
TruSens™ Z-2000



Welcome to clean air with TruSens. Thank you for allowing 
us to join you on your journey towards wellness.

The air you breathe should be clean, no matter where 
you are in the room. TruSens SensorPod™, PureDirect™ 

Technology & 360 degree filtration ensure the whole 
room benefits from cleaner air.



4

SAFETY INFORMATION

PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS
Unplug or disconnect the appliance from the power 
supply before replacing filters or UV-C emitter, or when 
appliance is not in use.

 
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, 
do not use this fan with any solid-state speed control 
device.
Do not operate any purifier with a damaged cord or 
plug, or if the wall socket is loose. If the supply cord is 
damaged, it must be replaced by the manufacturer, its 
service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.
Do not run cord under carpeting, throw rugs, runners, 
or similar coverings. Do not run cord under furniture 
or appliances. Arrange cord away from traffic area and 
where it will not be tripped over.

WARNING: Skin or eye damage may result from 
directly viewing the light produced by the UV-C 
emitter in this apparatus. Unintended use of the 
appliance or damage to the housing may result in the 
escape of dangerous UV-C radiation. UV-C radiation 
may, even in little doses, cause harm to the eyes and 
skin.  Always disconnect power before relamping or 
servicing. Replace UV-C emitter with 2415108 (for 
Z-2000), or 2415111 (for Z-3000), Manufactured by 
ACCO Brands.

•  Remove all packaging, including the filter bag, 
before use.

• Appliances that are obviously damaged must not be 
operated.

• This appliance must only be connected to a wall 
socket outlet matching the supply plug type and 
rating stated on the rating plate.

• Locate air purifier near the outlet wall socket and do 
not use extension cords.

• This appliance can be used by children aged from 8 
years and above and persons with reduced physical, 
sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision 
or instruction concerning use of the appliance in a 
safe way and understand the hazards involved.

• Children shall not play with, clean, or try to maintain 
the appliance.

• Replace the UV-C emitter with the model specified 
within this manual.

• Do not attempt to service or repair this product 
yourself.

• Only use the purifier and SensorPod™ with the 
power cable provided.

• Only clean this machine with a damp cloth, do not 
use solvents or bleach.

• Ensure appliance is always placed on firm level 
surface before operation.

• Do not block or obstruct the air intake or outlet vents.
• Do not insert fingers or other items into the air intake 

or outlet vents.
• When the air purifier is in standby mode the 

SensorPod™ is still transmitting a signal/data.
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Operating Frequency 
Wireless: 2462 MHz

Maximum Transmit Power (EIRP) 
Wireless: 0 dBm

Antenna Gain 
Wireless: 2 Dbi

Hereby, ACCO UK Ltd declares that the radio 
equipment types, Leitz TruSens Air Purifier 
Z-2000/Z-3000 are in compliance with 
Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: 
https://declarations.accobrands.com/

A minimum separation distance of 0.2m must be 
maintained between the user’s body and the device, 
to comply with RF exposure requirements.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
At the end of its useful life, your product is considered to 
be WEEE. As such, it is important to note that: WEEE is 
not to be disposed of as unsorted municipal waste. It is to 
be collected separately such that it can be disassembled 
so its components and materials can be recycled, re-
used, and recovered (burned for energy content in the 
production of electricity).
Public collection points have been set up by 
municipalities for the collection of WEEE, free of charge 
to you. Please return your WEEE to the collection facility 
nearest your home or office. 
If you have difficulty locating a collection facility, the 
retailer that sold you the product should accept your 
WEEE.  If you are no longer in contact with your retailer, 
please contact ACCO for assistance with this matter. 
Recycling of WEEE is geared toward protecting the 
environment, protecting human health, preserving raw 
materials, improving sustainable development, and 
ensuring a better supply of commodities in the European 
Union. This will be achieved by retrieving valuable 
secondary raw materials and reducing the disposal of 
waste. You can contribute to the success of these goals by 
returning your WEEE to a collection facility.
Your product is marked with the WEEE symbol 
(wheelie bin with an X through it). This symbol is to 
inform you that the WEEE is not to be disposed of as 
unsorted municipal waste
Leitz TruSens air purifiers also come equipped with a 
UV-C emitter. Upon replacement of this item (during the 
lifetime of the product), these must also be returned and 
disposed of at your local WEEE collection facility.
Further information and installation guides / videos for 
the UV-C emitter can be found at www.leitz.com

https://declarations.accobrands.com/
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FEATURE HIGHLIGHTS

SensorPod™
Remote air quality monitor that ensures cleaner air, 
right where you need it.

PureDirect™ Technology
Independent lab testing confirms that two airflow streams are 
better than one, moving air effectively and more comfortably 
throughout the room. 

Informs and Adapts
Colour-coded illuminated ring provides additional 
information by communicating air quality in real-time.

360° Purification
A Particulate Air filter captures pollutants and VOC 
gases/odours from all directions. UV-C light kills germs 
and bacteria that can get trapped in the filter.

Thoughtful Execution
Exceptional functionality wrapped in a contemporary 
design that fits any environment.

AQI



7

PRODUCT OVERVIEW

Easy-carry handle

Power & signal
indicator

Washable Prefilter

Air quality indicator display

Air outlet

Power cord

Carbon Filter

Simple touch control panel

Air inlet
Particulate Air Filter

360° air intake

Easy-access door UV-C Lamp

Filter cover & knob (underneath)

Air Purifier

SensorPod™ Filter & UV-C Lamp
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GETTING STARTED

1. Remove plastic bag from filter
Unscrew the bottom cover and remove the plastic bag from the filter.

2. Re-attach filter
Secure filter on the bottom cover and replace inside the purifier.
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3. Set up
Plug-in your SensorPod™, and place upright on tabletop or counter across the 
room, within line of sight of the purifier. 
Plug-in your air purifier unit and power on. Place the purifier on a flat surface, free 
from obstructions. 
Signal strength may vary by location. In the rare occasion that it doesn’t work – 
see page 18. 

4. Start living with cleaner air!
The purifier will automatically adjust fan speeds based on the air quality readings 
from SensorPod, and proprietary PureDirect™ technology will deliver purified air 
throughout the room!

 up to 15m

room coverage 35 m2



10

CONTROL PANEL

Fan Speed Settings
Select fan speed or AUTO mode. In AUTO mode, 
purifier automatically adjusts fan speed based on air 
quality readings from SensorPod™.

Timer Mode
Purifier will automatically turn off after 2, 4, 8, or 12 
hours. To cancel this countdown, simply press button 
until no timer setting is displayed.

UV Mode
UV-C lamp within the purifier’s filter chamber is on when 
the    symbol is white. The           symbol will glow red 
when it is time to replace the UV-C lamp.

Filter and UV Indicator Reset
HEPA, Carbon and UV indicators glow red when it is 
time for each to be replaced. 
When 1 indicator is on, simply hold Reset button for 3 
seconds to reset that indicator. When 2+ indicators are 
on, tap the Reset button to select the correct indicator 
(selected indicator will blink) before holding 3 seconds 
to reset that indicator.

Dimmer Mode
Display illumination turns off – for use while sleeping – 
without sacrificing the effectiveness of the purifier.
Simply press the button again to bring back all 
display features.

Power Button

(AUTO mode only available when purifier is paired with 
SensorPod and receiving signal)

(See page 15 for replacement instructions)

(See pages 13-15 for replacement instructions. Follow above Reset 
button instructions after replacing filter.)
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AIR QUALITY DISPLAY

Real-time Feedback
The revolutionary SensorPod™ evaluates the condition of your air by measuring 
both small (PM2.5) and larger (PM10) particulate matter. It calculates the overall 
air quality using a proprietary algorithm that is reactive to genuine increases in 
pollutants without overreacting to someone entering the room or settling into 
the couch.

The illuminated, colour-coded display communicates good, moderate or poor 
air quality and a numeric value provides a greater level of detail.

In AUTO mode, the purifier automatically adjusts the fan speed in response to 
these air quality readings.

TruSens utilises the Air Quality Index (1-500) created by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).

GOOD
BLUE  |  0 - 50

MODERATE 
YELLOW  |  50 - 100

POOR
RED  |  100 - 500
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Air Inlet 360°

Air changed 2 times per hr 35 m²

Air Delivery Type PureDirect™

Sensor SensorPod™, works up to 15 m from purifier

Fan Speed Settings Whisper, 1, 2, Turbo

Purification Levels Washable Prefilter, Carbon, Particulate Air Filter, UV-C Lamp

Timer Settings 2, 4, 8, 12 hr

Filter Change Indicators Carbon, HEPA, UV

Noise 33 - 64 dB

Dimensions 223 x 223 x 567 mm

Weight 4.1 kg

Motor Type DC motor

Power Requirements 220-240v 50/60Hz 0.3A

Power Consumption 28 W

Warranty 2 years

Replacement Filters & UV-C Lamp

3-in-1 Particulate Air drum filter 2415107

Carbon filter (3-pack) 2415106

UV-C Lamp 2415108

SPECIFICATIONS
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CARE & MAINTENANCE

Accessing the filter chamber 
1.  Always power off the purifier by pressing the Power 

Button and unplugging the power cord.

2.  Gently place the unit on its side on the floor so that 
the filter chamber cover and knob are exposed.

3.  Turn the knob counter-clockwise and remove the 
filter cover and 360° filter drum (Fig. A).

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

REPLACING PARTICULATE AIR FILTER
1.  The HEPA indicator will glow red when it is time to 

change the entire drum filter.

2.  Gently pull the drum filter away from its place 
secured to the filter cover (Fig. B).

3.  Secure the replacement filter onto the filter cover 
(Fig. C).

4.  Gently replace the filter cover with filter drum into 
the filter chamber and onto the threading, and turn 
the knob clockwise until the knob and filter chamber 
cover are securely tightened (Fig. D).

5.  Plug-in and power on your purifier, and hold the 
Reset button until the red HEPA indicator turns off.

Note: Particulate air drum filter (on page 12) will include 3 layers: 
Washable Prefilter, Carbon and particulate layer
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WASHING THE PREFILTER

1.  The Carbon indicator will glow red when it is time to replace 
the Carbon layer.

2.  Gently peel away the Prefilter from the fastener strips (Fig. E).

3.  Gently peel away the used Carbon layer from the fastener 
strips (Fig. F).

 
4.  Wrap a new Carbon layer around the filter drum and attach 

to the same fastener strips (Fig. G).

5.  Replace the Prefilter by wrapping it around the Carbon layer 
and attach to the fastener strips (Fig. H).

6.  Once the purifier is powered-on, hold the Reset button until 
the red Carbon indicator turns off.

1.  We recommend that you visually inspect the Prefilter every 
month, and clean as needed. At minimum, you should 
hand wash the Prefilter every time you change the Carbon 
filter.

 
2.  Gently peel away the Washable Prefilter from the fastener 

strips (Fig. E).

3.  Gently rinse with running water – allow Prefilter to air dry 
before re-installing.

 
4.  Replace the Prefilter by wrapping it around the filter drum 

and attach to the fastener strips (Fig. H).

Note: Carbon filter 3-pack (on page 12) will cover 3 Carbon changes 
between replacing the entire drum filter assemly (on page 13).

Fig. E

Fig. F

Fig. G

Fig. H

REPLACING CARBON FILTER
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REPLACING UV-C LAMP
1.  The            indicator will glow red when it is time to 

replace the UV-C lamp.

2.  Remove filter drum (Fig. A), and use a screwdriver 
to remove the screw securing the UV housing  
(Fig. I).

3.  Gently remove the UV housing (Fig. J) and 
disconnect the UV-C lamp from the socket (Fig. K). 

4.  Release carriage from the UV-C lamp (Fig. L).

5.  Secure carriage to new UV-C lamp (on page 12)  
(Fig. M) and connect UV-C lampinto purifier (Fig N).

6.  Replace the UV housing and use a screwdriver to 
tighten the fastening screw.

7.  Once the purifier is powered-on, hold the Reset 
button until the            indicator turns white.

Fig. I

Fig. L

Fig. J Fig. K

Fig. M Fig. N

Note:  Upon replacement of the UV-C emitter please dispose of at your local WEEE collection facility.



16

Cleaning the air quality sensor  
The SensorPod™ uses an infrared light to detect particulate 
matter, so it is important that you clean the viewing 
chamber every 1-2 months to remove any dust or particles 
that may affect the accuracy of the sensor’s readings.

1.  Turn-off the SensorPod by unplugging the power cord. 

2.  Open the easy-access door on the front side by pulling 
the door up at a 90° angle.

3.  Use a damp cotton swab to wipe the lens and intake 
area of the dust sensor (Fig. O).

4.  Use a dry cotton swab to wipe away any remaining 
moisture.

5.  Close the cover by rotating the door back down and 
sliding it back into place until you hear a click.

CLEANING THE SENSORPOD™

Fig. O
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Where do I place the SensorPod™? Anywhere you want to measure the air quality within the room!
For optimal results, place the SensorPod™ up to 15 m away from the air 
purifier on a counter or table, within line of sight of the purifier. In Auto 
Mode, the purifier will work to distribute clean air until the SensorPod reads 
an acceptable level of air quality.

How often do I need to change the 
filters?

That’s easy! The purifier’s replacement indicators will notify you when it is 
time to replace the filters, or the UV-C lamp.
Plan on replacing the Carbon every 3-4 months, Particulate Air Filter every 
12-15 months, and UV-C lamp every 1-3 years.

How often do I need to wash the 
Prefilter?

The Prefilter captures larger particles and preserves the efficiency of the 
other filters, so we recommend that you visually inspect the prefilter every 
month and wash as needed. Another good habit is to wash the prefilter 
every time you replace the Carbon filter.

How often do I need to clean the 
dust sensor within SensorPod™?

For the most accurate measurement of your air quality, we’d recommend 
you clean the surface of the dust sensor every 1-2 months.

Purifier won’t turn on. Check that the power cord is connected securely to both the wall outlet and 
the purifier. Check if there is a power outage in the outlet by trying a nearby 
light or device, or by trying a working device in the same outlet.

Check that the filter is fitted properly into filter chamber.

Please contact us if you’re still having a problem!  (page 19)

FAQ & TROUBLESHOOTING
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Pairing SensorPod™ and Purifier
The SensorPod communicates with the purifier using 
radio frequency signals, and will be paired on the 
production line and ready for use when you open the 
box. In the rare event that the signal is interrupted, the 
purifier’s sensor indicator light          will blink. You can 
repair the connection in just a few easy steps. 

1. Unplug the SensorPod.

2.  HOLD the Power Button on the purifier for 3 
seconds, when you should hear two chimes.

3.  Plug-in the SensorPod and use an item with a small 
point (paper clip) to press and HOLD the pairing 
button underneath the SensorPod for 5-7 seconds 
(Fig. P).

4.  The connection is established when the purifier’s 
sensor indicator light is lit with no blinking, and the 
air quality indicators turn on.

Purifier won’t go into Auto Mode.
          
   OR

Air quality indicators are off.
          
   OR

Purifier’s sensor signal indicator is 
blinking.

First, check that the SensorPod is plugged-in and that its light is solid.

Next, check that the SensorPod is within range of the purifier (up to 15m).

If both are true and the connection is still failing, see below instructions on 
repairing the SensorPod’s connection.

I’ve lost my SensorPod™! Don’t worry! Please contact our customer support team and you can order a 
replacement SensorPod. Follow the easy pairing instructions below to pair 
your replacement SensorPod with your existing air purifier!

FAQ & TROUBLESHOOTING

Fig. P
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GUARANTEE

Operation of this machine is guaranteed for two years from date of purchase, subject to normal use. 
Within the guarantee period, ACCO will at its own discretion either repair or replace the defective 
machine free of charge. Defects due to misuse or use for inappropriate purposes are not covered 
under the guarantee. Proof of date of purchase will be required. Repairs or alterations made by 
persons not authorized by ACCO will invalidate the guarantee. It is our aim to ensure that our products 
perform to the specifications stated. This guarantee does not affect the legal rights which consumers 
have under applicable national legislation governing the sale of goods.

SUPPORT

Thank you for welcoming TruSens™ into your home. Our customers 
are at the heart of what we do, and we strive to design products that fit 
your lifestyle. If you have any questions or feedback, please reach out!

Visit our website at www.leitz.com/trusens

Email us at service.uk@acco.com

Call us at 0800 279 5102 
Ireland: (01) 6038010 
M-Th 09:00 - 16:30 
F 09:00-16:00

To register and activate your warranty go to www.leitz.com/register



Velkommen til ren luft med TruSens. Takk for at vi får bli 
med deg på reisen mot velvære.

Luften du puster, skal være ren, uansett hvor du befinner 
deg i rommet. TruSens SensorPod™, PureDirect™-

teknologi og 360-graders filtrering sørger for  
at hele rommet får renere luft.
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GARANTI

Denne maskinen har to års garanti fra kjøpsdato ved normal bruk. Innenfor denne garantiperioden 
vil ACCO etter eget skjønn vederlagsfritt enten reparere eller erstatte enheter med feil. Feil som 
oppstår på grunn av feil bruk eller bruk til uegnede formål, dekkes ikke av garantien. Kjøpsbevis må 
fremlegges. Hvis personer som ikke er autorisert av ACCO foretar reparasjoner eller modifikasjoner 
på maskinen, oppheves garantien. Det er vårt mål å sørge for at våre produkter er i overensstemmelse 
med de angitte spesifikasjonene. Denne garantien påvirker ikke forbrukerens juridiske rettigheter i 
henhold til nasjonal lovgivning for salg av varer.

BRUKERSTØTTE

Takk for at du har tatt med TruSens™ i hjemmet ditt. Kundene våre er i sentrum av det vi gjør, og 
vi bestreber oss på å designe produkter som passer til livsstilen din. Hvis du har spørsmål eller 
tilbakemeldinger, er det bare å ta kontakt!

Gå til for å registrere og aktivere garantien www.leitz.com/register

Gå til nettstedet vårt på www.leitz.com/trusens
Send oss en e-post på kundeserviceno@acco.com
Ring oss på +47 21 61 11 00
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SIKKERHETSINFORMASJON

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Koble apparatet fra strømkilden før du skifter filtre eller 
UV-C-emitteren, eller når apparatet ikke er i bruk.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller 
elektrisk støt skal denne luftrenseren ikke brukes med 
en solid state-hastighetsstyring.
Ikke bruk luftrenseren dersom ledningen eller 
støpselet er skadet, eller hvis vegguttaket er løst. 
Dersom strømledningen er skadet, må den skiftes 
av produsenten, produsentens serviceagent eller en 
annen kvalifisert person for å unngå fare. 
Ikke plasser ledningen under tepper, matter, løpere 
eller liknende. Ikke plasser ledningen under møbler 
eller apparater. Plasser ledningen på områder med lite 
trafikk, der ingen kan snuble over den.

ADVARSEL: Hvis man ser direkte på lyset som 
produseres av UV-C-emitteren i dette apparatet, 
kan det føre til skader på hud eller øyne. Feil bruk 
av apparatet eller skade på apparathuset kan føre til 
eksponering for farlig UV-C-stråling. UV-C-stråling 
kan, selv i små doser, forårsake skade på øyne og hud. 
Koble alltid fra strømmen før service eller utskifting av 
pærer. Skift ut UV-C-emitteren med art.nr. 2415108 
(for Z-2000) eller 2415111 (for Z-3000), produsert av 
ACCO Brands.

• Fjern all emballasje, inkludert posen som dekker 
filteret, før bruk.

• Apparater med åpenbare skader må ikke brukes.
• Dette apparatet må kun kobles til et vegguttak som 

passer til typen støpsel og strømstyrke som er angitt 
på merkeplaten.

• Plasser luftrenseren nær vegguttaket, og ikke bruk 
skjøteledninger.

• Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og 
personer med reduserte fysiske, sansemessige 
eller mentale evner, eller som mangler erfaring og 
kunnskap, forutsatt at de har fått veiledning eller 
opplæring i bruk av apparatet på en sikker måte og 
forstår farene som er involvert.

• Barn skal ikke leke med, rengjøre eller prøve å 
vedlikeholde apparatet.

• Skift ut UV-C-emitteren med modellen som er 
spesifisert i denne håndboken.

• Ikke prøv å utføre service eller reparasjoner på dette 
produktet selv.

• Bruk bare luftrenseren og SensorPod™ med 
strømledningen som følger med.

• Bruk kun en fuktig klut til å rengjøre apparatet. Ikke 
bruk løse- eller blekemidler.

• Påse alltid at apparatet står på en fast, jevn overflate 
før det tas i bruk.

• Ikke blokker eller plasser hindringer foran luftinntaks- 
eller uttaksventilene.

• Ikke før fingre eller andre gjenstander inn i luftinntaks- 
eller uttaksventilene.

• Når luftrenseren er i ventemodus, sender 
SensorPod™ fremdeles et signal/data.
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Driftsfrekvens 
Trådløst: 2462 MHz

Maksimal overføringskraft (EIRP) 
Trådløst: 0 dBm 

Antennevinning 
Trådløst: 2 Dbi

ACCO UK Ltd erklærer herved at radioutstyrstypene 
Leitz TruSens-luftrenser Z-2000/Z-3000 er i samsvar 
med radiodirektivet 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er 
tilgjengelig på følgende internettadresse: 
https://declarations.accobrands.com/

En minimumsavstand på 0,2 mm må opprettholdes 
mellom brukerens kropp og enheten, for å overholde 
kravene angående RF-eksponering.

Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)
Når produktets levetid er over, anses det som WEEE. 
Da er det viktig å legge merke til at:

WEEE ikke skal kastes i usortert, kommunalt avfall. Det 
skal samles inn separat slik at det kan demonteres og 
bestanddelene og materialene kan resirkuleres, brukes 
på nytt og gjenvinnes (som drivstoff for energiutvinning 
i produksjonen av elektrisitet). 

Kommunen har gjenvinningsstasjoner der du kan 
levere WEEE gratis. 

Lever WEEE på gjenvinningsstasjonen i nærheten av 
hjemmet eller kontoret ditt. 

Hvis du har problemer med å finne en 
gjenvinningsstasjon, bør forhandleren som solgte deg 
produktet, kunne ta imot WEEE.

Hvis du ikke lenger har kontakt med forhandleren, kan 
du ta kontakt med ACCO for hjelp med dette. 

Gjenvinning av WEEE hjelper med å beskytte miljøet, 
beskytte menneskers helse, bevare råstoff, forbedre 
bærekraftig utvikling og sikre bedre tilgang til råvarer i 
Den europeiske union. Dette oppnås ved å gjenvinne 
verdifulle sekundærråstoffer og redusere disponering 
av avfall. Du kan bidra til å nå disse målene ved å 
returnere WEEE til en gjenvinningsstasjon.

Produktet er merket med WEEE-symbolet (søppelbøtte 
med kryss over). Dette symbolet informerer deg om at 
WEEE ikke skal kastes i usortert, kommunalt avfall.

Leitz TruSens luftrenser er også utstyrt med en UV-
C-emitter. Ved utskifting av denne varen (i løpet av 
produktets levetid), må disse også returneres og kastes 
på ditt lokale WEEE-innsamlingsanlegg.

Mer informasjon og installasjonsveiledninger / videoer 
for UV-C-emitteren finner du på www.leitz.com

https://declarations.accobrands.com/
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HOVEDFUNKSJONER

SensorPod™
Ekstern overvåkingsenhet for luftkvalitet som sikrer 
renere luft, akkurat der du trenger det.

PureDirect™-teknologi
Uavhengig laboratorietesting bekrefter at to luftstrømmer 
er bedre enn én, siden det beveger luften mer effektivt og 
komfortabelt i rommet.

Informerer og tilpasser seg
En fargekodet ring med belysning gir ytterligere 
informasjon ved å informere om luftkvaliteten i sanntid.

360-graders rensing
Et luftpartikkelfilter fanger opp forurensende stoffer og 
VOC-gasser/-lukter (flyktige organiske forbindelser) fra 
alle retninger. UV-C-lys dreper mikrober og bakterier 
som kan fanges opp i filteret.

Gjennomtenkt utførelse
Eksepsjonell funksjonalitet innpakket i en moderne 
design som passer til ethvert miljø.

AQI
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PRODUKTOVERSIKT

Brukervennlig bærehåndtak

Strøm- og 
signalindikator

Vaskbart forfilter

Luftkvalitetsdisplay

Luftuttak

Strømledning

Aktivt kullfilter

Brukervennlig berøringskontrollpanel

Luftinntak
Luftpartikkelfilter

360-graders luftinntak

Dør med enkel 
tilgang

UV-C-lampe

Filterdeksel og knott (underside)

Luftrenser

SensorPod™ Filtrering og UV-C-lampe
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KOMME I GANG

1. Fjerne plastposen fra filteret
Skru av bunndekselet og fjern plastposen fra filteret.

2. Feste filteret på nytt
Fest filteret til bunndekselet og plasser det i luftrenseren igjen.
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3. Oppsett
Koble til SensorPod.
Plasser SensorPod stående på en bordflate eller arbeidsflate på den andre siden av rommet, i direkte synslinje 
for renseren. 
Koble til luftrenseren og slå på.
Plasser luftrenseren på en flat overflate, uten hindringer rundt.

 - Plasser der luft kan flyte fritt inn i luftrenseren fra alle kanter.

 -  Unngå innredning som sengetøy og gardiner i tillegg til varme kilder og fuktighet.

Signalstyrken kan variere fra sted til sted. Hvis signalet mot formodning ikke virker, se side 171.

4. Begynn å leve med renere luft!
Renseren justerer automatisk viftehastigheten basert på avlesningen av luftkvaliteten fra SensorPod, og den 
unike PureDirect™-teknologien gir renset luft i hele rommet!

 opptil 15 meter

Romdekning opptil 35 m2
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KONTROLLPANEL

Innstillinger for viftehastighet
Velg viftehastigheten selv eller velg automatisk modus.
I automatisk modus justerer luftrenseren viftehastigheten 
automatisk basert på avlesningen av luftkvaliteten fra 
SensorPod.

Tidsurmodus
Renseren slår seg automatisk av etter 2, 4, 8 eller 12 
timer.
Hvis du vil avbryte denne nedtellingen, er det bare å 
trykke på knappen inntil det ikke vises noe tall.

UV-modus
UV-C-lampe i luftrenserens filterkammer er på når 
-symbolet er hvitt.

-symbolet lyser rødt når det er på tide å skifte ut  
UV-C-lampe.

Tilbakestilling av filter- og UV-indikatoren
Indikatorene for «HEPA», «Carbon» og «UV» lyser rødt 
når det er på tide at hver av dem må skiftes ut. 
Når én av indikatorlampene er tent, er det bare å holde 
inne Reset-knappen i tre sekunder for å tilbakestille 
indikatoren.
Når to eller flere indikatorlamper er tent, trykk på Reset-
knappen for å velge indikator (valgt indikator blinker) 
og hold deretter inne knappen i tre sekunder for å 
tilbakestille indikatoren.

Nattmodus
Displaybelysningen slår seg av – til bruk mens du 
sover – uten at effektiviteten til luftrenseren går ned.
Trykk ganske enkelt på knappen på nytt for å få tilbake 
alle displayfunksjonene.

Strømknapp

(Automatisk modus er bare tilgjengelig når renseren er koblet 
sammen med SensorPod og mottar et signal.)

(Se side 168 for instruksjoner.)

(Se sidene 166–168 for instruksjoner om utskifting. Følg instruksjonene 
ovenfor for tilbakestilling av indikator etter at du har skiftet ut et filter).
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LUFTKVALITETSDISPLAY

Tilbakemelding i sanntid

Den revolusjonerende SensorPod™ evaluerer lufttilstanden ved å måle både 
små (PM 2,5) og store (PM 10) partikler. Enheten beregner hele luftkvaliteten 
ved bruk av en unik algoritme som reagerer på faktiske økninger i forurensende 
stoffer, uten å overreagere når noen går inn i rommet eller setter seg på sofaen. 

Det belyste, fargekodede displayet informerer om god, moderat eller dårlig 
luftkvalitet, og tallverdien gir en mer detaljert oversikt. 

I automatisk modus justerer luftrenseren viftehastigheten automatisk basert på 
avlesningen av luftkvaliteten.

TruSens benytter Air Quality Index (indeksen for luftkvalitet – fra 1–500), opprettet av den amerikanske etaten for miljøvern 
(Environmental Protection Agency – EPA).

GOD
BLÅTT  |  0 - 50

MODERAT 
GULT  |  50 - 100

DÅRLIG
RØDT  |  100 - 500
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Luftinntak 360°

Luft erstattes to ganger per time 35 m²

Lufttilførselstype PureDirect™

Sensor SensorPod™, virker opptil 15 meter fra renseren

Innstillinger for viftehastighet Stille (Whisper), 1, 2, turbo

Rensenivåer Vaskbart forfilter, aktivt kullfilter, luftpartikkelfilter, UV-C-lampe

Innstillinger for tidsur 2, 4, 8, 12 timer

Indikatorer for skifte av filter Kullfilter, HEPA, UV

Støynivå 33 - 64 dB

Dimensjoner 223 x 223 x 567 mm

Vekt 4,1 kg

Motortype DC-motor

Strømbehov 220-240v 50/60Hz 0,3A

Strømforbruk 28 W

Garanti 2 år

Ekstra filtre og UV-C-lampe

3-i-1 partikkeltrommelfilter 2415107

Aktivt kullfilter (3-pakning) 2415106

UV-C-lampe 2415108

SPESIFIKASJONER
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VEDLIKEHOLD 

Åpne filterkammeret

1.  Du må alltid slå av renseren ved å trykke på strømknappen og 
koble fra strømledningen.

2.  Legg enheten forsiktig på siden på gulvet, slik at 
filterkammerdekselet og knotten vises.

3.  Vri knotten mot klokken og fjern filterkammerdekselet og 
360-graders trommelfilteret (fig. A).

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. D

SKIFTE UT LUFTPARTIKKELFILTER 
1.  «HEPA»-indikatoren lyser rødt når det er på tide å skifte ut 

hele trommelfilteret.

2. Trekk trommelfilteret forsiktig vekk fra filterdekselet (fig. B).

3. Fest det nye filteret på filterdekselet (fig. C).

4.  Plasser filterdekselet og trommelfilteret forsiktig tilbake inn i 
filterkammeret og på gjengene, og vri knotten med klokken 
til knotten og filterdekselet er godt strammet til (fig. D).

5.  Koble til og slå på renseren, og hold inne Reset-knappen til 
den røde «HEPA»-indikatoren slås av.

Merk: Trommelfilter (se side 165) har tre lag: vaskbart forfilter, aktivt 
kullfilter og partikkelfilterlager.
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VASKE FORFILTERET

1.  Indikatoren for kullfilteret lyser rødt når det er på tide å skifte ut 
kullaget.

2.  Løsne forfilteret forsiktig fra borrelåsene (fig. E).

3.  Løsne det brukte kullaget forsiktig fra borrelåsene (fig. F).

4.  Påfør et nytt kullag rundt filtertrommelen, og fest det på de samme 
borrelåsene (fig. G).

5.  Påfør forfilteret rundt kullaget og fest til borrelåsene (fig. H).

6.  Når renseren er slått på, holder du inne Reset-knappen til den røde 
indikatoren for kullfilteret slås av.

1.  Vi anbefaler at du inspiserer forfilteret visuelt hver måned og rengjør 
etter behov. Du bør håndvaske forfilteret minst hver gang du skifter ut 
det aktive kullfilteret. 

2. Fjern det vaskbare forfilteret forsiktig fra borrelåsene (fig. E). 

3. Skyll forsiktig med rennende vann – la forfilteret lufttørke før du 
påfører det på nytt. 

4. Påfør filteret rundt filtertrommelen, og fest til borrelåsene (fig. H).

Merk: Pakken med tre aktive kullfiltre (se side 165) er nok til tre 
utskiftinger av kullfilteret, som trengs mellom hver utskifting av 
trommelfilteret (se side 166).

Fig. E

Fig. F

Fig. G

Fig. H

SKIFTE UT AKTIVT KULLFILTER



168

SKIFTE UT UV-C-LAMPE
1.  -indikatoren lyser rødt når det er på tide å skifte 

ut UV-C-lampen.

2.  Fjern filtertrommelen (fig. A), og bruk en 
skrutrekker til å fjerne skruen som fester UV-huset 
(fig. I).

3.  Ta ut UV-huset forsiktig (fig. J), og koble fra UV-C-
lampen fra kontakten (fig. K).

4.  Løsne beholderen fra UV-C-lampen (fig. L).

5.  Fest beholderen til den nye UV-C-lampen (se side 
165 – fig. M), og koble UV-C-lampen til renseren 
(fig. N).

6.  Sett UV-huset på plass, og bruk en skrutrekker til å 
stramme festeskruen. 

7.  Når luftrenseren er slått på, holder du inne Reset-
knappen til indikatoren blir hvit.

Fig. I

Fig. L

Fig. J Fig. K

Fig. M Fig. N

Merk: Ved utskifting av UV-C-emitter, vennligst kast den på ditt lokale WEEE-oppsamlingsanlegg.
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Rengjøre luftkvalitetssensoren 
SensorPod™ bruker et infrarødt lys til å påvise partikler, 
så det er viktig at du rengjør støvsensorkammeret hver 
1.–2. måned for å fjerne støv eller partikler som kan påvirke 
nøyaktigheten til sensorens avlesninger.

1.   Slå av SensorPod ved å koble fra strømledningen. 

2. Åpne dekselet på fremsiden ved å løfte opp i en 
90-graders vinkel.

3. Bruk en fuktig bomullspinne til å tørke av linsen og 
inntaksområdet på støvsensoren (fig. O).

4. Bruk en tørr bomullspinne til å tørke vekk ytterligere 
fuktighet.

5. Lukk dekselet ved å senke det og skyve det på plass til 
du hører et klikk.

RENGJØRE SENSORPOD™

Fig. O
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Hvor plasserer jeg SensorPod™? Hvor som helst der du ønsker å måle luftkvaliteten i rommet! 

For optimale resultater plasseres SensorPod™ opptil 15 meter fra 
luftrenseren, på en arbeidsflate eller et bord, i direkte synslinje for renseren. 
I automatisk modus fortsetter renseren å distribuere ren luft frem til 
SensorPod™ registrerer at luftkvaliteten er på et akseptabelt nivå.

Hvor ofte må jeg skifte ut filtrene? Det er enkelt! Luftrenseren indikatorer for utskifting varsler deg når det er på 
tide å skifte ut filteret eller UV-C-lampen.
Regn med at du må skifte ut det aktive kullfilteret hver 3.–4. måned, 
luftpartikkelfilteret hver 12.–15. måned og UV-C-lampen hvert 1.–3. år.

Hvor ofte må jeg vaske forfilteret? Forfiltret fanger opp større partikler og bevarer effektiviteten til de andre 
filtrene. Derfor anbefaler vi at du inspiserer forfilteret hver måned og vasker 
etter behov. En annen god vane er å vaske forfilteret hver gang du skifter ut 
kullfilteret.

Hvor ofte må jeg rengjøre 
støvsensoren i SensorPod™?

For å oppnå så nøyaktig måling av luftkvaliteten som mulig anbefaler vi at du 
rengjør overflaten til støvsensoren hver 1.–2. måned.

Luftrenseren slår seg ikke på. Kontroller at strømledningen er tilkoblet både stikkontakten og renseren. 
Sjekk om det er strøm i stikkontakten ved å koble til en lampe eller annen 
fungerende enhet i nærheten i samme stikkontakt.

Kontroller at filteret er riktig montert i filterkammeret.

Ta kontakt med oss hvis problemet vedvarer! (side 172).

VANLIGE SPØRSMÅL OG FEILSØKING
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Sammenkoble SensorPod™ og renser
SensorPod kommuniserer med renseren ved 
bruk av radiosignaler, og blir sammenkoblet på 
produksjonslinjen og er klar til bruk når du åpner 
boksen. Hvis signalet likevel blir avbrutt, blinker 
renserens sensorindikatorlampe. Du kan reparere 
tilkoblingen med bare noen få enkle trinn. 

1.   Koble fra SensorPod.

2.   Trykk og HOLD strømknappen på luftrenseren inne i 
tre sekunder, til du hører to ringelyder.

3.   Koble til SensorPod og bruk en gjenstand med et 
spisst punkt (f.eks. en binders) til å trykke og HOLDE 
sammenkoblingsknappen under SensorPod inne i 
5–7 sekunder (fig. P).

4.   Tilkoblingen er gjenopprettet når renserens 
sensorindikatorlampe lyser uten å blinke, og 
luftkvalitetsindikatorene slås på.

Luftrenseren går ikke inn i 
automatisk modus.
eller
Luftkvalitetsindikatorene er slått av.
eller
Luftrenserens 
sensorindikatorlampe blinker.

Kontroller først at SensorPod er koblet til og at lyset lyser jevnt (ikke blinker).

Deretter kontrollerer du at SensorPod er innenfor rekkevidden til renseren 
(opptil 15 meter).

Hvis begge stemmer, og tilkoblingen fremdeles mislykkes, kan du se i 
instruksjonene nedenfor om hvordan du reparerer SensorPod-tilkoblingen.

Jeg har mistet SensorPod-enheten 
min!

Ikke bekymre deg! Ta kontakt med kundestøtteteamet vårt, så kan  
du bestille en ny SensorPod. Følg de enkle instruksjonene for 
sammenkobling nedenfor for å sammenkoble den nye SensorPod-enheten 
med luftrenseren din!

VANLIGE SPØRSMÅL OG FEILSØKING

Fig. P
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