

Stil

52W

60 m2

1.48 kg

Hoogte: 26.5cm
Ø 21.5cm

220V - 240V 220V - 240V

3

1

4

2

1- Gesteriliseerde luchtuitlaten 
met verlichting

2- Kleurensensor

3- Zijpanelen 

4- LED Aan/Uit

5- Basis

6- Luchtinlaat

7- Netsnoer

8- Serienummer
7

6

8

5
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Koelkamer
Koude en schone lucht wordt afgegeven 
aan de omgeving, zonder significante 
verandering van de kamertemperatuur en 
vochtigheid.

TSS™ Steriliserende, keramische kern 
In de keramische kern worden 99,99% 
van alle micro-organismen vernietigd en 
verwijderd uit de omgeving.

Gezuiverde 
Lucht

Verontreinigde 
lucht

Luchtinlaat
Verontreinigde lucht wordt naar binnen 
gezogen door drukverschil.

Hoe werkt Airfree®?
Verontreinigde lucht wordt de Airfree® ingezogen en wordt in de gepatenteerde TSS™ keramische kern 
gesteriliseerd, waar alle micro-organismen worden vernietigd bij hoge temperaturen, zonder significante 
verandering van de kamertemperatuur. Ongeacht hoe gevaarlijk een virus, schimmel of bacterie ook is, 
deze wordt vernietigd in de krachtige TSS™ keramische kern. De warmte binnen de keramische kern zorgt 
er voor dat de gezuiverde lucht opstijgt en uw Airfree® verlaat via de luchtuitlaat. Dit creëert een lage druk, 
waardoor er via de luchtinlaat lucht ingezogen wordt. Elke keer wanneer er lucht de TSS™ keramische kern 
passeert, wordt het ozongehalte verminderd met 26%.

Hoe werkt Airfree®?

1. Zijn er bijwerkingen?
Nee. De nieuwe technologie van Airfree® maakt gebruik van warmte om lucht te zuiveren. Geen bijwerking-
en, geen uitstoot, geen ionen of nieuwe deeltjes worden gegenereerd. Airfree® kan constant worden ge-
bruikt in huizen en kantoren.

2. Hoe zet ik de nachtverlichting uit?
Om de intensiteit van de nachtverlichting aan te passen, houdt u de sensor aan de bovenkant ingedrukt. 
Hiermee kunt u de gewenste lichtintensiteit kiezen of de verlichting uitschakelen.

3. Kan ik mijn Airfree® installeren in mijn inloopkast?
Ja, zolang deze een oppervlak van minimaal 10 m³ heeft. Airfree® mag niet onder planken worden gep-
laatst: dit vermindert de efficiëntie.

4. Kan ik mijn Airfree® in kamers met airconditioning gebruiken?
Ja.

5. Hoe weet ik of mijn Airfree® nog werkt?
Controleer de deksel: wanneer deze warm is, werkt uw Airfree®.

Vaak Gestelde Vragen
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6. Kan ik mijn Airfree® op de gang plaatsen om aanliggende kamers te reinigen?
Nee. Airfree® zal alleen de lucht reinigen van de kamer waarin deze is geplaatst.
 
7. Kan ik mijn Airfree® in een gesloten kamer plaatsen?
Ja. Maar onthoudt dat de kamer tenminste een oppervlakte van 10 m³ moet hebben.

8. Kan ik mijn Airfree® van kamers verplaatsen?
Uw Airfree® moet altijd minstens 24 uur in een kamer aan staan. De gepatenteerde technologie werkt ge-
leidelijk en kan niet zomaar zijn cyclus onderbreken. Het veranderen van kamer zal deze cyclus echter wel 
onderbreken en dus moet de kamer opnieuw worden verontreinigd.

9. Moet ik mijn Airfree® uitzetten wanneer ik weg ga?
Nee, uw Airfree® moet altijd AAN staan.

10. Wat gebeurt er wanneer mijn Airfree® losgekoppeld is geweest of tijdelijk geen stroom meer 
had?
Airfree® heeft gemiddeld even lang nodig om de opnieuw verontreinigde lucht te reinigen.

11. Meet CADR de effectiviteit van mijn Airfree®?
Nee. CADR is niet ontworpen om de technologie in de Airfree® te testen. De AHAM afdichting (meestal te 
vinden op de achterkant van een luchtfilter) noemt drie Clean Air Delivery Rate (CADR)-nummers: een voor 
tabaksrook, een voor pollen en een voor stof. De CADR geeft een indicatie van het volume gefilterde lucht. 
De reden waarom CADR niet is ontworpen voor Airfree®, is omdat Airfree® de lucht niet filtert, maar micro-
organismen vernietigd zoals bacteriën, schimmels, virussen en andere micro-organismen.

12. Elimineert Airfree® bacteriën en virussen?
Ja. In tegenstelling tot de huidige luchtfilters op de markt, elimineert Airfree® de kleinste micro-organismen, 
omdat deze gemakkelijk worden meegevoerd met de luchtstroming. Kijk op onze onafhankelijke bacteriën 
en virussen-testen op onze website.

13. Hoe elimineert Airfree® schimmels en fungus?
Zoals eerder vermeld, elimineert Airfree® micro-organismen in de lucht en inclusief fungus, schimmels en 
sporen. Door het elimineren van deze schimmels, is het onwaarschijnlijk dat er nieuwe koloniën ontstaan. 
Kijk op onze website voor meer onafhankelijke schimmeltesten.

14. Vermindert Airfree® de geur van tabak?
Ja, Airfree® vermindert elke vorm van organische geuren, waaronder tabak.

15. Heeft mijn Airfree® invloed op de luchtvochtigheid van de kamer?
Nee.

16. Produceert Airfree® vormen van gas of andere chemische stoffen?
Nee. Het sterilisatieproces van Airfree® is geheel natuurlijk. Kijk op onze website voor meer onafhankelijke 
testen.

17. Verwarmt Airfree® een kamer?
Nee. Airfree® verwarmt de kamer niet. Voorbeeld: Twee Airfree’s in dezelfde kamer produceren even veel 
warmte als een volwassene van 70 kg.

18. Moet het filter van Airfree® vervangen worden?
Nee.

19. Verwarmt Airfree® de ruimte? 
Nee. Airfree® zorgt niet voor een waarneembare stijging van de kamer temperatuur. Ter vergelijking, twee 
aangesloten Airfree® apparaten in dezelfde kamer zorgen voor net zo veel warmte als een volwasse van 
70 kg.

20. Dient men bij Airfree® filters te vervangen? 
Nee
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21. Verstoort  de nachtlamp met Airfree® sterilisatie functie?
Nee. Het nacht lampje heeft een esthetisch effect en mag gewoon gebruikt worden als een nachtlamp in 
slaapkamers van kinderen of volwassen. 

22. Waar gebeurt er met de micro organismes nadat ze vernietigd zijn? 
Alle levende micro organismes zijn in principe samengesteld uit koolstof-, zuurstof en stikstofatomen. 
Aangezien Airfree® een temperatuur bereikt van bijna 200 °C, worden alle elementen ontbonden in water 
en zuurstof dioxide (hetzelfde product wat vrijkomt wanneer we uitademen). Sommige koolstof (of micros-
copisch as) kan gedurende het proces  in het appaat of op de deksel blijven. Opgemerkt dient te worden, 
dat dit allemaal op microscopisch niveau gebeurt zodat alle resten slechts een zeer klein factie zijn van de 
al oorspronkelijke  microscopische afmeting.

Garantie

Dit product is gegarandeerd voor AIRFREE® PRODUCTEN, voor de oorspronkelijke koper vrij van de-
fecten in materiaal en vakmanschap onder de juiste gebruik gedurende een periode van twee jaar vanaf 
de datum van aankoop.
Gedurende deze periode en bij het overleggen van de aankoopfactuur, zal dit product  worden gerepareerd 
of vervangen door hetzelfde of een vergelijkbaar model zonder kosten voor onderdelen of arbeid door de 
distributeur. Om in aanmerking te komen voor de garantie, kunt u zich registreren op www.airfree.com of 
vul uw garantiekaart op het moment van aankoop en mail het naar de distributeur. Om garantieservice te 
verkrijgen, stuurt u het apparaat met kassabon of factuur naar de distributeur.
Deze garantie geldt niet voor een product dat is misbruikt, mishandeld, of gewijzigd zonder beperking 
van de voornoemde, buigen of laten vallen van de unit, defecten in het elektrische installatie in het huis of 
fluctuerende vermogensniveaus die  worden beschouwd als defecten als gevolg van verkeerd gebruik of 
misbruik.
AIRFREE® PRODUCTS en haar filialen of groothandelaren geven geen specifieke claim af  als zijne ge-
neesmiddelen, noch garandeert de fabrikant  dat de apparatuur ziektes voorkomt.
NOCH DEZE GARANTIE NOCH welke andere gegeven GARANTIE, expliciet of impliciet, INCLUSIEF 
GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID, strekt zich uit na de garantieperiode. Geen verantwoordelijkheid 
zal AANVAARD worden VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING 
SCHADE, IN SOMMIGE STATEN IS BEPERKING VAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE 
NIET TOEGESTAAN; SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE 
OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN 
MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
AIRFREE® PRODUCTS HIERBIJ WIJST ALLE UITDRUKKELIJKE GARANTIE NIET ANDERS hierin 
uiteengezet EN ALLE GARANTIES OF VERKOOPBAARHEID OF IMPLICIET garantie voor geschiktheid 
voor een bepaald doel.
Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten; u kunt nog andere rechten hebben die variëren van 
staat tot staat en van land tot land.

*AIRFREE® PRODUCTS, Rua Julieta Ferrão 10, 9th Floor, 1600 -131 Lisbon, Portugal
-Phone: 351 - 213 156 222
-Fax: 351 - 213 516 228
-Web: www.airfree.com
-Email: info@airfree.com


