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Model: PR-9202UVS

• 2-in-1: lucht bevochtigen en reinigen
• voor ruimtes tot 45m² / 112m³ 
• sensortechnologie & afstandsbediening

© Progenion

• timerfunctie
• ionisator
• UV-C

V1-2020
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NEDERLANDS
Gebruiksaanwijzing

BELANGRIJK! Lees eerst de veiligheidsvoorschri�en voordat u de
nieuwe luchtreiniger in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding na 
lezing op een goed bereikbare plaats voor latere naslag.

Inleiding
De PR-9202UVS  luchtreiniger van Progenion is speciaal ontworpen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren en eventuele geurtjes te verdrijven. Het apparaat reinigt, bevoch�gt en 
steriliseert de omringende lucht en maakt deze reukloos in ruimtes in huis, kantoor,  ziekenhuizen,  hotels, 
scholen, peuterspeelzalen, agrarische bedrijven, nagel salons etc. 

Het apparaat hee� een vernieuwend ontwerp, levert constante kwaliteit en is eenvoudig te bedienen. 
• An�bacterieel nano-zilverfilter haalt stofdeeltjes uit de lucht en remt bovendien, dankzij 
   het toegevoegde nano-zilver, microben groei af.
• Hoogefficiënt composietenfilter (HEPA en ac�ef koolstof) zee� en verwijdert luchtdeeltjes kleiner 
   dan 0,3 micron evenals schadelijke gassen.
• Fotokataly�sche UV-C lamp doodt bacteriën en virussen.
• De ven�lator hee� een variabele snelheid.
• Nega�eve ionengenerator voor de produc�e van nega�eve ionen en vers gereinigde lucht.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheidsvoorschri�en.
 
• Neem wanneer de voedingskabel is beschadigd contact op met de fabrikant, de 
 distributeur of iemand anders die gekwalificeerd is om het apparaat te onderhouden 
 c.q. te repareren. Op deze manier voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel. Kijk niet 
 gedurende langere �jd naar de UV-C lampen terwijl deze branden, aangezien dit schade 
 kan toebrengen aan uw ogen. 
• Het apparaat is niet geschikt voor gebruik in de open lucht.
• Gebruik uitsluitend de correcte netspanning.
• Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
• Haal het apparaat niet uit elkaar, probeer het apparaat niet zelf te repareren noch 
 onderdelen te vervangen aangezien dit brandgevaar of storingen kan opleveren. 
• Het verlengen van voedingskabel kan kortslui�ng, schade of lichamelijk letsel veroorzaken.
• Schakel al�jd eerst het apparaat uit voordat u de spanningstoevoer verwijdert. 
 Schakel het apparaat ook uit wanneer u onderhoud wilt plegen aan het apparaat.
• Trek niet aan de voedingskabel en laat er geen knik in komen wanneer u de stekker in het 
 stopcontact steekt of deze eruit haalt. 
• Raak het apparaat niet aan met na�e handen om een elektrische schok te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de bedrading van het systeem niet op een verhit oppervlak komt te liggen.
• Schakel het apparaat al�jd uit en haal de spanning eraf voordat u de filters vervangt, het 
 apparaat verplaatst of het apparaat reinigt. Vervang de filters zoals in de handleiding 
 beschreven.  
• Houd de voedingskabel uit de buurt van warmtebronnen en laat de voedingskabel niet 
 in contact komen met scherpe en/of pun�ge voorwerpen.
• Gebruik het apparaat absoluut niet wanneer de voedingskabel beschadigd is of 
 wanneer de stekker los zit.
• Houd het apparaat uit de buurt van water om schade en een elektrische schok te 
 vermijden.  
• Dit systeem moet regelma�g worden nagekeken en schoongemaakt om te voorkomen
 dat een overvloed aan stofdeeltjes in het systeem vast komen te zi�en.
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Haal de stekker
uit het stopcontact
voor het reinigen 
om electrische 
schokken te 
voorkomen.

Vermijd het aanraken 
van het apparaat 
met natte handen
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Waarschuwingen!
 
• Gebruik het apparaat niet in een omgeving die vol is met ve�e dampen.
• Dompel het apparaat niet in water of in andere synthe�sche vloeistoffen.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals een oven of een open haard.
• Gebruik het apparaat niet in een ontvlambare omgeving gevuld met waterstofgas, 
 propaangas, etc. 
• Gebruik het apparaat niet in een omgeving met corrosieve gassen en metalen deeltjes 
 om brandgevaar en storing te voorkomen.
• Reinig het apparaat niet met middelen die benzeen of insec�cide beva�en.
• Wanneer het apparaat wordt gebruikt in een ruimte waarin zich ook een warmtebron 
 bevindt, is goede ven�la�e noodzakelijk. U voorkomt hiermee brandgevaar en gebrek 
 aan zuurstof. 
•  Reinig de UV-lampen niet met een na�e doek.
• Stop geen hand of andere voorwerpen in de in- en uitgangen van het apparaat, noch 
 in de andere openingen. 
•  Gebruik het apparaat niet om zware luchtvervuiling te verwijderen. Gebruik het apparaat 
 ook niet als afzuiginstalla�e in uw keuken. Dit verkort de levensduur van de filters en kan 
 het apparaat beschadigen. 
• Zit of sta niet op het apparaat, en bedek het niet met zware voorwerpen.
• Haal de spanning van het apparaat wanneer het voor langere �jd niet wordt gebruikt.
• Het apparaat reinigt de lucht op afdoende wijze maar breekt geen gassen af zoals 
 koolmonoxide. 
• Het apparaat mag alleen worden gebruikt in rechtopstaande posi�e. Gebruik het 
 apparaat niet wanneer het instabiel is, wankel staat of overhelt. 
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Nooit demonteren
Demonteer of repareer
dit apparaat nooit zelf.

 
NIET DEMONTEREN

    

Demonteren kan brand of 
schade aan het product 
veroorzaken.

Voor repara�e neem contact
op met de leverancier 

Let op! 
Dit product mag niet samen 
met het normale huisvuil 
mag worden weggegooid. 
Er bestaat een afzonderlijk 
inzamelingssyteem voor 
deze producten.
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INSTALLATIE

Installa�e
Voor een op�maal resultaat verdient het de aanbeveling om het apparaat op 
stabiele ondergrond op een hoogte van ca. 50 Cen�meter en 30 cen�meter vanaf de wand
op te stellen. Laat het apparaat na installa�e minimaal 1 uur acclima�seren.
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50 CM hoogte

Aanbevolen opstelling

• Wanneer het apparaat stofdeeltjes uit de lucht moet vangen, kan het apparaat iets 
 lager worden opgesteld. 

• Om zo effec�ef mogelijk geurtjes te verwijderen, wordt aangeraden het apparaat 
 iets hoger op te stellen.

• Een temperatuur lager dan 10ºC of hoger dan 45ºC is van nadelige invloed op de 
 presta�es van het apparaat, evenals een luchtvoch�gheid hoger dan 80%.

• Wanneer het apparaat wordt gebruikt in combina�e met een aircondi�oner, 
 plaats het apparaat dan tegenover de aircondi�oner op een hoogte van 
 ongeveer 1 meter. Op deze manier wordt niet alleen de luchtkwaliteit 
 binnenskamers verbeterd, maar blij� tevens de lucht in de kamer fris. 

30 cm 
vanaf de wand
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FILTER OVERZICHT
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Ac�vated carbon & photo catalyst 

HEPA-FILTER

Filter overzicht

UV lamp 

1.HEPA-Filter
Het HEPA -Filter zee� en verwijdert deeltje tot 0.3 micron zoals pollen,
huidschilfers, schimmels, stof, bacteriën etc.

2. Geac�veerde carbon filter
Werkt als een spons en haalt geurtjes en gassen uit de lucht. Geac�veerd 
Carbon is een soort kool welke behandeld is met zuurstof. Dit zorgt voor 
miljoenen kleine openingen tussen de carbon atomen. Deze poriën 
absorberen schadelijk gassen en geurtjes.

3. UV-C Lamp
Ac�veert het fotokataly�sch membraam dat bacteriën en virussen dood.

4. Luchtbevoch�ger
De op�male luchtvoch�gheid in een ruimte is tussen de 45% en 55%. 
De luchtbevoch�ger is apart in te schakelen. Zo kunt u de ideale luchtvoch�gheid
bereiken. Wanneer u deze hee� bereikt kunt u de luchtbevoch�ger weer 
uitschakelen.

5. Nega�eve ionen
Dit is de laatste fase, de ionisator zorgt voor 8.000.000 nega�eve ionen, 
ook wel luchtvitaminen genoemd.

Achterklep

Luchtbevochtiger Ionisator5
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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Product diagram

Display diagram

Ionisator

Lucht-uitlaat

Deeltjes sensor

PM 2.5 sensor

Voorkant 
behuizing

Handvat

Stroomsnoer

Vochtuitgang

Vooraanzicht Aanzicht achterkantZijaanzicht

Timer
Leg uw vinger enkele seconde op de �ming toets.
Zodra 0 begint te knipperen kunt u de toets meerdere
malen aanraken om het gewenste aantal uren 
in te stellen. Wanneer u bijvoorbeeld 4 insteld zal de
machine na 4 uur automa�sch uitschakelen. 
( dit werkt niet wanneer de smar�unc�e is ingeschakeld ) 

Luchtvoch�gheid
Het getal met een % symbool 
gee� de huidige luchtvoch�gheid 
weer.

Achterpaneel

%

% %

%

Temperatuur
Het getal met een °C symbool
geeft de huidige temperatuur weer.

PM 
PM geeft heet aantal gemeten deeltjes weer
hoe lager dit getal hoe schoner de lucht is.
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HET APPARAAT IN GEBRUIK NEMEN
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Installa�e van de filters

Vullen van het waterreservoir

1. Haal de luchtreiniger uit de verpakking en bewaar de 
verpakking gedurende 2 jaar t.b.v. eventueel transport bij garan�e.

2. Verwijder het achterpaneel (zie a�eelding 1)
Pak het achterpaneel aan de zijkant vast en trek hem 
voorzich�g rich�ng de pijl.

3. Verwijder het plas�c van het HEPA-filter en het Ac�ef carbon filter.
Het carbon filter zit achter het HEPA filter u kunt de filters er gemakkelijk 
ui�rekken doormiddel van de twee lusjes. ( zie a�eelding 2)

4. Plaats de filters terug in de luchtreiniger en plaats het achterpaneel terug.
Dit doet de linkerzijde van het paneel  in te haken en dicht te klikken. (zie a�eelding 3 & 4) 

5. Zet de luchtreiniger terug op de gewenste plaats en stop de stekker in het stopcontact. 

Verwijderen van het
achterpaneel

A�eelding 1

A�eelding 2 A�eelding 4A�eelding 3

1. Haal de stekker uit het 
stopcontact verwijder het
stoomtuitje 

2. Open het beschermkapje 
door het lipje naar achteren 
te duwen en rich�ng de pijl 
te trekken.
 

3. Verwijder de watertank

4. Keer het reservoir om
draai de afsluitdop 
open. Vul het reservoir met 
schoon zuiver koud water.
Sluit de dop en plaats het 
reservoir terug.
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HET APPARAAT IN GEBRUIK NEMEN
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Aansluiten van de luchtreiniger

         

1. Sluit het stroomsnoer aan op 
uw netvoorziening.

2. Schakel de luchtreiniger in. 
Dit doet u door aan de voorzijde de POWER knop aan te raken of de powerknop 
op de afstandsbediening te gebruiken.

 
Resetten van de filters

Druk op de reset knoppen indien u het 
apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt.

Reset knoppen 
Door het indrukken van de reset knop start de luchtreiniger 
met het opnemen van het gebruik van de nieuwe filters.

Humidify

%

Humidify

%
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Instellingen
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Instellingen aan/uit schakelen 

         Druk op de “POWER” symbool aan de voorzijde 
van het apparaat of via de afstandsbediening.
(zie a�eelding 1)

Instellingen ven�lator

Instellingen Timing mode ( automa�sch uitschakelen na een aantal uren)

Timing mode
Leg uw vinger enkele seconden op het Timing symbool. Wacht tot de 0 gaat knipperen laat de 
knop los en �p meerdere malen op het �ming symbool om het gewenste aantal uren in te stellen. 
Dit kan tot maximaal 12 uur. De luchtreiniger zal nu automa�sch uitschakelen na het door u 
ingestelde aantal uren. ( zie a�eelding 3 ). Let op! deze func�e werkt niet wanneer de smart 
func�e is ingeschakeld. 

De luchtreiniger beschikt over 3 ven�la�e snelheden en een slaapmodus.
Door meerder malen op de speedknop te �ppen met uw vinger regelt u 
de verschillende snelheden ( zie a�eelding 2). Door de speedtoets 3 seconden 
vast te houden schakelt u de nachtmodus in. Door nog een keer op de power
knop te toetsen schakelt u de nachtmodus weer uit. De balkjes onder getallen geven 
aan in welke snelheidsmodus u zich bevindt.

Let op! 
Wanneer de smart modus is ingeschakeld kunt u de snelheid niet handma�g regelen

A�eelding 2. Instellen van de ven�la�e snelheid

Humidify

%

Humidify

%

A�eelding 3. Instellen van de �ming modus

A�eelding 1
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Luchtbevoch�ger, UV-C, Ionisator en sensor 
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Luchbevoch�ger

         

Inschakelen van de Ionisator en UV-C lamp

Smart sensor func�e. ( Intelligente modus )

Humidify

%

Vul eerst het waterreservoir met schoon en koud water (zie pagina N7. Vullen van het waterreservoir)
U schakelt de luchtbevochtiger in door op het humidify symbool te toetsen. (zie afbeelding 1).
Wanneer de luchtbevochtiger is ingeschakeld licht ook het bevochtigingssymbool op ( zie afbeelding 1) 

luchtbevochtiger indicatiesymbool 
Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Humidify

%

Ionisator symbool

UV Lamp symbool
De ionisator en UV-C lamp schakelt u in door de function toets aan te raken
met uw vinger. 1 keer toetsen en de Ionisatie schakelt in. 2 keer toetsen 
en de UV schakelt in. Bij 3 keer toetsen schakelt u beide functies tegelijk in
en bij 4 keer toetsen schakelt alles uit. Wanneer een functie is ingeschakeld 
licht een symbool op (zie afbeelding 2).   

Humidify

%

Deze luchtreiniger beschikt over een PM2.5 luchtskwaliteitsmonitor. Deze is in te schakelen via de 
Smart toets (zie afbeelding 3). Wanneer u deze inschakelt meet de luchtreiniger de luchtkwaliteit 
zoals het aantal fijnstofdeeltjes en eventuele rook en kookluchtjes in de lucht. Vervolgens past de 
luchtreiniger hier automatisch het  luchtzuiveringsniveau op aan. 

Inschakelen
Toets 1 keer op de smart toets en de luchtmeting gaat van start. De meting duurt ongeveer 3 minuten. 
Na 3 minuten regelt de luchtreiniger zelf het ventilatie niveau. De onderste strepen geven de vervuiling van 
de lucht weer. Hoe meer balkjes oplichten hoe slechter de luchtkwaliteit. ( zie de pijl in afbeelding 3)  
U schakelt de smartfunctie weer uit door nogmaals op de Smartknop te toetsen.
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Onderhoud en filters vervangen
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Onderhoud en reinigingsinstruc�es

Vervangen van de filters.

Vervangen van het HEPA & Carbon filter

Verwijder de al�jd eerst de stekker uit het stopcontact 
voor dat u onderhoud pleegt aan de luchtreiniger

Maak de luchtreiniger niet schoon met water, gebruik uitsluitend 
een iets voch�ge doek.

Benzene Acohol

Gebruik geen chemische 
reinigingsmiddelen
of schuursponsjes

Wanneer de filtersymbooltjes gaan knipperen betekend dit dat de filters 
op korte termijn moeten worden vervangen. Na het vervangen 
van de filters druk op de reset knop en het knipperen 
van de symbolen stopt. 

Humidify

%

Ac�vated carbon and photo catalyst filter

HEPA FILTER

Filter 
vervangingssymbolen

Wanneer deze knipperen
moeten de filter op korte termijn

vervangen worden

A�eelding 1.

Symbolen

A�eelding 2A�eelding 1 A�eelding 4A�eelding 3

1.Verwijder het achterpaneel. Pak het achterpaneel aan de zijkant vast en 
trek hem voorzich�g rich�ng de pijlen. Zie A�eelding 1

2.Verwijder het HEPA-filter en het Ac�ef carbon filter.
Het carbon filter zit achter het HEPA-filter u kunt de filters er gemakkelijk 
ui�rekken doormiddel van de twee lusjes. Zie a�eelding 2

3. Verwijder het plas�c van het HEPA en het Ac�ef carbon filter en plaats deze 
in de luchtreiniger. Eerst het Carbon filter en daarna het HEPA filter.

4. Plaats het achterpaneel terug haak eerst de lange kant in rich�ng de pijlen en sluit daarna 
het paneel. Zie a�eelding 3 & 4. Toets 1 maal op het RESET symbool wanneer u de 
luchtreiniger weer inschakelt.
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Vervangen van de UV-C lamp
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Indicator van de UV-C lamp

Vervangen en installeren van de UV-C Lamp

Humidify

%

UV 
vervangingsindicator

wanneer dit symbool knippert dient 
de UV-C lamp vervangen te worden.

Verwijder eerst het HEPA en het CARBON filter ( zie pagina N12 )
 1. Pak de UV-C lamp in het midden vast en draai deze 90 graden met de klok mee. 
En verwijder de UV-C lamp. Zie a�eelding 1 & 2
2. Plaats de nieuw UV-C lamp terug en draai de lamp 90 graden met de klok mee. 
Plaats het carbon en HEPA filter terug en sluit het achterpaneel. 

A�eelding 1 A�eelding 2

A�eelding 3 A�eelding 4

Verwijder de al�jd eerst de stekker uit het stopcontact 
voor dat u onderhoud pleegt aan de luchtreiniger
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Technische specifica�es / Problemen oplossen

Technische specifica�es

Problemen oplossen

Bedrijfsinforma�e

8000h

3≥300m /h

≤40dB(A)

≥1.4M

8.2kgs

245m

452x233x438(mm)

220V-240V,50Hz

Model

Voltage

Luchtverplaatsing

Max Geluidsniveau

Lengte Stroomsnoer

Afme�ng product

Gewicht

Energie verbruik

Geschikt voor ruimtes tot

38 - 80Watt

254nm

6Watt

PR-9202UVS UV-C LAMP

HEPA

Golflengte

Energie verbruik

Levensduur

Levensduur HEPA

Levensduur CARBON

Circa 6 maanden

Circa 6 maanden

Het apparaat schakelt niet in.
Controleer of het achterpaneel goed is bevestigd en het spanningssnoer is aangesloten
op de netvoeding. Raak de powerknop niet aan met natte vingers.

Er komt geen vocht uit het apparaat.
Controleer of het waterreservoir gevuld is met schoon en zuiver kraan water. 
Gebruik geen gedestilleerd water.

Het apparaat maakt extreem veel geluid.
Controleer of er geen plastic meer om de filters zit. Wanneer het HEPA filter een lange
tijd niet vervangen dient deze ook vervangen te worden.

De Sensor meet niet goed.
Schakel de luchtbevochtiger uit open ramen en deuren en probeer het opnieuw.
 

N-13

Progenion® BV
Ambachtstraat 2
7622AP Borne
Tel. 0031 (0)74- 8511 901
Email. info@progenion.nl
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