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De fabrikant behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik wijzigingen 
aan de toestellen aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.
Het volledig of gedeeltelijk drukken, vertalen en reproduceren van deze handlei-
ding mag alleen mits toestemming van de fabrikant. 
De technische informatie, de grafische voorstellingen en de specificaties opgeno-
men in deze handleiding, zijn indicatief en mogen niet worden verspreid.
De handleiding werd in het Italiaans opgesteld; de fabrikant acht zich niet verant-
woordelijk voor eventuele fouten bij transcriptie of vertaling.
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         Het bovenste deksel verwijderen 

2 3

Het glas verwijderen Het onderste deksel verwijderen 
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De verpakking verwijderen 
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 Het onderste deksel op zijn plaats zetten 
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De positionering van de filters controleren 

Het glas op zijn plaats zetten  
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          Het bovenste deksel op zijn plaats zetten 
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            Elektrische aansluiting
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TECHNISCHE VEILIGHEID

Controleer of elk deel intact is voor u BELLARIA installeert. In-
dien u afwijkingen opmerkt, mag u de installatie niet uitvoe-
ren maar moet u contact opnemen met de verkoper.

Indien u een esthetische defect vaststelt, mag de het apparaat NIET 
geïnstalleerd worden. Stop het toestel opnieuw in zijn oorspronkelij-
ke verpakking en neem contact op met de verkoper. Na de installatie 
worden geen klachten wegens esthetische defecten aanvaard.

Het apparaat niet installeren in open lucht of op plaatsen waar het aan 
weersinvloeden (regen, wind, enz.) is blootgesteld.

Breng geen wijzigingen aan op de elektrische, mechanische en functi-
onele structuur van het toestel.

Indien de voedingskabel of andere componenten beschadigd zijn, 
mag u BELLARIA NIET gebruiken: ontkoppel het apparaat van de elek-
trische voeding en neem contact op met de verkoper of met een erkend 
technisch assistentiecentrum om het toestel te laten repareren. 

Probeer niet om zelf reparaties of vervangingen uit te voeren: inter-
venties uitgevoerd door personen die niet bekwaam of niet gekwalii-
ceerd zijn, kunnen schade veroorzaken die zelfs zeer ernstig kan zijn, 
aan voorwerpen en/of personen. In dit geval is deze schade niet door 
de garantie van de fabrikant gedekt.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De elektrische installatie waarop het apparaat wordt aan-
gesloten, moet voldoen aan de normen en van een aar-
daansluiting zijn voorzien, in overeenstemming met de 

veiligheidsnormen van het land van gebruik. Bovendien moet deze 
installatie conform zijn met de Europese normen inzake elektromag-
netische compatibiliteit.  

de elektrische installatie volgens de norm is en de belasting van het toe-
stel aankan (raadpleeg het plaatje met technische kenmerken op het 
apparaat);

Elke eventuele wijziging van de elektrische installatie mag enkel door 
een bevoegde elektrotechnicus uitgevoerd worden.

WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER

Deze waarschuwingen zijn opgesteld voor uw veiligheid en 
die van derden. Gelieve deze handleiding dan ook aandach-
tig en volledig door te nemen voordat u het toestel installeert 
of reinigt. 

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schade 
die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden veroorzaakt aan perso-
nen, voorwerpen en huisdieren ten gevolge van het niet naleven van 
de veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.
Het is zeer belangrijk dat deze handleiding samen bij het toestel wordt 
bewaard, zodat die later gemakkelijk kan worden geraadpleegd.

Indien het toestel wordt verkocht of aan iemand anders wordt doorge-
geven, moet u ervoor zorgen dat u hem ook de handleiding overhandigt 
zodat de nieuwe gebruiker op de hoogte kan worden gesteld van de 
werking van het apparaat en van de bijhorende waarschuwingen. 
Eis dat men originele onderdelen gebruikt.

Veiligheidsinstructies, waarschuwingen en installatie Bellaria

GEBRUIKSBESTEMMING

Het luchtzuiveringsapparaat BELLARIA voor huishoudelijk gebruik is 
uitsluitend bestemd voor de luchtbehandeling in een ruimte van 40-
50 m3.
Ieder ander gebruik wordt als oneigenlijk gebruik beschouwd, kan 
schade aan personen, voorwerpen en huisdieren veroorzaken en ont-
heft de fabrikant van elke verantwoordelijkheid. 
Het toestel mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar 
en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale capa-
citeiten, of zonder ervaring of de nodige kennis, tenzij ze onder toezicht 
staan of nadat ze instructies hebben gekregen wat betreft een veilig ge-
bruik van het toestel en zij de inherente gevaren ervan begrijpen. Kinde-
ren mogen niet met het toestel spelen. Het is verboden de reiniging en 
het onderhoud zonder toezicht door kinderen te laten uitvoeren. 

INSTALLATIE

Alvorens het apparaat te installeren, aandachtig het hoofd-
stuk "Veiligheidsinstructies en -advies" lezen.

TECHNISCHE KENMERKEN

De technische gegevens zijn vermeld op het etiket, aanwezig op het ap-
paraat: 24Vdc 0,6A.

PLAATSING

Het is een vrijstaand apparaat dat overal in huis kan worden geïnstal-
leerd in de typische temperatuur en vochtigheidsomstandigheden 
van een huis.
T= 10÷35°C
U= 40÷80%
Vermijd warmtebronnen en ruimtes met een hoge vochtigheid.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Het product mag enkel met de voeding gebruikt worden.

Voordat het toestel op het elektriciteitsnet wordt aangesloten, moet u 
controleren of:
de netspanning overeenstemt met de spanning vermeld op het plaatje 
van de voeding: 100÷230V 50/60Hz 30W SELV
Om overbelasting te voorkomen, vermijden om veel apparaten op het-
zelfde stopcontact aan te sluiten. 
de stekker en de kabel niet met hete onderdelen die meer dan 70 °C 
warm worden in contact kunnen komen wanneer ze eenmaal aangeslo-
ten zijn; 
De voedingskabel niet plaatsen waar hij kan vertrapt of afgesloten wor-
den.  
Geen zware voorwerpen op de kabel plaatsen die de uiteinden zouden 
kunnen beschadigen. 
het stopcontact gebruikt voor de aansluiting gemakkelijk toegankelijk is 
wanneer het toestel geïnstalleerd is. 
De stekker vastnemen om de kabel te ontkoppelen en vermijden om aan 
het snoer te trekken. 

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af indien de veiligheidsnor-
men niet worden nageleefd.
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Bij BELLARIA gaat de lucht doorheen de stoilter, de actieve 
koolilter en vervolgens door de ionisator die de verontreinig-
de stofen in het huis aanpakt door de lucht, die in de kamer 
wordt afgegeven, te ioniseren en te zuiveren.

WERKING

Toets Beschrijving

Uitschakeling en
Snelheidsbeperking  Snelheid 1

 Snelheid 2

 Snelheid 3 

(led "+" knipperlicht)

Inschakeling en
toename
snelheid van 1 naar 3

Indien 4 seconden ingedrukt wordt 
de automatische cyclus geactiveerd:
BELLARIA zal zich enkel activeren als 
vervuilende stofen aanwezig zijn.
De functie wordt gedeactiveerd als:
• gedurende 3 uren geen vervuilende 
stofen worden waargenomen. 

• op de toetsen  en  wordt 
gedrukt. 

en

        knipperend

Licht ON/OFF
Als het licht aan is en op de drukknop wordt gedrukt,
vermindert de lichtsterkte.

KWALITEIT VAN DE LUCHT

De kwaliteit van de lucht wordt weergegeven door de kleur van de 3 
bladeren.
Groen = optimale kwaliteit.
Geel = aanwezigheid van vervuilende stofen.
Hoe meer vervuilende stofen aanwezig zijn, hoe intenser het geel.

WELKE SNELHEID MOET U KIEZEN?

- snelheid I: houdt de lucht zuiver  op een zeer laag geluidsniveau
(groene bladeren).

- snelheid II: bij normale gebruiksomstandigheden.
(matig gele bladeren).

- snelheid III: hoge aanwezigheid van verontreinigende stofen
(gele bladeren).

VERLICHTING

BELLARIA heeft high-eiciency led, een laag verbruik, een zeer hoge 
duurzaamheid en een “dimmer" functie.
(zie WERKING)

Instructies voor gebruik en onderhoud

ONDERHOUD

Alvorens de reiniging of het onderhoud uit te voeren, de 
voeding afsluiten. 
Gebruik geen reinigingsmiddelen met schurende, zure of 
corrosieve stofen of doeken die krassen kunnen veroor-
zaken.

Een constant onderhoud garandeert een goede werking en een blijvend 
goed rendement.
U moet bijzondere aandacht schenken aan de stoilter en de koolstoil-
ter; een frequente reiniging van de ilters vermindert de ophoping van 
stof of andere deeltjes.

REINIGING EXTERNE OPPERVLAKKEN

De externe oppervlakken van BELLARIA  moeten regelmatig gereinigd 
worden: de reiniging moet uitgevoerd worden met behulp van een 
vochtig doek, gedrenkt in een neutraal vloeibare reinigingsmiddel of ge-
denatureerde alcohol. Eindig de reiniging door zorgvuldig na te spoelen 
en met zachte doeken te drogen. 

Gebruik niet teveel water in de buurt van het toetsenbord en 
de verlichting, om te vermijden dat het vocht de elektroni-
sche onderdelen bereikt.

De glazen mogen enkel met speciieke niet corrosieve en niet schurende 
detergentia worden gereinigd, met behulp van een zacht doek.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer deze instructies 
niet worden nageleefd.

REINIGING INTERNE OPPERVLAKKEN

Het is verboden om elektrische delen of delen van de motor 
of ionisator met vloeistofen of oplosmiddelen te reinigen.
Raadpleeg de vorige paragraaf voor de interne metalen delen.

STOFFILTERS 

Wij adviseren om de ilter frequent te reini-
gen (minstens maandelijks) aan de hand 
van luchtstralen of door hem in een bakje 
met water en neutrale zeep te dompelen. 
Spoel hem zorgvuldig en wacht tot hij goed 
droog is voordat u hem opnieuw monteert. 
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KOOLSTOFFILTER MET CELLENSTRUCTUUR HP

De KOOLSTOFFILTER MET CELLENSTRUC-
TUUR dient om de geurtjes weg te nemen, 
aanwezig in de luchtstroom die erdoor wordt 
gevoerd:

Bij normale gebruiksomstandigheden advi-
seren wij om de ilter om de 36 maanden te 
regenereren en hem na 9 jaar te vervangen. 
Om hem te regenereren is het voldoende 

hem ongeveer 2 uren in een normale oven te plaatsen op een tempe-
ratuur van 200°C. 

Wacht tot de ilter is afgekoeld alvorens hem opnieuw te monteren. 
De koolstoilter met cellenstructuur mag niet gewassen worden. 

De koolstoilter met cellenstructuur wordt door 2 magneten 
in het apparaat op zijn plaats gehouden: om hem te verwijde-
ren zachtjes forceren. 

Verwijder de actieve koolstoilters volgens de geldende voorschriften in 
het land van gebruik. 

IONISATOR

Het onderhoud van de ionisator kan niet 
rechtstreeks uitgevoerd worden. n

Het stof of andere aanwezige deeltjes moe-
ten langs het rooster opgezogen worden.

De ionisator is voorzien van een blauwe LED die de werking aanduidt.
In werking met BELLARIA:
blauwe LED aan: de ionisator werkt
blauwe LED uit: de ionisator is stuk of niet correct aangesloten. Neem in 
dit geval contact op met de verkoper of met een erkend servicecentrum.

Onderhoud en verwijdering

INSTRUCTIES VOOR DE VERWIJDERING OP HET EIN-
DE VAN DE LEVENSDUUR

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak dat op uw toe-
stel is aangebracht, geeft aan dat het product een AEEA is, 
m.a.w. “Afvalstof afkomstig van Elektrische en Elektroni-
sche Apparatuur” en bijgevolg niet bij het ongescheiden

afval mag worden gedumpt (dit betekent niet samen met “gemengde 
huishoudelijk afval”), maar afzonderlijk moet worden beheerd, zodat het 
kan worden onderworpen aan speciale bewerkingen voor hergebruik of 
een speciieke verwerking om eventuele stofen die schadelijk zijn voor 
het milieu te verwijderen en grondstofen eruit te halen die gerecycled 
kunnen worden.

Door dit product correct te verwijderen, draagt u bij tot het vrijwaren van 
kostbare grondstofen en helpt u om potentieel negatieve efecten voor 
de menselijke gezondheid en voor het milieu te vermijden, die kunnen 
ontstaan door een ongeschikte verwijdering van afvalstofen.

Gelieve met de plaatselijke instanties contact op te nemen voor meer 
details over het dichtstbijzijnde punt voor verwijdering.

Er kunnen boetes van toepassing zijn wanneer deze afvalstofen niet in 
overeenstemming met de nationale wetgeving op verkeerde wijze wor-
den verwijderd.

INFORMATIE VOOR AFVALVERWIJDERING IN DE LAN-
DEN VAN DE EUROPESE UNIE.

De communautaire richtlijn betrefende AEEA-apparaten word door elk 
land op een andere wijze in uitvoering gebracht. Indien u dit toestel wilt 
verwijderen, raden wij u daarom aan om met de plaatselijke instanties 
of met de verkoper contact op te nemen om naar de correcte verwijde-
ringsmethode te vragen.

INFORMATIE VOOR AFVALVERWIJDERING IN DE LAN-
DEN DIE NIET TOT DE EUROPESE UNIE BEHOREN

Het symbool van de doorkruiste vuilnisbak is enkel in de Europese Unie 
geldig: indien u dit toestel in andere landen wilt verwijderen, raden wij 
u aan om met de plaatselijke instanties of met de verkoper contact op te 
nemen om naar de correcte verwijderingsmethode te vragen.
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Bellariaaantekeningen



FALMEC S.p.A.
31029 VITTORIO VENETO (Treviso) - ITALY
Zona Industriale - Via dell’Artigianato, 42 
www.falmec.com

C
o

d
e 

11
00

31
03

9 
Ed

. 0
0/

20
17

Codice / Code
Matricola / Serial Number 

Bellaria


	matricola: 


