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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 
använda maskinen.

SPECIFICERING

Modell nr    RAM-201
Elektricitet    230V/50Hz
Arbetstemp.   5 till 35 0C
Kylmedia    R-134a
Kylmedia vikt   210 gram
Fuktighets-   20 liter/dag 
avdunstning       (Rumstemp. 300C, Rumsfuktighet 80%)

Kapacitet vattentank  4,7 liter
Nettovikt    22,5 kg
Storlek    33,5x30,5x58 cm

Denna data kan variera av tekniska skäl. För mer nog-
grann information var vänlig se på klassificeringstabel-
len som finns på maskinen.
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FUNKTION

Denna produkt är en luftavfuktare. Den kontrollerar luft-
fuktigheten genom att luften passerar genom maskinen, 
tvingar den överflödiga fukten att kondensera över de ky-
lande elementen. Vid kontakten med denna kalla yta gör att 
fuktigheten i luften kondenserar. Detta kondenserade vat-
ten samlas i vattentanken. Den torra luften passerar sedan 
genom kondensatorn där det värms upp något och sedan 
kommer ut i rummet med något höjd temperatur.

Vatten tank

Fläkt

Torr varmare luft

Kompressor

Värme-element
Kyl-element

Fuktig luft
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INNAN ANVÄNDNING
VIKTIGT
Maskinen skall alltid stå upp. Låt maskinen stå en timma innan den 
kopplas in efter transport eller när den har varit lutad (t.ex. vid rengör-
ning). Huvudströmkällan måste stämma överens med anvisningarna som 
visas på baksidan av maskinen. Om sladden är skadad måste den bytas 
av en auktoriserad verkstad eller annan kvalificerad person för att und-
vika fara. Använd aldrig kontakten för att starta eller stoppa maskinen. 
Använd alltid strömbrytaren. Innan maskinen flyttas måste den stängas 
av, dra ur kontakten och tömm vattentanken. Använd inte insektsspray 
eller annat eldfarlig rengöring på maskinen. Spruta aldrig vatten över 
maskinen. 

OBS!
Använd aldrig maskinen vid under 5C0 för att förhindra påfrysning av 
avdunstningsventilen.

Överflödig fukt flyttar sig genom hela din bostad, precis som matos. Av 
denna anledning ska luftavfuktaren stå så att den kan dra till sig fukt och 
os från hela bostaden. Om Ni har ett allvarligt problem i en del av huset 
kan luftavfuktaren placeras nära detta område och sedan flyttas till en mer 
central plats.
 Se till att maskinen alltid står på en jämn yta och att det är minst 10 cm 
utrymme på var sida  så att maskinen har ett effektivt luftflöde. Maskinen 
är utrustad med hjul så att den lätt kan förflyttas. Om maskinen flyttas så 
måste den först vara avslagen och vattentanken tömd. Vi rekommenderar 
inte att förlängningskabel används, så se till att maskinen står tillräckligt nära 
elkontakt. Om det är nödvändigt att använda förlängning måste ledningarna 
i kabeln vara minst 1mm2. När luftavfuktaren är igång, skall ytterdörrar och 
fönster vara stängda för att få ut mesta möjliga effekt.

VAR SKA DEN STÄLLAS?
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SKÖTSEL

Av och påstängning
1. Ställ in önskad nivå på fuktighetskontrollen (styrkan ökas genom att 
vrida medsols) eller CNT  för kontinuerlig drift.
2. För att stänga av maskinen, vrid till OFF.

Inställning av ventilationshastighet
Denna luftavfuktare har två fläkthastigheter. I normala fall ställ hastighe-
ten på     , om Ni vill ha en tystare gång sätt hastigheten på     .

1. Strömvisare
2. Visar full tank
3. Kontakt för fläkthastighet
4. Fuktighetskontroll
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TÖMNING

Tömning av vattentank
När vattentanken är full eller inte har satts tillbaka ordentligt, lyser lampan 
för full vattentank röd och maskinen stängs av automatiskt. För att flytta 
vattentanken (fig.3), 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.

Ständig tömning
När luftavfuktaren används i mycket hög luftfuktighet behöver vatten-
tanken tömmas oftare. Det kan då vara lämpligt att ställa in maskinen på 
ständig tömning enligt följande:
1. Ta bort vattentanken.
2. Sätt fast pipen så som det visas på bilden (fif 4). Maskinen fungerar 
inte utan vattentanken om pipen inte är monterad riktigt.
3. Sätt fast en lagom lång slang över pipen.
4. Placera den andra ändan i ett avlopp, se till att slangen inte är böjd.
5. Se till att vattnet lätt rinner ut och att slangen sitter på plats.
6. Vid mycket kalla väderförhållanden måste man se till att dräneringspi-
pen inte fryser.

Fig 3 Fig 4

Pip för 
ständig 
tömning

Knappen 
”WF” är 
nedtryckt 
hela tiden 
vid ”ständig 
tömning”.
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UNDERHÅLL

Dra alltid ur kontakten innan något underhåll påbörjas.

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

Förvaring
När maskinen inte används på ett tag tänk på följande:
Dra ur kontakten, töm vattentanken och rengör den, täck över och för-
vara den så att den inte utsätts för sol.

PROBLEMSÖKNING 

Maskinen startar inte:
* Är kontakten i?
* Är ON/OFF knappen påslagen?
* Kontrollera att vattentanken är rätt insatt och att den inte är full.
* Se till att luftintaget eller utsuget inte är blockerat.

För mycket oljud
* Är golvet ojämnt som den står på?

Maskinen läcker
* Se till att hålen på ovansidan av vattentanken inte är blockerade.
* Utloppet för kondensvattnet ovanför vattentanken får inte vara 
   blockerat.



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

vinningsstation.


