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Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni 
kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. 
Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar an-
vända maskinen.

SPECIFICERING

Modell nr   RAM 711B
Elektricitet   230V/50Hz
Arbetstemp.  5 till 35 0C
Kylmedia   R-134a
Kylmedia vikt  180 gram
Fuktighets-  10 liter/dag 
avdunstning  (Rumstemp. 300C, Rumsfuktighet 80%)

Elförbrukning  200 Watt
Nettovikt   14,5 kg
Storlek   27x33x50 cm
   

Denna data kan variera av tekniska skäl. För mer noggrann 
information var vänlig se på klassificeringstabellen som 
finns på maskinen.
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Kondensator

Vatten-
tank

Avdunstare

Fuktig
luft

FUNKTION
Denna produkt är en luftav-
fuktare. Den kontrollerar luft-
fuktigheten genom att luften 
passerar genom maskinen, 
tvingar den överflödiga fukten 
att kondensera över de kylande 
elementen. Vid kontakten med 
denna kalla yta gör att fuktighe-
ten i luften kondenserar. Detta 
kondenserade vatten samlas i 
vattentanken. Den torra luften 
passerar sedan genom konden-
satorn där det värms upp något 
och sedan kommer ut i rummet 
med något höjd temperatur.

VAR KAN DEN ANVÄNDAS?

Detta är en luftavfuktare som är gjord för att avlägsna fuktig luft och 
skapa en hälsosam och trevlig miljö. Den passar för användning i:
Källare, förråd, garderober, allrum, kök, bibliotek, gallerier, datorrum, 
arkiv, sovrum m.m.

Torr
varm
luft

Kompressor
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
* Maskinen ska alltid stå upp.
* Låt maskinen stå en timma innan den kopplas in efter     
transport eller när den har varit lutad (t.ex. vid rengöring).
* Det måste vara minst 15 cm fritt utrymme runt maskinen.
* Se till att maskinen inte står vid värmeelement eller an-
dra  värmekällor.
* Spruta aldrig vatten över maskinen.
* Huvudströmkällan måste stämma överens med anvis-
ningarna som visas på märket.

* Använd aldrig kontakten för att starta eller stoppa maski-
nen. Använd alltid strömbrytaren.
* Innan maskinen flyttas måste den stängas av, dra sedan 
ur kontakten och töm tanken.
* Rengör luftfiltret om det blir smutsigt. Maskinen fungerar 
bäst när filtret är rent.
* Använd inte insektsmedel eller annat eldfarligt medel på 
maskinen.
* Om maskinen slutar fungera, stäng av den och dra se-
dan ur kontakten.
* Om sladden är skadad måste den bytas av en auktorise-
rad verkstad.



RESERVDELS FÖRTECKNING

1. Kontrollpanel

2. Filter

3. Luftventilation

4. Vattentank

5. Visning av vattennivå

6. Hjul

Utförande

Kontrollpanel
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1. Brytare hög/låg hastighet

2. Fuktighets reglering

3. Kontrollampa på/av

4. Visar ”full tank”.



SKÖTSEL
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Ställ fuktighetsregulatorn 
på MAX förkontinuerlig 
drift.

Ställ in önskad nivå på 
fuktighetskontrollen , 
styrkan ökas genom att 
vrida medsols.



SKÖTSEL
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För att stänga av ma-
skinen vrid till off.

Denna luftavfuktare har 
två hastigheter. I norma-
la fall ställ hastigheten 
på Hi. Om ni vill ha tys-
tare gång sätt hastighe-
ten på Lo.



TÖMNING AV TANKEN
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När tanken är full stängs maskinen av automatiskt och 
knappen WF lyser röd. Nu måste tanken tömmas som 
följande:

* Ta tag i handtaget dra tanken lite upp och sedan ut.

* Efter tömning sätts tanken tillbaka. Om den inte sitter 
rätt lyser lampan WF röd.

Alternativ:
1. Ta bort plastlocket på bak-
sidan. Koppla till en slang i 
dräneringshålet (fig 4,5).
2. Dra ut vattentanken, sätt 
plastlocket från baksidan i 
dräneringshål B som finns i 
maskinen (fig 6).
3. Se till att vattnet lätt rinner 
ut och att slangen är på plats.
4. Sätt tillbaka vattentanken.
5. Varning! Vid mycket kalla 
väderförhållanden måste man 
se till att dräneringspipen inte 
fryser.

Hål A

Hål B



UNDERHÅLL

Dra alltid ur kontakten innan något underhåll påbörjas.

Rengöring av maskinen utanpå.
Använd en mjuk trasa, använd aldrig kemikalier. Dessa 
kan skada höljet.

Rengöring av luftfilter
Maskinen är utrustad med två filter.
1. Dammfilter
2. Kolfilter (för att stoppa dammpar-
tiklar från luften och förhindra upp-
komst av bakterier.)

Dammfilter
* Dra ur filterhållare, ta bort kolfiltret 
(fig 1 & 3).
* Använd dammsugaren eller slå lätt 
på filtret för att rengöra. Om filtret är 
mycket smutsigt använd varmt vatten.
* Filtren måste vara helt torra innan de 
sätts tillbaka.
* Filtren får inte utsättas för solljus.
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UNDERHÅLL
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Kolfilter
Kolfiltret som finns under dammfiltret är inte tvättbart. 
Livslängden är beroende på förhållandena där maskinen 
används. Filtret bör kollas och bytas ut om det behövs.

Förvaring
När maskinen inte används på ett tag tänk på följande:

* Dra ur kontakten.

* Tömm vattentanken helt och rengör den.

* Rengör dammfiltret.

* Täck över och förvara den så att den inte utsätts för sol.



PROBLEMSÖKNING 
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Kontrollera följande innan ni lämnar in maskinen för 
service.

Försök aldrig att reparera eller ta isär maskinen själv.

Problem Möjligt fel
Maskinen startar inte. 
 
 
 
 

• Är kontakten i?
• Har det gått en propp?
• Lyser lampan röd för full vattentank?
   (Det betyder att tanken är full eller att
   den inte är rätt insatt).
• Är rumstemperaturen lägre än 5 ˚C.

Maskinen verkar inte 
göra någon nytta alls.

• Är filtret dammigt?
• Är luftintaget eller utsuget blockerat? 
• Är rumsfuktigheten redan ganska så låg?

Maskinen gör liten verkan. • Är för många fönster och dörrar öppna? 
• Är det något i rummet som producerar
   mycket fuktighet?

Fläkten verkar inte rotera. • Är filtret blockerat?

För mycket oljud. • Är golvet ojämnt som den står på?



Maskinen får ej slängas i soporna. 
Måste lämnas in på en åter-

vinningsstation.


