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2. Algemene veiligheidsmaatregelen
• Voordat u een handeling uitvoert op het apparaat, moet u ervoor zorgen dat het is

uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroomvoorziening. De stroomvoorziening moet
220 V AC 50 Hz zijn.

• Verwijder het beschermingspaneel niet van de ventilator wanneer het apparaat in bedrijf
is. De bewegende rotor van de ventilator kan bij aanraking ernstige verwondingen
veroorzaken.

3. Omgang met het apparaat
• Ga voorzichtig met het apparaat om, til het langzaam op en gooi er niet mee.
• Stel het apparaat niet bloot aan ontvlambare gassen.
• Gebruik het apparaat niet in direct contact met water (of andere vloeistoffen) of in

gesloten ruimten met een verhoogde vochtigheidsgraad.
• Raak het uitlaatgedeelte niet aan terwijl het apparaat in bedrijf is.
• Bedek de inlaat- en uitlaatgedeelten van het apparaat niet. Deze moeten vrij zijn van

obstakels.
• Gebruik bij werkzaamheden aan het apparaat altijd beschermende handschoenen, een

veiligheidsbril en beschermende kleding.
• Gebruik altijd originele reserveonderdelen.
• Neem voor service en onderhoud contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus.
• Activeer altijd de remmen op de wielen wanneer het apparaat op de definitieve locatie is

geplaatst.
• Plaats niets op de bovenkant van het apparaat.
• Leid het apparaat niet met de wielen over een verbindingskabel.
• Plaats het apparaat nooit in horizontale positie. Het apparaat moet altijd op wielen

staan, op een vlakke en effen ondergrond.

4. Garantie
• De garantietermijn is 24 maanden, mits de OC Air Purifier volgens de instructies is

gebruikt en er geen ongeoorloofde handelingen hebben plaatsgevonden. Filters worden
beschouwd als verbruiksgoederen en vallen niet onder de garantie. Deze moeten worden
vervangen wanneer de indicator voor een vervuild filter op het display verschijnt.

1. Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de OC Air Purifier in gebruik neemt. Maak
uzelf vertrouwd met de bediening van en omgang met het apparaat en volg de verstrekte
instructies strikt op. Bewaar deze instructies zorgvuldig.
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7. Eerste keer starten 
Voordat u de OC Air Purifier voor de eerste keer
start, moet u de onderstaande stappen uitvoeren.

• Gebruik de meegeleverde sleutel (1b) voor 
het ontgrendelen van alle zes sloten van het 
verwijderbare achterpaneel (2)

• Verwijder het achterpaneel (3).

• Verwijder de meegeleverde elektrische kabel 
uit de behuizing (4).
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5. Algemene beschrijving
De OC Air Purifier 1000 is ontworpen voor zeer
efficiënte luchtzuivering in woningen of
openbare gebouwen waarbij één apparaat
geschikt is voor een oppervlakte tot 100 m2.
Door micro-organismen, schimmelsporen,
allergenen en zelfs hoge stofconcentraties uit de
lucht te halen, zorgt de reiniger voor klinisch
schone lucht in openbare ruimten, op uw
werkplek of thuis.

6. Bijgesloten gereedschap
• Inbussleutel voor bevestigingsschroeven

(1a)

• Sleutel voor de sloten op het
verwijderbare achterpaneel (1b)

a b

LET OP!
Voer de inbedrijfstelling van het apparaat direct
uit op de definitieve locatie, b.v. alleen in een
schone ruimte, om onnodige filtervervuiling te
voorkomen.
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• Draai de schroeven los waarmee het HEPA-
filter op zijn plaats wordt gehouden met
behulp van de meegeleverde inbussleutel
(1a) (5).

• Verwijder het HEPA-filter uit de behuizing
(6)

• Verwijder voorzichtig de filterverpakking
(7).

• Plaats het HEPA-filter terug in de behuizing
(8).

OPMERKING:
Voor elk HEPA-filter wordt een individueel
testcertificaat meegeleverd, waaruit blijkt
dat het filter voldoet aan de gespecificeerde
technische kenmerken en de toepasselijke
normen (7).
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• Draai de schroeven vast met de 
meegeleverde inbussleutel (1a) (9).

• Plaats het achterpaneel terug op de
behuizing (3) en zet het vast met
behulp van de sleutel voor de sloten
(1b) (10)

• Steek de kabel in het apparaat (11a)
en in een gewoon stopcontact (220 V
AC) (12).

• Schakel het apparaat in met de aan-
/uitschakelaar (11b).
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• Nadat de reiniger op de definitieve
plaats is gezet, drukt u de
wielblokkering in, zodat het apparaat
niet beweegt (13).

• U kunt de reiniger in-/uitschakelen via
de hoofdschakelaar onder in de
behuizing of door op de aan-/uitknop
op het display (14a) te drukken.

• Door de pijlen omhoog en omlaag op
het display in te drukken, kunt u het
gewenste percentage van het
ventilatorvermogen instellen (14b).

• In het geval dat de luchtreiniger in
werking is terwijl er mensen in de
kamer aanwezig zijn, is de aanbevolen
vermogensstand van de ventilator
ongeveer 25%-30% (15).

• Voor een snelle luchtreiniging terwijl er
niemand in de ruimte aanwezig is,
gebruikt u de boost-functie op 100%
ventilatorsnelheid. Door op de
modusknop op het display te drukken,
wordt het apparaat automatisch
ingesteld op de maximale
ventilatorsnelheid (16). Om deze functie
uit te schakelen, moet de modusknop
opnieuw worden ingedrukt, waarna het
apparaat terugkeert naar de eerder
ingestelde snelheid.
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8. Filter vervangen
Wanneer het voorfilter, dat zich aan de
onderzijde van het apparaat bevindt (19), of
het HEPA-filter vervuild is, verschijnt op het
display een indicator voor het vervangen van
het filter. Controleer de filterspecificaties op
het filterhuis (18) en bestel een nieuw filter
bij OC Verhulst. Na ontvangst van het
reservefilter voert u dezelfde stappen uit als
die zijn beschreven in de afbeeldingen (5 -
10).

Dezelfde procedure moet worden gevolgd bij
het vervangen van het voorfilter(19). De
filterspecificatie staat vermeld op het etiket
van het voorfilterhuis. Gebruik de
meegeleverde inbussleutel (1a) om de
bevestigingsschroeven los of vast te draaien.

Neem voor bestellingen van reservefilters 
contact op met:
OC Verhulst
Albert Einsteinweg 10
5151DL Drunen (NL) 
info@oc-verhulst.nl
T: +31 (0) 416 672 200

OPMERKING:
Zorg ervoor dat het vervangen van het filter
in een schone omgeving gebeurt, zodat het
nieuwe filter tijdens het vervangen niet vuil
wordt. Het vuile filter moet worden
verwijderd volgens de instructies van de
fabrikant.
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9. Apparaat instellen

9

1 Luchtafvoer
2 Geïsoleerde behuizing
3 Lucht aanzuig
4 Deur
5 Wielen
6 HEPA-filter
7 Voorfilter 

8 Ventilator
9 Beschermingspaneel ventilator
10 Drukopnemer
11 Deurafdichting 
12 Deurslot
13 Filtervergrendeling 
14 Regeling
15 Aansluiting IEC C14 met 

zekering



T 0416-672 200
E info@orangeclimate.nl

Orange Climate 
Albert Einsteinweg 10

5151 DL Drunen 
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