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Deskundig advies 

 

EOLIS Air Manager is een slim luchtzuiveringssysteem dat hoogwaardige filtratie combineert met monitoring 

software. Een EOLIS Air Manager is een oprechte toewijding aan performance en slimme technologie. Met dit 

apparaat kunnen gebruikers hun binnenlucht effectief zuiveren en in real time analyseren, controleren en 

beheren. 

 

 

EOLIS Air Manager is voorzien van de nieuwste technologie om de kwaliteit van uw binnenlucht te verbeteren en 

24/7 bij u te blijven. Er zijn veel bronnen van verontreiniging die de binnenlucht vervuilen: formaldehyde en 

andere schadelijke gassen (van rook, meubels, verf, etc.), VOC's, pollen, huisstofmijt, stof, schimmel en andere 

fijne deeltjes (bijvoorbeeld fijnstof) die schadelijk kunnen zijn voor uw welzijn.                                                                                                                                                           

De binnenlucht is ongeveer 8 tot 10 keer sterker belast dan de buitenlucht. Daarom is het belangrijk om uw 

binnenlucht zowel in de zomer als in de winter te verversen, ongeveer 10 minuten per dag, 's morgens en ’s 

avonds. Op de momenten dat u buitenlucht in de ruimte toelaat, kunt u er voor kiezen de unit uit te zetten.        

Door de hoeveelheid lucht die constant de ruimte in- en uitgaat, zal deze minder efficiënt zijn. Start de EOLIS Air 

Manager weer op als u de ramen sluit. Plaats uw unit bij voorkeur tegenover een luchtinlaat (mechanische 

ventilatie, deur of raam) om luchtcirculatie en een maximum aan filtratie mogelijk te maken.  

Inhoudsopgave 

Compatibele accessories 

Uw EOLIS Air Manager bevat: 

- 1 voedingskabel 

- 1 bodemsteun (voor modellen 1200 en 1200S) 

- 2 extra voorfilters 

Om uw EOLIS Air Manager compleet te maken, biedt NatéoSanté een lijn accessoires aan: 

- UV-C 7W lampen 

- Gecertificeerde NatéoSanté filterblok 

- Steun voor wandmontage 

- WIFI adapter 

-  EOLIS Park Manager System (EPMS) 

Compatibele accessoires                                                      p.2 

Veiligheidsinstructies                                                            p. 3 

Geïllustreerde technische tekening                                   p. 4 

Installatie van de EOLIS Air Manager                                 p. 4 

EOLIS Air Manager werkwijze                                             p. 4 

Het filterblok: nominale functie                                         p. 4 

Bedieningspaneel                                                                 p. 5-6 

Instellingen                                                                            p. 6-9 

Vervanging filterblok                                                           p. 9-10 

Vervanging UV-C lampen                                                    p. 10 

Reiniging EOLIS Air Manager                                             p. 10 

Reiniging sensoren                                                              p. 10 

Probleemoplossing                                                             p. 11-13 

Technische specificaties                                                     p. 13 

Garantie                                                                                p. 14 

Milieubescherming                                                             p. 14 

Contact                                                                                  p. 15 



3 -  EOLIS Air Manager 600 600S 1200 1200S  

NL 

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

• Verwijder alle plastic verpakkingen. 

• Houd het toestel buiten het bereik van kinderen. 

• Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij 

niet met het toestel of de verpakking spelen.   

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 

8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, 

zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan 

ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of 

instructies hebben gekregen over het veilig gebruik 

van het apparaat. Laat kinderen niet met het apparaat 

spelen. Reiniging en onderhoud van het apparaat 

mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder 

toezicht. 

• Gebruik het toestel niet bij temperaturen hoger dan 

45°C. 

• Plaats het toestel niet in het zonlicht, in de buurt van 

een toestel dat op gas werkt of in de buurt van een 

warmtebron (verwarming, open haard enz.). 

• Gebruik de EOLIS Air Manager niet in zeer vochtige of 

hete omgevingen, zoals een badkamer, of een 

omgeving waar olie wordt gebruikt, zoals een keuken. 

• Plaats het toestel in een stabiele positie op een vlakke 

ondergrond. Anders kan het toestel mogelijk 

onvoldoende werken of beschadigd raken. 

• Plaats het toestel vertikaal op een droge ondergrond, 

vermijd brandbare oppervlakken van nylon, radiatoren 

of andere warmtebronnen. 

• Het toestel werkt op 220-240V. Om brand en 

elektrische schokken te voorkomen, mag u het toestel 

niet op een hoger voltage aansluiten. 

• Draai of trek niet te hard aan het netsnoer en plaats 

het niet onder zware voorwerpen. 

• Plaats geen metalen voorwerpen in het toestel. 

• Plaats geen voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. 

• Zorg ervoor dat de luchtinlaat en -uitlaat niet 

geblokkeerd of afgedekt zijn. 

• Om het risico van een elektrische schok te vermijden, 

mag het netsnoer niet in contact komen met vochtige 

of natte oppervlakken. 

• Zorg ervoor dat er geen vloeistof in contact komt met 

de buitenkant of de binnenkant van het toestel om 

elektrocutie en/of brandgevaar te voorkomen. 

• Met een zachte doek reinigen. 

• Open het toestel alleen om het filterblok te vervangen 

of de sensoren te reinigen. 

• Gebruik uitsluitend filterblokken die gecertificeerd zijn 

door NatéoSanté en die speciaal voor dit apparaat 

ontworpen zijn. 

• Om brand te voorkomen, dient u de apparatuur te 

inspecteren en regelmatig te reinigen volgens de 

aanwijzingen in deze handleiding. 

• Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het 

stopcontact voordat u EOLIS Air Manager 

schoonmaakt 

• Gebruik het toestel niet op plaatsen waar 

ontvlambare producten of explosieven zijn 

opgeslagen. 

• Zet het toestel niet aan als er ontvlambare gassen 

in de lucht zijn (alcohol, insectenspray, enz.). Zet 

het toestel weer aan na voldoende ventilatie. 

• Gebruik het toestel nooit als de stekker, de 

electrische voeding of het toestel zelf beschadigd 

is. 

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden 

vervangen door de fabrikant, diens 

reparatiewerkplaats of mensen met vergelijkbare 

kwalificaties, om gevaar te voorkomen. 

• Geen enkel mechanisch onderdeel mag door de 

eindgebruiker zelf gerepareerd of bewerkt 

worden.  

• Als u ongewone geluiden of verdachte 

verschijnselen waarneemt, haal dan onmiddellijk 

de stekker uit het stopcontact en neem contact op 

met uw dealer. 

• Neem de stekker uit het stopcontact als het 

toestel niet in gebruik is. 

• Het toestel moet op een afstand van ten minste 

30 cm van grote oppervlakken (muur, doos, enz.) 

worden geplaatst.  

• Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik in 

geventileerde binnenruimten. Niet buiten 

gebruiken. 

• Voor gelijmde vloeren wordt het toestel bij 

voorkeur aan de muur bevestigd (ongeveer 1 

meter afstand tussen de bovenkant van het 

toestel en de vloer). 

• Plaats het toestel op een afstand van ten minste 1 

meter van de belangrijkste bronnen van 

verontreiniging (bijvoorbeeld: open haarden, 

chemische sprays/producten, gelijmde vloeren), 

zodat een representatieve analyse van de 

luchtkwaliteit kan worden gemaakt. 

• Gebruik het apparaat niet in de buurt van een 

brandalarm. Als de uitlaatlucht in de richting van 

een brandalarm wordt geblazen, kan het alarm te 

laat of helemaal niet reageren. 
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Installatie van de EOLIS Air Manager 

• Haal het toestel uit de verpakking. Bewaar de 

originele doos gedurende de levensduur van het 

toestel. 

• Installeer de vloerstaander (voor de modellen 1200 en 

1200S) door de 4 schroeven van de vloerstaander in 

de basis van de EOLIS Air Manager te schroeven (de 

smalste kant van de steun is de achterkant van het 

toestel):       achter 

 
voor 

• Open het deksel om toegang te krijgen tot het 

filtercompartiment. Houd het deksel aan de boven- en 

aan de onderkant vast, vervolgens trekt u aan de 

bovenkant en dan voorzichtig aan de onderkant. 

• Haal het filterblok uit de beschermende verpakking en 

plaats het terug op zijn oorspronkelijke plek, met de 

lamellen naar buiten gericht. 

• Sluit het toestel aan op een stopcontact. 

EOLIS Air Manager gebruik                                        
Het toestel is na installatie gereed voor gebruik.                                                                                                       

Lees, voordat u op de schakelaar aan de achterkant van 

het apparaat drukt, aandachtig de volgende instructies 

en aanbevelingen om optimaal gebruik te kunnen 

maken van uw EOLIS Air Manager.                                     

Hoe werkt de EOLIS Air Manager precies?               

Zodra het toestel wordt aangezet, wordt de vuile lucht 

aan de voorkant van het toestel aangezogen en 

stroomt dan door het hele filtratiesysteem. De 

vervuilde lucht wordt vervolgens gefilterd en aan de 

bovenkant van het toestel (achter het scherm) naar 

buiten gestuwd.                                                                     

U kunt het bedieningspaneel of de smartphone-app 

gebruiken om de werkingsmodus, ventilatorsnelheid 

en optionele functies te kiezen. 

Het filterblok: nominale functie                                                                                         
Uw filterblok bestaat uit: een antibacterieel 

voorfilter, een actief koolfilter met zeer hoge 

dichtheid (VHD), een HEPA H13 filter van medische 

kwaliteit (of ULPA U15) en een fotokatalytisch 

filter. 

De specifieke functies van deze filters: 

Bacteriedodende virucidale acaricidale voorfilter 

(EN 1276, EN 14675 gecertificeerd) 

• Behoudt de levensduur van het HEPA-filter door 

macrodeeltjes op te vangen. 

• Heeft een bacteriedodende, virucidale en 

acaricidale behandeling waardoor het bacteriën, 

virussen en stofmijten kan vernietigen. 

Actief koolfilter met zeer hoge dichtheid (VHD) 

• Vangt giftige stoffen op zoals gassen, pesticiden, 

keuken- en tabaksrook  

• Neutraliseert slechte geuren. 

• Absorbeert VOC's (Volatile Organic Compound), 

formaldehyde, benzeen, tolueen, waterstofsulfide, 

ammoniakdampen, bleekdampen, enz. 

• Versnelt de afbraak van actieve zuurstof die in de 

atmosfeer aanwezig is. 

• HEPA H13 filter van medische kwaliteit (EN 1822 

gecertificeerd) 

• Dit filter elimineert microdeeltjes met een 

diameter groter dan 0,0001 mm (0,1µm)  

• Verwijdert fijnstof, huisstofmijt, pollen, 

dierenharen, dieselpartikels, pesticiden, micro-

organismen (bacteriën, virussen, schimmels enz.). 

Fotocatalytisch filter  

• In combinatie met de ultravioletlampen 

verwijdert dit filter VOC's. 

Voor een optimale filtratie en een correct gebruik 

moet u het filterblok regelmatig vervangen (zie p.9-

10). 
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Planner Fotocatalyse Netwerk                             

Uw toestel is aangesloten 

op uw netwerk 

Storing 

Voor meer informatie: druk op 

het symbool of ga naar 

Instellingen -> Storingen 

Bedieningspaneel

 
 

* Symbolen die op deze plaats kunnen verschijnen:  

Ingeschakeld Andere 

 
                             

   

Handmatige modus 

Als dit pictogram verschijnt, staat uw toestel in de HANDMATIGE modus. In deze modus kunt u de 

luchtstroom regelen door de gewenste snelheid te kiezen. Als u op dit pictogram klikt, schakelt het toestel 

over naar de Actieve (smart) modus. 

Actieve (Smart) modus 

Als dit pictogram verschijnt, staat uw apparaat in de modus ACTIEF. Deze modus meet voor u de 

luchtkwaliteit binnen en past de werking aan op basis van de analyse. Het toestel werkt meer wanneer 

de omgeving vervuild is en vertraagt omgekeerd wanneer de luchtkwaliteit verbeterd is. Wanneer  

u op dit pictogram klikt, schakelt de EOLIS Air Manager over naar de handmatige modus. 

Nachtmodus 

Houd het NIGHT-icoon gedurende 3 sec ingedrukt om de nachtmodus te activeren. Om de modus uit te 

schakelen, drukt u op een willekeurige plaats op het scherm. In de nachtmodus wordt het scherm 

uitgeschakeld en zijn de ventilatorsnelheid en het geluidsniveau lager. 

Datalogboek 

Druk op het DATA LOG icoon om het logboek van de luchtkwaliteit van de afgelopen 12 uur weer te geven. 

      

Instellingen 

Druk op het pictogram INSTELLINGEN om een lijst weer te geven van de instellingen en functies die op uw 

toestel beschikbaar zijn. 

       

 

   

 
 Datum- en tijdweergave 

 

 
 

 

 

 

  

Actieve zuurstof                                           

(voor modellen                                           

600S en 1200S 
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Kinderslot 

Deze veiligheidsinstelling voorkomt dat kleine kinderhandjes de door u gekozen programmering kunnen 

wijzigen of ongewenste instellingen kunnen starten. Om deze instelling te activeren, houdt u het icoon 

CHILDPROOF 3 sec. ingedrukt (waardoor het scherm wordt vergrendeld). Om deze instelling uit te 

schakelen, houdt u het icoon CHILDPROOF nogmaals 3 sec. ingedrukt. 

AAN/UIT 

Houd het pictogram 3 seconden ingedrukt om uw EOLIS Air Manager uit te schakelen. Om het weer aan 

te zetten, drukt u op een willekeurige plaats op het scherm. 

Luchtkwaliteitsindicator 

Geeft de luchtkwaliteit binnen in real time weer, met behulp van partikel- en VOC-sensoren die het niveau 
van deeltjes (PM2.5) en VOC's in de lucht meten. Hoe dichter de pijl bij het rood staat, hoe sterker vervuild 
uw lucht.  Deze pijlen knipperen gedurende de eerste 25 seconden initialisatietijd van de sensoren. 

Filteronderhoudsindicator 

Filteronderhoudsindicator voor het filterblok, gebaseerd op metingen die door druksensoren worden verricht. 

Hoe dichter de pijl bij het zwarte gedeelte staat, hoe meer partikel uw filterblok bevat. Wij raden u aan uw 

filterblok te vervangen voordat de indicator het zwarte gedeelte bereikt. 

Snelheden 

In de HANDMATIGE modus verhoogt u de snelheid door op het "+"-pictogram te drukken of verlaagt u 

de snelheid door op het "-"-pictogram te drukken. In totaal zijn er 5 snelheden beschikbaar voor uw 

zuiveringsbehoeften. Opmerking: Uw toestel is ontworpen voor een bepaald luchtvolume. Als u geen 

specifiek probleem hebt (allergieën, ademhalingsproblemen, plotselinge vervuiling, enz.), is snelheid 1 voldoende 

voor een continue zuivering, 's nachts of overdag. 

 

Instellingen  

Door op het symbool INSTELLINGEN te drukken, krijgt u toegang tot de instellingen die u naar wens kunt in- of 

uitschakelen.  

Ga naar het instellingenmenu met de scrollende pijlen  Om dit menu te verlaten, drukt u op het icoon:   

Taal 

Kies de taal voor uw toestel: Frans, Engels, Chinees, enz. 

      

Datum & tijd 

Met deze functie kunt u datum en tijd instellen. 

       

Veiligheid 

Deze beveiligingsfunctie voorkomt toegang tot de instellingen en vereist dat gebruikers een pincode 

invoeren die u selecteert uit 4 codes die door het apparaat worden aangeboden. Om deze 

beveiligingsfunctie te activeren, drukt u op de ON-toets, drukt u vervolgens op het SECURITY-pictogram 

en selecteert u een pincode uit de lijst. Om deze functie uit te schakelen drukt u op de toets OFF. ZORG ERVOOR DAT 

U DE PINCODE OP EEN VEILIGE PLAATS BEWAART, ZODAT U HEM NIET VERGEET. 

Helderheid 

Stel de helderheid van het bedieningsscherm in op 5 verschillende helderheidsniveaus. 
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Foutmeldingen 

Toont de lijst met waarschuwingen (storingen, te vervangen filterblok, enz.). Wanneer een fout wordt 

gedetecteerd, waarschuwt uw toestel u door een waarschuwingspictogram weer te geven op het 

bedieningspaneel. Uw toestel geeft u aanbevelingen om het gedetecteerde probleem te verhelpen. 

Slaapmodus 

Zet het scherm van uw toestel in slaapstand na 30 sec, 2 min, 5 min, of 15 min inactiviteit. In de   slaapstand 

wordt het scherm donker. Als u er opnieuw op drukt, verschijnt het scherm weer. 

 

UV-C lamp 

Om de UV-C LAMP functie te activeren, drukt u op de ON toets. Om de functie uit te schakelen, drukt u 

op de toets OFF. Met het fotokatalytisch filter elimineren de UV-C-lampen de VOC's die aanwezig zijn in 

lijm, vernis, verf, meubilair en huishoudelijke schoonmaakproducten. Deze lampen gebruiken een 

lichtgolflengte van 254 nm die micro-organismen (bacteriën, virussen, enz.) elimineert. 

Planner 

 

Dit voorbeeld laat zien dat het toestel op iedere donderdag als volgt werkt: 

- Van middernacht tot 6:00 uur s`ochtends: Actieve modus 

- Van 6:00 uur tot 3:00 uur s`middags: werkend in snelheid 2 

- Van 3:00 p.m. tot 8:00 p.m.: werkend in snelheid 1 

- Van 8:00 p.m. tot middernacht: werkend in nachtmodus 

Als de planner op ON staat en er is geen tijdslot geselecteerd, werkt uw luchtreiniger in de ACTIV-modus 

(standaardmodus). 

Actieve zuurstof (alleen beschikbaar op de modellen 600S en 1200S) 

De actieve-zuurstoffunctie is bedoeld voor een extra grondige reiniging (bijvoorbeeld één keer per week). 

Actieve zuurstof is een zeer krachtig natuurlijk reinigingsmiddel, en net als bleekmiddel of chloride moet 

deze functie met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt. Actieve zuurstof is effectief tegen ingesloten 

geurtjes (zelfs in beddengoed), huisstofmijt, schimmel, bacteriën, virussen, enz. Om de functie Actieve zuurstof te 

activeren, drukt u op de AAN-toets. Er verschijnt een informatiebericht met de vraag of de gebruiker de 

gebruiksvoorwaarden met betrekking tot deze functie heeft gelezen. Om de functie uit te schakelen, drukt u op 

de toets OFF. 

 

Om de PLANNER-functie te activeren, drukt u op ON. Om deze uit te schakelen, drukt u op OFF.   
Om de werking van uw EOLIS Air Manager voor een hele week aan te passen, drukt u op PLANNER.  
Nu kunt u ermee werken: 
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Wanneer u op het symbool Actieve zuurstof drukt, kunt u de 

behandelingsmodus selecteren die op uw kamer moet worden 

toegepast: 

OFF: Geen actieve zuurstof 

MODUS 1: Lichte zuivering - kleine hoeveelheid actieve zuurstof die 

regelmatig (om de 10 min) wordt afgegeven. De ruimte kan tijdens de 

behandeling worden gebruikt (minimale afstand tussen mens en 

apparaat: 3 meter). Bepaal het volume van de te behandelen ruimte 

(m3: L x W x H). 

MODUS 2: Curatieve zuivering (diepe reiniging) - sterke dosis actieve zuurstof in één keer afgegeven. In de ruimte 

mogen gedurende 1 uur geen mensen en/of dieren aanwezig zijn. 

 

WANNEER MODUS 2 IS GEACTIVEERD, IS HET VAN UITERST BELANG DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES OP TE VOLGEN. 

• Adem de uitstromende actieve zuurstof aan de • Zodra u op START drukt, verschijnt er een countdown  

     bovenkant van het toestel niet in.      die u aangeeft dat u 30 seconden hebt om te vertrekken. 

• OPGELET: tijdens de behandeling mag er                                                             DÉBUT DANS 30 S 

gedurende 1 uur niemand in de ruimte aanwezig zijn                                                                                                              
(mannen, vrouwen, kinderen en huisdieren).                                                                                                                  
Planten en vissen mogen wel blijven.       

• Sluit deuren, ramen en zet het ventilatiesystem uit.                   Sluit de deur wanneer u vertrekt. 

  

• Actieve zuurstof bestaat uit drie zuurstofmoleculen. 

• De actieve zuurstofgenerator imiteert het natuurverschijnsel van een bliksem tijdens een storm. 

• Het vernietigt VOC's, slechte geuren, bacteriën, virussen, stofmijten en sporen. 

• Actieve zuurstof is beter in het doden van bepaalde micro-organismen dan chloor. Actieve zuurstof die elektrisch 

wordt aangemaakt, keert na een paar uur terug naar zijn oorspronkelijke vorm van zuurstof (O2). 

• Wanneer deze functie inactief is, geeft uw toestel 0 ppm actieve zuurstof af. 

• Wanneer MODUS 2 is geactiveerd: 

1 - Het apparaat geeft in een laag tempo gedurende 15 minuten actieve zuurstof af. 

2 - Gedurende de volgende 45 minuten zendt het apparaat geen actieve zuurstof meer uit, en werkt het op hoge 

snelheid om de actieve zuurstof in de lucht te absorberen. 

3 - Na minimaal 1 uur begint het toestel normaal te werken met de vooringestelde instellingen. U kunt nu terugkeren 

naar de kamer. 

 Geluid (Tones) 

De GELUIDEN worden geactiveerd zodra u op een toets drukt en er actieve zuurstof vrijkomt. Om de 

TONES te activeren, drukt u op de ON-toets. Om ze uit te schakelen, drukt u op de toets OFF. 

High Sensitivity 

Deze modus wordt aanbevolen voor mensen die gevoelig zijn voor de luchtkwaliteit. Wij raden u aan om 

de HIGH SENSITIVITY modus in een binnenruimte met weinig vervuiling te activeren wanneer uw  

EOLIS Air Manager in de ACTIV MODE staat. Uw toestel past zijn werking aan door rekening te houden 

met de geringe verontreiniging en kan daardoor kleinere pieken in de vervuiling detecteren. Om de HIGH SENSITIVITY 

modus te activeren, drukt u op de ON knop. Om hem uit te schakelen, drukt u op de toets OFF. 

Reset 

Om de instellingen van uw toestel te RESETTEN, drukt u op de ON-toets. Alle aangepaste en opgeslagen 

gegevens worden gewist. 

 

 
 

           

 
 

 
 

 

 
 



9 -  EOLIS Air Manager 600 600S 1200 1200S  

NL 

Demo  

De DEMO-modus is een algemeen presentatiehulpmiddel voor de EOLIS Air Manager (voornamelijk door 

Retail-dealers gebruikt). Om de DEMO-modus te activeren, drukt u op de ON-toets. Om deze modus te 

verlaten, drukt u op het kruisje in de linkerbovenhoek van uw scherm. Om deze modus te verbergen, 

houdt u de OFF-knop ingedrukt.   

Version 

Haal technische informatie op over uw EOLIS Air Manager (model en software). Deze informatie kan 

worden opgevraagd wanneer u contact opneemt met uw dealer. 

Bootloader 

Deze functie is alleen toegankelijk voor uw dealer. 

  

 

Vervanging filterblok 

Wanneer moet ik het voorfilter vervangen? 

De levensduur van het voorfilter hangt af van de omgeving waarin het voorfilter wordt gebruikt. Het voorfilter moet 

regelmatig worden vervangen (gemiddeld om de 3 à 4 maanden) om verstopping van de filter te beperken. Het is 

van essentieel belang dat u het voorfilter regelmatig controleert om de toestand ervan bij te houden. 

Hoe vervang ik het voorfilter? 

1 • Schakel uw toestel uit. 

2 • Open de voorklep en verwijder het filterblok met behulp van de 2 daarvoor bestemde nokjes. 

3 • Verwijder het gebruikte voorfilter uit het filterblok om deze te vervangen door een nieuw voorfilter. 

4 • Plaats het filterblok terug met de lamellen naar buiten gericht. 

5 • Sluit de afdekking aan de voorkant. Zorg ervoor dat de voorklep correct geplaatst is, zodat uw toestel correct                    

werkt. 

6 • Zet het toestel aan. Het nieuwe filterblok wordt getest door het "filterblok test" systeem. "Nieuw filterblok?": U 

kunt NEE zeggen (alleen voor het vervangen van ingebouwde filters). 

Wanneer moet ik het filterblok vervangen? 

De levensduur van het filterblok hangt af van de manier waarop het toestel wordt gebruikt en van de hoeveelheid 

verontreinigende stoffen in de lucht (tussen 8 en 12 maanden als het toestel 24/7 werkt). Voor een onmiddellijke 

status van de toestand van uw filterblok, zie de werkelijke filter service indicator (zie p. 19). Soms is het nodig het 

filter te vervangen nadat het is gebruikt om de lucht te zuiveren na de een verbouwing of na langdurig gebruik in 

een zeer vervuilde omgeving (dikke rook, sterke/aanhoudende geuren, enz.). 

Maak het filter niet schoon, leg het niet in water en zuig het niet op: dit kan veranderingen in de vezels of patronen 

veroorzaken, wat kan leiden tot een slechte werking of een verminderde efficiëntie van uw EOLIS Air Manager. 

Als het waarschuwingsicoon  op het bedieningsscherm verschijnt, zal een bericht met de status van geavanceerd 

gebruik verschijnen. U ontvangt een waarschuwing wanneer uw filterblok 80% verstopt is. Afhankelijk van het 

gebruiksniveau van uw filterblok, zal uw toestel u als volgt waarschuwen: 

• 80% gebruikt filterblok: "Plan om filterblok te vervangen (laat het apparaat ingeschakeld tijdens de vervanging en 

bevestig de melding voordat u de voorklep sluit) " 

• 100% gebruikt filterblok: "In afwachting van de vervanging van het filterblok (laat het apparaat ingeschakeld 

tijdens de vervanging en bevestig de melding voordat u de voorklep sluit)" 

Als het filterblok 100% verzadiging heeft bereikt, stopt het toestel met werken om schade aan de motor te 

voorkomen. Het zal weer gaan functioneren zodra u het filterblok vervangen heeft. 
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Hoe vervang ik het filterblok? 

1 • ZET UW TOESTEL NIET UIT. 

2 • Open de voorklep en verwijder het filterblok met behulp van de 2 daarvoor bestemde lipjes. 

3 • Haal de nieuwe filterblokjes uit hun verpakking en zorg ervoor dat ze niet worden beschadigd. 

4 • Plaats het filterblok terug, met de lipjes naar buiten gericht. 

5 • De melding "Nieuw filterblok?" verschijnt: u kunt op JA drukken. Indien de voorklep open is maar u het filterblok 

niet hebt vervangen, kunt u op NEE drukken of de boodschap negeren. 

6 • Sluit de voorklep. Zorg ervoor dat de voorklep goed op zijn plaats zit, om er zeker van te zijn dat uw toestel naar 

behoren werkt. Het nieuwe filterblok wordt getest door het "filterblok test" systeem. 

Vervanging UV-C lampen 

Wanneer moet ik de UV-C-lampen vervangen? 

De UV-C lampen hebben een beperkte levensduur in verband met slijtage, afhankelijk van hoe vaak u de UV-C LAMP 

(of fotokatalyse) functie activeert. De gebruiksduur van een UV-C lamp is over het algemeen 1 tot 2 jaar.  

Hoe vervang ik de UV-C lampen? 

1 • SCHAKEL UW TOESTEL UIT. 

2 • Open de voorklep en verwijder het filterblok om bij de UV-C-lampen te komen. 

3 • Om een lamp te verwijderen of te vervangen, trekt u deze voorzichtig verticaal omhoog. 

4 • Haal de nieuwe lampen uit hun verpakking en zorg ervoor dat u deze niet beschadigt. Plaats de nieuwe lampen 

in het toestel op de plek waar de oude lampen zaten. 

5 • Plaats vervolgens het filterblok terug, met de lamellen naar buiten gericht. 

6 • Sluit de voorklep. Zorg ervoor dat de voorklep op de juiste plaats zit, zodat uw toestel correct zal werken. Uw 

EOLIS Air Manager is weer gebruiksklaar. 

Reiniging EOLIS Air Manager 

Maak uw toestel schoon met een zachte doek die licht vochtig is om stof te verwijderen. Zorg ervoor dat u de 

veiligheidsinstructies in acht neemt (zie p.3). 

Reiniging sensoren 

Uw EOLIS Air Manager heeft 2 sensoren: een partikelsensor en een VOC (Vluchtige Organische Stoffen) sensor. Deze 

twee sensoren meten de luchtkwaliteit in real time. Voor een optimale werking is het noodzakelijk om deze sensoren 

minimaal één keer per maand te reinigen. 

• Laat het apparaat op ON staan en open de voorklep. 

• Til de klep boven het filterblok op, waar zich de sensoren bevinden. 

• Maak de sensoren voorzichtig schoon met een vochtig wattenstaafje en laat ze daarna drogen. 

• Dit bericht verschijnt "Deksel open. Sensor reinigen?"  JA/NEE : bevestig JA. 

BELANGRIJKE INFORMATIE: Druk op JA voordat u de voorklep sluit, anders verdwijnt het bericht voordat u de tijd 

hebt gehad om te bevestigen. 

• Sluit de voorklep. Controleer of de voorklep goed op zijn plaats zit. Uw toestel is nu weer gebruiksklaar. 
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Probleemoplossingen 

Probleem(en) Oplossing(en) 

Het toestel werkt niet meer 

- Controleer de netstekker. 

- Controleer of de voorklep goed gesloten is. 

- Uw filterblok kan verzadigd zijn: controleer of de boodschap "In afwachting 

van filterblokvervanging (laat het apparaat ingeschakeld tijdens de vervanging 

en bevestig de boodschap alvorens de voorklep te sluiten)" niet verschijnt in 

"Fouten" - Controleer of de Planner niet op UIT staat voor een bepaalde tijd 

(Instellingen - Planner AAN/UIT). 

Het toestel schakelt niet uit 

- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht een paar minuten voor u het 

toestel weer inschakelt. 

- Zorg ervoor dat de demomodus niet actief is (Instellingen - Demomodus UIT) 

U voelt koele lucht uit uw 

apparaat komen 

Koele lucht van het vloerluchtniveau wordt opgezogen, gefilterd, en dan naar 

buiten gestuwd. Hierdoor kan lucht koel aanvoelen. 

Het foutsymbool verschijnt op het 

hoofdscherm 

Er is een onregelmatigheid gedetecteerd door EOLIS Air Manager. Klik op het 

symbool om meer details weer te geven. 

Ik kan de UV-C lamp(en) en/of de 

actieve zuurstoffunctie niet 

activeren 

UV-C-lamp(en) worden geleverd in de modellen EOLIS Air Manager 600, 600S, 

1200, 1200S. Actieve zuurstof is beschikbaar in de modellen 600S en 1200S. 

Mijn toestel verandert van 

ventilatorsnelheid 

- Controleer of de Active Mode niet aan staat (smart mode). 

- Controleer of u geen Active Mode of een ingestelde ventilatorsnelheid in de 

planner hebt ingesteld. 

Ik heb de actieve modus 

geactiveerd en het apparaat geeft 

een ongewoon hoog 

vervuilingsniveau aan (PM2.5 

en/of VOC), maar de luchtreiniger 

draait niet continu op maximum 

snelheid 

In de actieve modus past de EOLIS Air Manager zijn snelheid aan de mate van 

vervuiling aan. Als het vervuilingsniveau hoog is, zal EOLIS Air Manager tot de 

maximale snelheid gaan. Als de vervuiling echter aanhoudt, zal de Air 

Manager de snelheid regelmatig verlagen voor uw akoestisch comfort. 

Ik heb het filterblok vervangen, 

maar de EOLIS Air Manager 

detecteert het niet. 

Open de voorklep om een onmiddellijke filterbloktest uit te voeren. Wacht op 

de melding "Deur open. Nieuw filterblok?" en bevestig. U kunt nu de voorklep 

sluiten. Controleer of het nieuwe filterblok NatéoSanté gecertificeerd is. 

Melding Uitleg / Acties 

“Houd 3 seconden ingedrukt” 

Dit bericht verschijnt wanneer u op de volgende symbolen hebt gedrukt: 

Nachtmodus, Kinderbeveiliging, Aan/Uit. Om deze functies te activeren, 

houdt u de toets 3 sec. ingedrukt. 

“Pin code (cijfers van 0 tot 9)” 

Als dit bericht verschijnt, betekent dit dat u eerder een pincode hebt 

geselecteerd in de Beveiligingsinstelling. Voer gewoon uw geselecteerde 

pincode in. Als u de code bent vergeten, probeer dan deze codes: 1234, 4683, 

3598 of 7169. 

"Filterbloktest in uitvoering" 

Iedere 72 uur in bedrijf (rond 15.00 uur) wordt automatisch een filterbloktest 

uitgevoerd. Wanneer u de voorklep opent, voert EOLIS Air Manager een 

snelle extra filterbloktest uit om de slijtagestatus te analyseren. 
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"Voorbereiding voor het 

vervangen van het filterblok 

(laat het apparaat ingeschakeld 

tijdens het vervangen en 

bevestig de melding voordat u 

de voorklep sluit)" 

Het filterblok raakt verzadigd (80%) en moet snel worden vervangen (denk 

eraan om het filterblok van tevoren bij uw dealer te bestellen). 

“Door open” 
Als de voorklep/deur van het toestel niet goed is gesloten, zal het toestel niet 

correct werken. Zorg ervoor dat u de afdekking correct sluit. 

"Deksel open. Nieuwe filterblok?" 

Wanneer u de voorklep opent, kan uw luchtreiniger u vragen of u het 

filterblok hebt vervangen. Als dat het geval is, kunt u bevestigen, en zo niet, 

drukt u op het kruisje. 

"Deksel open. Reiniging sensor?" 

Wanneer u de voorklep opent, kan uw luchtreiniger u vragen of u de sensoren 

hebt gereinigd (alleen als reiniging van de sensoren nodig was). Als dat het 

geval is, kunt u bevestigen, en zo niet, drukt u op het kruisje. 

"In afwachting van de 

vervanging van het filterblok 

(laat het apparaat ingeschakeld 

tijdens de vervanging en 

bevestig de melding voordat u 

de voorklep sluit)" 

Uw filterblok is 100% verzadigd. Uw toestel heeft een nieuwe filterblok nodig 

om correct te werken. Vervang het filterblok en zet het toestel weer aan. 

"Sensoren reinigen (laat het 

apparaat tijdens het reinigen 

ingeschakeld en bevestig de 

melding voordat u de voorklep 

sluit)" 

De PM2.5 en VOC-sensoren vereisen regelmatig onderhoud (zie p. 10). 

"Zuivering in uitvoering, maar niet 

geoptimaliseerd. Neem contact op 

met uw lokale dealer" 

EOLIS Air Manager is misschien te klein voor de oppervlakte van uw kamer. 

Controleer ook of er geen buitendeuren of ramen open staan. 

"Actieve zuurstofbehandeling 

gedurende 1 uur. Verlaat de 

kamer. Begint over 30s" 

Elke keer als u de actieve zuurstof modus 2 activeert, moet u de kamer 

gedurende 1 uur verlaten. Zodra modus 2 geactiveerd is, heeft u 30 seconden 

tijd om de kamer te verlaten. 

"Actieve zuurstofbehandeling 

gedurende 1 uur. Verlaat de 

kamer. Eindigt in x minuten. 

Wanneer u actieve zuurstof modus 2 activeert, moet u de kamer gedurende 1 

uur verlaten. 

“Temperatuursensor defect” Als deze melding in de categorie fouten verschijnt, controleer of de stekker 

van het toestel in het stopcontact zit of neem contact op met uw dealer. 

“VOC sensor defect” 
Als deze melding in de categorie fouten verschijnt, controleer of de stekker 

van het toestel in het stopcontact zit of neem contact op met uw dealer. 

“Partikelsensor defect” 
Als deze melding in de categorie fouten verschijnt, controleer of de stekker 

van het toestel in het stopcontact zit of neem contact op met uw dealer. 

“Pressure sensor out of order” 
Als deze melding in de categorie fouten verschijnt, controleer of de stekker 

van het toestel in het stopcontact zit of neem contact op met uw dealer. 
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"Smart geluid geactiveerd" 

(Alleen in de ACTIEVE modus) 

- EOLIS Air Manager heeft een hoog niveau van vervuiling gedetecteerd. Als na 

30 min. het vervuilingsniveau blijft, zal uw luchtreiniger naar een lagere 

snelheid gaan om niet te luidruchtig te zijn en vervolgens weer op een hogere 

snelheid gaan werken wanneer de luchtkwaliteit dit vereist. 

- Zorg ervoor dat de deuren en ramen goed gesloten zijn. 

- Zorg ervoor dat uw apparaat niet te klein is (geplaatst in een kamer die 

groter is dan de kamer die het kan zuiveren). 

"Ventilator vastgelopen of geen 

filter" 

Als het filterblok ontbreekt, plaats het dan terug in het toestel. Als het 

filterblok in het toestel zit, neem dan contact op met uw dealer. 

“UV-C lamp defect” 
Deze melding verschijnt wanneer een of beide UV-C lampen niet meer 

werken.  Vervang dan eenvoudig de defecte lamp(en). 

 

Technische specificaties 

 600 1200 600S 1200S 

Ommuurde 

behandelingsoppervlakte (m2) 

snelheid 5 gemiddeld 

60 120 60 120 

Ventilatorsnelheid standen 5 5 5 5 

Maximale luchtstroom (m3/h) 350 550 350 550 

Geluidsniveau (min-max) (dB) 18-52 18-59 18-52 18-59 

Stroomverbruik (min-max) (W) 13-60 16-75 13-65 16-80 

Afmetingen filterblok: voorfilter - 

VHD actieve kool - HEPA 

(gecertificeerd EN 1822) - 

fotokatalytisch : L x B x H (cm) 

26.5 x 20.8 x  

8.8 

  

 

UV-C lampen (W) 7 (1 UV-C lamp) 7 (2 UV-C lamps) 7 (1 UV-C lamp) 7 (2 UV-C lamps) 

Afmetingen L x W x H (cm) 
50.5 x 38.5 x 

23 

70.5 x 39.5 x 

24 

50.5 x 38.5 x 

23 
70.5 x 39.5 x 24 

Gewicht (kg) 8.9 8.9 11.8 11.8 

Voltage (V / Hz) 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 220-240 / 50 

 

 

 

 

 

26.5 x 42.3 

x 8.8 

26.5 x 20.8 

x 8.8 

26.5 x 42.3 x 

8.8 
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Garantie 
 

Om ervoor te zorgen dat het toestel onder de garantie valt, dient u de originele verpakking te bewaren. Uw toestel 

heeft standaard een garantie van drie jaar, als niet anders aangegeven bij aankoop. Het betaal/-ontvangstbewijs 

dient als garantiebewijs.  De garantiedatum gaat in op het moment dat u uw toestel ontvangt. De garantie omvat 

vervangende onderdelen, arbeidsloon en levering van een gerepareerd apparaat, onder voorbehoud van 

regelmatige vervanging van het filterblok. Het filterblok en de actieve zuurstofgeneratormodule zijn onderdelen 

die na verloop van tijd aan slijtage zijn onderworpen. Deze vallen niet onder de garantie. De garantie geldt alleen 

bij gebruik van de door NatéoSanté gecertificeerde filterblokken. De garantie dekt geen verkeerd gebruik van de 

producten of een ander gebruik dan oorspronkelijk bedoeld. De garantie vervalt als fouten en schade zijn 

veroorzaakt door externe gebeurtenissen. De garantie sluit ook producten uit die door de klant of een andere 

onbevoegde persoon zijn gewijzigd, gerepareerd of toegevoegd.                                                                                              

De garantie is beperkt tot het vervangen van onderdelen die als defect zijn geïdentificeerd door onze 

klantendienst. Als uw toestel niet correct werkt, neem dan contact op met uw dealer. 

Milieubescherming 

 

De WEEE-richtlijn van de Europese Unie vereist de inzameling en recycling van categorie 5 afval WEEE 
elektrische en elektronische apparatuur. Het is uw verantwoordelijkheid als eigenaar van het 
eindproduct om ervoor te zorgen dat het product op legale wijze wordt afgevoerd. Neem contact op 
met uw gemeente om uw toestel te recyclen. Dit symbool betekent dat het product niet samen met 

het huishoudelijk afval mag worden ingezameld. Het moet naar een geschikte inzamelingsplaats worden gebracht. 
Uw actie draagt bij tot het behoud van ons milieu, de bescherming van de menselijke gezondheid en voorkomt 
tegelijkertijd de vervuiling van natuurgebieden. 
  

           NatéoSanté apparaten voldoen aan de Europese normen voor productveiligheid.
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