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Voorwoord
Hartelijk gefeliciteerd dat u hebt gekozen voor de  
Air Washer W490!

Correct gebruik:
Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het  
bevochtigen en reinigen van lucht binnenshuis.

De W490 biedt u de volgende vernieuwingen:
•	 Een	seizoen	lang	optimaal	schoon	water	door	de	lonic	

Silver Stick
•	 Het	apparaat	wordt	automatisch	uitgeschakeld	zodra	

het waterniveau te laag is
•	 Digitaal	display	met	touch-panel
•	 Ingebouwde	hygrostaat
•	 Automatische	dimfunctie	van	de	display	(ADF),	 

dag/nacht
•	 Onderhoudsherinneringen
•	 Reinigingsmodus

Wist u dat te droge lucht
•	 de	slijmvliezen	uitdroogt	en	zorgt	voor	droge	lippen	en	

brandende ogen?
•	 infecties	en	aandoeningen	van	de	luchtwegen	bevor-

dert?
•	 leidt	tot	vermoeidheid	en	concentratieverlies?
•	 huisdieren	en	kamerplanten	belast?
•	 stofontwikkeling	bevordert	en	de	elektrostatische	
oplading	van	stoffen	met	kunststofvezels,	tapijten	en	
kunststof vloeren verhoogt?

•	 houten	meubels	en	vooral	ook	parket	beschadigt?
•	 muziekinstrumenten	ontstemt?

Beschrijving van het apparaat
De	Air	Washer	W490
•	 wast	en	bevochtigt	de	lucht	zonder	filtermatten
•	 bevat	een	innovatief	waterreinigingssysteem	(ISS)
•	 werkt	geruisarm	op	twee	standen
•	 is	geschikt	voor	ruimten	tot	50	m2

•	 is	gemaakt	van	hoogwaardige	componenten	met	een	
lange levensduur

In	 de	Air	Washer	 draaien	 speciale	 bevochtigingsschijven	
door een waterbad waarbij de voorbijstromende lucht 
op natuurlijke wijze wordt ontdaan van verontreinigin-
gen – zoals in de natuur de lucht door de regen wordt 
schoongewassen.	De	 lucht	wordt	bevochtigd	volgens	het	
zelfregelende	 principe	 van	 de	 koude	 verdamping.	De	Air	
Washer zorgt zo voor een optimale luchtvochtigheid zonder 
de noodzaak voor een aparte besturing.

Bevochtigingsschijven
Door	de	honingraatstructuur	van	de	bevochtigingsschijven	
kan aantoonbaar meer water aan de lucht worden afge-
geven. Het apparaat neemt de natuur als voorbeeld om 
de	lucht	te	reinigen.	Daarnaast	zorgt	het	apparaat	ook	dat	
schadelijke	stoffen,	pollen	en	katten-	en	hondenharen	uit	
de lucht worden gefilterd.

Ionic Silver Stick® (ISS) (34)
De	lonic	Silver	Stick	maakt	gebruik	van	de	antimicrobiële	
werking van zilver en zorgt een seizoen lang voor optimaal 
schoon	water	 in	 alle	AIR-O-SWISS	 en	 BONECO	 luchtbe-
vochtigers.	 De	 ISS	werkt	 zodra	 hij	met	water	 in	 contact	
komt	–	ook	wanneer	het	apparaat	is	uitgeschakeld.	De	ISS	
is uitsluitend bedoeld voor gebruik in luchtbevochtigers.

Veiligheidsaanwijzingen
•	 Lees	voor	ingebruikname	van	de	Air	Washer	de	gebru-

iksaanwijzing volledig door en bewaar deze goed voor 
later gebruik.

•	 Gebruik	de	Air	Washer	uitsluitend	in	woonruimten	en	
binnen het bereik van de vermelde technische gege-
vens.	Ieder	ander	gebruik	kan	gevaar	opleveren	voor	 
lijf en leden.

•	 Kinderen	herkennen	de	gevaren	van	elektrische	appa-
ratuur nog niet. Houd kinderen in de buurt van de Air 
Washer	daarom	altijd	onder	toezicht	(5).

•	 Personen	die	niet	vertrouwd	zijn	met	de	gebruik-
saanwijzing,	kinderen	en	personen	onder	invloed	van	
medicijnen,	alcohol	of	drugs	mogen	het	apparaat	niet	
of uitsluitend onder toezicht bedienen.

•	 Wanneer	het	apparaat	wordt	omgestoten	zodat	er	
water	uitloopt,	moet	direct	de	netstekker	worden	uitge-
trokken. Het apparaat moet vervolgens tenminste 3 uur 
droog blijven staan voordat de netstekker weer mag 
worden ingestoken.

•	 Voeg	geen	additieven	zoals	essentiële	oliën	direct	aan	
het	waterreservoir	of	de	onderbak	toe.	Deze	additieven	
kunnen uw apparaat beschadigen! Apparaten die door 
additieven	zijn	beschadigd,	zijn	uitgesloten	van	de	 
garantie.

In	de	gebruiksaanwijzing	worden	speciale	veiligheidsaan-
wijzingen	aangeduid	met	de	volgende	symbolen:

Waarschuwing 
Gevaar	voor	letsel	door	een	elektrische	schok.
Trek altijd de netstekker uit de contactdoos  
voorafgaand aan
•	onderhoud	en	reiniging
•	verplaatsing	van	het	apparaat
•	leegmaken	van	het	apparaat

Voorzichtig 
Beschadiging	 van	 de	 Air	Washer	 of	 materiële	
schade door b.v. uitlopend water.
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Uitpakken (1 – 3)
•	 Neem	de	Air	Washer	voorzichtig	uit	de	verpakking;	het	

bovenste gedeelte staat los op de onderbak.
•	 Gebruik	de	originele	verpakking	om	de	Air	Washer	op	

te bergen wanneer u deze niet het hele jaar gebruikt.
•	 Alle	onderdelen	van	de	verpakking	bestaan	uit	milieu-
vriendelijke	materialen	en	kunnen	via	de	geëigende	
lokale voorzieningen worden afgevoerd. 

Plaatsen (4 – 7)
Controleer	 de	 gegevens	 van	 de	 netaansluiting	 op	 de	 
typeplaat.	 Plaats	 de	 Air	Washer	 op	 de	 grond	 of	 op	 een	 
vlakke,	droge	ondergrond	in	de	ruimte.

•	 De	typeplaat	bevindt	zich	aan	de	onderzijde	van	de	
onderbak	(4).

•	 Zorg	voor	een	goede	toegankelijkheid	en	voldoende	
ruimte voor onderhoud en reiniging van de Air Washer.

Water vullen (8 – 10)
Vul	het	waterreservoir	uitsluitend	met	vers,	koud	 leiding-
water.

Zet	het	waterreservoir	niet	onder	druk	door	b.v.	
koolzuurhoudend mineraalwater te gebruiken. 
Voeg	geen	etherische	oliën	of	geurstoffen	aan	
het	water	toe;	het	kunststofmateriaal	kan	anders	
mogelijk verkleuren en beschadigen. Sluit de 
schroefdop volledig om te voorkomen dat water 
uit het waterreservoir kan lopen.

In gebruik nemen (11 – 15)
Sluit	de	Air	Washer	op	het	elektriciteitsnet	aan	(signaaltoon)	
en	druk	op	knop	A	(12).	De	digitale	display	wordt	ingescha-
keld	en	toont	de	actuele	vochtigheidsgraad.	De	Air	Washer	
staat	in	de	Normale	modus.

De	Air	Washer
•	 werkt	bijzonder	geruisloos	in	de	nachtmodus	(Punt	G,	
Symbool	«L»	Laag)

•	 bereikt	de	maximum	bevochtigingscapaciteit	(Punt	G,	
Symbool	«H»	Hoog)	in	normale	modus

Voor	het	uitschakelen	van	het	apparaat	drukt	u	op	knop	A.

A) In/uitschakelen
Druk	 op	 knop	A	 om	 het	 apparaat	 in	 te	 schakelen.	 Door	
nogmaals	op	de	knop	te	drukken,	schakelt	u	het	apparaat	
uit.	Knop	A	wordt	ook	gebruikt	om	de	Reinigingsmodus	te	
starten.	Zie	paragraaf	«Reinigingsmodus»	(20	–	28).

B) Vochtigheidsniveau instellen
Het	apparaat	is	uitgerust	met	een	hygrostaat.	Deze	meet	de	
relatieve luchtvochtigheid en schakelt het apparaat auto-
matisch uit zodra het gewenste niveau is bereikt. Wanneer 
het	apparaat	wordt	 ingeschakeld,	 is	de	vooraf	 ingestelde	
waarde	55%.

De	gewenste	waarde	kan	in	stappen	van	5	worden	bijge-
steld	door	op	knop	B	te	drukken.	Tijdens	het	selecteren	van	
de bevochtigingscapaciteit knippert de gewenste waarde. 
Het	woord	DESIRED	(gewenst)	verschijnt	in	de	display	(F).	
De	 instelling	 voor	 de	 relatieve	 vochtigheid	 reikt	 van	 een	
minimum	van	30%	tot	een	maximum	van	70%	relatieve	
vochtigheid,	of	«CO»	continue	modus.	Een	relatieve	voch-
tigheid	tussen	40	en	60%	wordt	aanbevolen.	Na	enkele	se-
conden	verandert	de	weergave	in	de	display	automatisch	
en	wordt	de	actuele	waarde	 (CURRENT)	 (F)	 aangegeven.	
Zodra	de	gewenste	relatieve	vochtigheid	is	bereikt,	wordt	
het	 apparaat	 automatisch	 uitgeschakeld	 (display	 geeft	
DESIRED	en	CURRENT)	(F)	aan.	Daalt	de	relatieve	vochtig-
heid	in	de	ruimte,	dan	wordt	het	apparaat	automatisch	weer	
ingeschakeld.

Snelweergave van actuele relatieve  
vochtigheid
Wanneer	 het	 apparaat	 wordt	 uitgeschakeld	 (netkabel	 is	
aangesloten),	 kan	 de	 actuele	 relatieve	 vochtigheid	 in	 de	
display	 worden	 weergegeven	 door	 kort	 op	 een	 van	 de	
knoppen	B	te	drukken.	Deze	weergave	verdwijnt	na	enkele	
seconden automatisch.

C) De bevochtigingscapaciteit wijzigen
De	Air	Washer	heeft	twee	standen	voor	de	bevochtigings-
capaciteit.	Druk	op	knop	C	om	te	kiezen	tussen	capaciteit	
Laag	 «L»	 (nachtmodus)	 en	 Hoog	 «H»	 (normale	 modus).	 
De	 gekozen	 bevochtigingscapaciteit	 wordt	 in	 de	 display	
weergegeven	door	middel	van	symbool	G.

Bediening W490
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D) lonic Silver Stick (ISS) vervangen
De	letter	D	in	de	display	geeft	aan	dat	de	Ionic	Silver	Stick	
(ISS)	moet	worden	vervangen.	Het	symbool	blijft	zichtbaar	
totdat	de	beide	knoppen	B	gelijktijdig	worden	ingedrukt	en	
ca.	5	seconden	lang	ingedrukt	worden	gehouden.

E) Het apparaat reinigen
De	 letter	 E	 in	 de	 display	 geeft	 aan	 dat	 het	 apparaat	 
gereinigd	moet	worden.	Het	 symbool	 is	 zichtbaar	 zolang	
de	reinigingsmodus	geactiveerd	is	of	de	beide	knoppen	B	
gelijktijdig	zijn	ingedrukt	en	ca.	5	seconden	lang	ingedrukt	
worden gehouden.

F) Actuele/gewenste weergave
Indien	DESIRED	 (gewenst)	 in	 de	 display	 verschijnt,	 geeft	
de	waarde	in	%	ernaast	het	gewenste	vochtigheidsniveau	
aan,	d.w.z.	de	gewenste	waarde	wordt	weergegeven.	 In-
dien	CURRENT	(actueel)	in	de	display	verschijnt,	wordt	de	
actuele relatieve vochtigheid aangegeven.

H) Automatische uitschakeling 
«Tank leeg»

Het watervolume kan eenvoudig afgelezen worden dankzij 
het	doorzichtige	waterreservoir.	De	display	op	het	apparaat	
geeft bovendien aan wanneer het reservoir met water ge-
vuld	moet	worden.	Indien	het	waterpeil	tot	onder	het	mini-
mumpeil	daalt,	wordt	het	apparaat	automatisch	uitgescha-
keld.	 Een	 rood	 knipperend	 symbool	 (H)	 verschijnt	 in	 de	
display.	Wanneer	water	wordt	toegevoegd,	dooft	symbool	
H en wordt het apparaat weer in bedrijf gezet.  

Waarschuwing:	Wanneer	het	bovenste	deel	van	de	onder-
bak	wordt	 getild,	wordt	 het	 apparaat	 ook	 uitgeschakeld.	
In	dit	geval	verschijnt	het	rode	knipperende	symbool	H	in	
de	display.	Zodra	het	bovenste	deel	weer	op	de	onderbak	
wordt	geplaatst,	dooft	het	symbool	H	en	wordt	het	apparaat	
weer in bedrijf gezet.

Reinigen van de Air Washer (18 – 19)
•	 Regelmatig	reinigen	is	van	essentieel	belang	voor	een	
hygiënische,	storingsvrije	werking;	ook al beschikt 
het apparaat over een Reinigingsmodus.

•	 De	aanbevolen	reinigingsintervallen	zijn	afhankelijk	van	
de	lucht-	en	waterkwaliteit	en	van	de	bedrijfsduur.

•	 Om	 de	 Air	 Washer	 te	 reinigen	 kan	 het	 apparaat	 in	
slechts enkele handelingen zonder gereedschap worden  
gedemonteerd.

De	Air	Washer	moet	volledig	geleegd	en	gerei-
nigd worden wanneer het apparaat gevuld met 
water langer dan een week niet in gebruik is 
geweest.

Verwijder	voor	het	reinigen	de	ISS	uit	de	onder-
bak	(20).

Gebruik	 uitsluitend	CalcOff	 voor	 het	 ontkalken	
en reinigen van het apparaat. Schade veroor-
zaakt door gebruik van andere reinigingsmid-
delen wordt niet door de garantie gedekt.

Reinigingsmodus (20 – 28)
Met de reinigingsmodus kunnen de bevochtigingsschijven 
en het waterreservoir eenvoudig gereinigd en ontkalkt 
worden.	 Er	 vindt	 geen	 bevochtiging	 plaats	 wanneer	 het	
apparaat	zich	in	de	Reinigingsmodus	bevindt.	De	ventila-
tor blijft gedeactiveerd en alleen de bevochtigingsschijven 
draaien.

Voordat	het	apparaat	in	de	Reinigingsmodus	wordt	gezet,	
moet de onderbak met heet water en het ontkalkingsmid-
del	CalcOff	worden	gevuld	(21).	Door	knop	A	5	seconden	
lang	 ingedrukt	 te	houden,	 schakelt	 het	 apparaat	de	Rei-
nigingmodus	in	(22).	De	Reinigingsmodus	wordt	door	het	
knipperende	 symbool	 E	weergegeven	 in	 de	 display	 (23).	
De	waarde	«1h»	knippert	 in	de	display.	Knop	B	kan	wor-
den	 gebruikt	 om	 de	 reinigingsperiode	 van	 1	 in	 9	 uur	 te	

wijzigen,	afhankelijk	van	het	vervuilingsniveau	(23).	Na	3	
seconden zonder verdere handelingen wordt de ingestelde 
waarde	als	«gewenste	waarde»	beschouwd	en	verandert	
het	knipperende	symbool	F	weer	in	«CURRENT»	(actueel).	
De	reinigingsperiode	wordt	nu	permanent	weergegeven	en	
schakelt over naar minuten zodra de resterende tijd minder 
dan	1	uur	bedraagt.	De	reinigingsperiode	kan	op	elk	ge-
wenst	moment	gewijzigd	worden	door	op	knop	B	te	druk-
ken.	Aan	het	einde	van	de	reinigingsperiode	geeft	de	display	
de	waarde	«Oh»	aan	en	knippert	het	reinigingssymbool	E	
sneller	 (24).	Door	 op	knop	A	 te	drukken,	wordt	 de	 reini-
gingsmodus	beëindigd	en	wordt	het	apparaat	uitgescha-
keld	 (24).	De	onderbak	met	CalcOff	moet	nu	geleegd	en	
uitgespoeld	worden	(25-27)	(zie	paragraaf	«Waterreservoir	
en	onderbak	reinigen»).	De	volgende	keer	dat	het	apparaat	
wordt	ingeschakeld,	werkt	het	in	de	normale	modus.

Reinig	 het	 vervuilde	 schijvenpakket	 niet	 in	 de	
vaatwasser!

Waterreservoir en onderbak reinigen –
elke 2 weken (29 – 34)
•	 Verwijder	afzettingen	uit	de	onderbak	met	een	 

kunststof of houten borstel en verdund afwasmiddel.
•	 Zet	de	Air	Washer	na	het	reinigen	in	omgekeerde	

volgorde weer in elkaar.

Behuizing reinigen –
een of twee maal per jaar (35)
•	 Reinig	eerst	de	behuizing	met	een	vochtige	doek	en	
veeg	deze	droog;	gebruik	zonodig	een	reinigingsmiddel	
voor kunststof.

•	 Veeg	het	bovendeel	van	de	behuizing	aan	de	binnen-
zijde met een vochtige doek schoon. 
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Maak	het	waterreservoir	leeg.	Reinig	de	Air	Washer	zoals	
beschreven	 en	 laat	 deze	 volledig	 drogen.	 Verwijder	 de	
schroefdop van het waterreservoir en berg deze afzon-
derlijk	 op	 om	 de	 afdichting	 te	 beschermen.	 Bewaar	 de	
Air Washer bij voorkeur in de originele verpakking op een 
droge,	niet	te	warme	plaats.

Afvoeren
Geef	de	Air	Washer	aan	het	eind	van	de	levensduur	af	bij	
uw	verkooppunt	voor	een	correcte	afvoer.	Informatie	over	
andere mogelijkheden om het apparaat af te voeren kunt u 
krijgen bij uw gemeente.

Reserveonderdelen en accessoires
Reserveonderdelen	 en	 accessoires	 zijn	 ver-
krijgbaar bij de vakhandel en kunt u zelf bij de 
Air	 Washer	 vervangen.	 Er	 mogen	 uitsluitend	
originele onderdelen van de fabrikant worden 
gebruikt.

Reparatie (36 – 38)
Alle overige reparaties mogen uitsluitend door een vakman 
of	de	klantenservice	worden	uitgevoerd.	Dat	geldt	ook	voor	
een	defect	netsnoer.	Door	ondeskundige	reparaties	kunnen	
gevaren voor de gebruiker ontstaan en vervalt tevens de 
garantie.

Garantie
De	garantiebepalingen	zijn	vastgelegd	door	onze	nationale	
vertegenwoordiging.

•	 Neem	contact	op	met	uw	verkooppunt	wanneer	zich	
aan de Air Washer ondanks strenge kwaliteitscontrole 
een mankement voordoet.

•	 Voor	aanspraak	op	garantie	moet	het	aankoopbewijs	
kunnen worden overlegd.

Wettelijke bepalingen
Het	apparaat	 is	CE-conform	en	voldoet	aan	de	volgende	
richtlijnen:

•	 2006/95/EG	voor	elektrische	veiligheid
•	 2004/108/EG	voor	elektromagnetische	compatibiliteit
•	 2002/95/EG	betreffende	beperking	van	het	gebruik	van	

bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektro-
nische apparatuur

•	 2002/96/EG	betreffende	afgedankte	elektrische	en	
elektronische apparatuur

Technische	wijzigingen	voorbehouden.	Op	de	gebruiksaan-
wijzing rust auteursrecht.

Technische gegevens

Netspanning	 230	V	/	50	Hz
Opgenomen	vermogen	 18	W
Bevochtigingscapaciteit	max.	 300	g/h
Geschikt	voor	ruimten	tot	 	50	m2	/	125	m3

Waterinhoud	 7	L	
Afmetingen	(mm)	 336	x	323	x	407
Leeggewicht	 6.0	kg
Geluidemissie	tijdens	bedrijf	 <	25dB	(A)
Accessoires	 Ionic	Silver	Stick	(ISS)	A7017 
	 CalcOff	A7417

Storingen verhelpen
Probleem Mogelijke oorzaak Wat te doen

Apparaat doet niets Netsnoer	niet	aangesloten Sluit het netsnoer aan op een contactdoos

Schurende geluiden Schijvenpakket niet correct in de onderbak 
aangebracht

Breng	het	schijvenpakket	correct	aan

Geen	bevochtiging/Ventilator	 
werkt niet

Schijvenpakket niet correct in de onderbak 
aangebracht

Breng	het	schijvenpakket	correct	aan

Geen	water	in	de	onderbak Vul	het	waterreservoir	bij

Reinigingsmodus	geactiveerd Schakel het apparaat uit en weer in.
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AIR-O-SWISS is a registered trademark of PLASTON Group, Switzerland

www.airoswiss.com
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