
 

 

Coway AP-1018F 
Detaljerad beskrivning 

Auto Mode 

Fläkthastigheten anpassas helt automatiskt efter rådande luftkvalitet. Rekommendationen är att 

ha Coway Classic i Auto Mode för den mest ekonomiska och praktiska driften. 

 

Dark Room Mode 

Enhetens knappar och Air Quality Indicator kan släckas manuellt eller automatiskt. Automatiken 

styrs av en ljussensor som känner av när det blir mörkt och efter ca 5 minuter släcks enheten ned. 

När ljuset återkommer aktiveras åter belysningen efter ca 5 minuter. 

 

Eco Mode 

För luftrening med supertyst drift och minimal strömförbrukning, kan Coway Classic köras i Eco 

Mode. 

 

Sleep Mode 

Om Coway Classic används i Auto Mode och rummet är mörkt längre än ca 5 minuter, försätter 

sig enheten i Sleep Mode helt automatiskt. Det som sker är att enheten går in i Eco Mode och Air 

Quality Indicator släcks, vilket innebär att luftrenaren kan placeras i sovrummet utan att störa 

nattsömnen. Den återgår normaldrift när ljuset varit tänt i ca 5 minuter. 

 

Child Safety Lock 

Med ett enkelt knapptryck i 3 sekunder kan man låsa alla knappar på Coway Classic, vilket innebär 

att luftrenaren inte kan manövreras. Den är lika enkel att låsa upp. 

 



Auto Stop 

Om fronten tas bort för att komma åt filtren, stannar Coway Classic helt automatiskt. 

 

3-Step Filter System 

Coway Classic har ett förfilter som fångar upp hår och dammtussar. Det bör dammsugas och 

sköljas i vatten regelbundet och byts aldrig ut. Bakom förfiltret sitter ett deodorantfilter 

bestående av aktivt kol i granulatform som filtrerar bort odörer, matos och andra besvärande 

lukter. Bakom deodorantfiltret sitter det supereffektiva HEPA-filtret som tar bort bakterier, 

mikropartiklar, mögelsporer, kvalster, pollen och andra skadliga ämnen. 

 

Filter Change Indicator 

Coway Classic indikerar med LED-lampa och ljudsignal när det är dags att byta filter. Efter 

filterbyte återställs indikatorn och larmet med ett enkelt knapptryck. HEPA- och deodorantfiltret 

byts ungefär var 12:e månad. 

 

Particle Sensor 

Coway Classic har en känslig partikelsensor som konstant mäter luftkvaliteten i rummet. I Auto-

mode anpassas fläkthastigheten automatiskt efter hur partikelsensorn mäter luftkvaliteten. 

Partikelsensorns känslighet kan ställas in i 3 lägen (Hög, Medium eller Låg) där läget Medium är 

fabriksinställningen. Partikelsensorn rengörs med en bomullstops regelbundet. 

 

Economic & Silent 

Med en strömförbrukning på max 38W (vid Turbo fläkthastighet) och smart design är driften av 

Coway Classic extremt ekonomisk, miljövänlig och tyst. 

 

Maximun Air Cleaning Level 

Med sin kraftfulla och tysta fläkt kan Coway Classic köras i 4 olika hastigheter. Classic kan i 

Turboläge ventilera 4,4 m³ luft/minut (264 m³ luft/timme). Omräknat till ett rum med normal 

takhöjd på 240 cm kan Coway Classic rena all luft 2 gånger/timme på en bostadsyta motsvarande 

55 m². 


