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Läs noga igenom denna instruktion då den ger viktig information om installa-
tion, användning och underhåll.
Kontrollera maskinen vid uppackningen.

Den rekommenderas för användning i alla rum som har problem med fuktighet 
t.ex kök, badrum, tvättstuga, källare osv.

Beskrivning:
1. Kontrollpanel
2. Utsugsgaller
3. Tank
4. Insugsgaller

Kontinuerligt avtappnings kit.
a. Tömningsslang
b. Slangklämma
c. Metallplugg

INSTALLATION
Ställ maskinen i rummet som behöver avfuktas. Det måste finnas fritt utrymme på minst 50 
cm runt maskinen.
A. TÖMNING AV TANK
Vattnet samlas i tanken. När den är full lyser en lampa och maskinen stannar. Ta tag i tanken 
med handtaget och dra ut och töm vattnet. Sätt tillbaka tanken. Om den inte är rätt monterad 
fungerar inte maskinen.
B. STÄNDIG TÖMNING
Vid användning av maskinen i fastigheter som står tomma en längre tid (t.ex sommarhus) kan 
kitet för ständig tömning användas. Gör då enligt följande:
1. Dra ut vattentanken.
2. Sätt fast tömningsslangen i kopplingen i ovansidan av tankfacket.
3. Fäst slangen med slangklämman.
4. Skruva metallpluggen på den svarta brytaren i bakkant av tankhuset.
5. Se till att andra ändan av slangen går till ett avlopp och slangen inte är böjd.

ELEKTRISK KOPPLING
Innan inkoppling av maskinen kontrollera följande:
* Att klassificeringen stämmer överens med den på huvudledningen (uppgifterna finns inuti 
tankfacket).
* Att klassificeringen på huvudledningen är 220-240 V/Hz.



KONTROLLPANEL
1. Lampa för av och på
2. Visar full tank
3. Vred för inställning av
fuktighetsgrad. 
4. Huvudströmbrytare

AVFUKTNING
a. Sätt i kontakten.
b. Tryck på huvudströmbrytaren. Det tänds då en lampa (1) som visar att maskinen är inkopp-
lad. Om den inte gör det, kontrollera att tanken är rätt isatt.
c. Kontrollera att lampan för full tank inte lyser. Om den gör det ska tanken tömmas.
d. Vrid inställningsvredet för avfuktning till MAX. När fuktigheten i rummet har nått önskad 
nivå, vrid vredet motsols tills dess att kompressorn och fläkten har slagit ifrån.
e. Använd huvudströmbrytaren för att stänga av maskinen.

* Att strömkabeln är komplett med jordanslutning och graderad för en startström på 20A för 
att undvika strömfall vid start av maskinen och att den har en 10-AT säkring.
* Att strömuttaget har en kapacitet på minst 10A vid 250V, om strömuttaget inte stämmer 
överens med maskinens kontakt, så ska den bytas ut.
* Att maskinens strömåtgång tillsammans med andra hushållsmaskiner inte orsakar att andra 
elektriska installationer slås ut.
* Att kablarna i en eventuell förlängningskabel är minst 1,5 mm2.
* Att maskinen har blivit installerad enl. nationella regler.

UNDERHÅLL
Dra alltid ur kontakten innan underhåll påbörjas. Spruta inte vatten över maskinen. Det kan 
orsaka skada och utgöra fara. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig person.

RENGÖRING AV UTSIDAN
Torka av med en fuktig trasa sedan med en torr. Använd aldrig kemikalier det kan skada fär-
gen.

DÅ MASKINEN INTE ANVÄNDS
Dra ur kontakten, töm vattentanken, täck över med plast.



VARNING
Denna apparat ska bara användas för det den är gjord för. Det är att avfukta rummen där den 
är installerad. All annan användning kan vara farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för 
skada som uppstår vid felaktig användning. I händelse av dålig funktion eller om den går sön-
der ska den stängas av. Försök inte att reparera den själv. Reparationer får endast utföras av 
behöriga personer och med orginaldelar. Om ovanstående inte följs kan det medföra fara. 
* Låt inte barn använda maskinen.
* Använd inte förlängningskabel. Om det ändå används var mycket försiktig i badrum och 
duschrum. 
* Dra inte i kabeln eller i apparatern för att dra ur kontakten.
* Installera inte apparaten i rum där luften kan innehålla gas, olja, svavel eller i närheten av 
värmekällor.
* Vänta alltid åtminstone 3 minuter innan du startar maskinen igen efter att den har varit av-
stängd.
*Ställ inte tunga eller varma föremål på apparaten.
* vid transport ska den alltid stå upprätt, eller ligga på sidan. Töm tanken innan transport. 
Vänta minst 1 timma efter transport innan maskinen startas upp igen.
* När maskinen ska tas ur drift för gott bör du klippa av strömkabeln efter det att kontakten 
har dragits ur. Du bör också oskadliggöra alla farliga delar. 

PROBLEMSÖKNING

Den startar inte     Är kontakten i   Sätt i kontakten eller se till att det finns ström.

      Vredet inställt på min Ställ på önskad nivå.

      Tanken full  Töm tanken

Den avfuktar inte     Temp. och fuktighet i Det är normalt vid vissa förhållande att

      rummet är för låg. maskinen inte avfuktar.

Maskinen fungerar      Rummet är för stort.  

men minskar inte        Det finns källor som

fuktiheten i rummet     alstrar fukt (kokande

   grytor).

Strömtillförsel 230 v

Strömförbrukning 620 W

Avfuktningskapacitet 18 liter / 24 timmar

Avfuktningskapacitet vid 
32°C 80% luftfuktighet

28 liter / 24 timmar

Luftflöde 380 m³/timme

Kylmedium R134a

Tank storlek 10 liter

Dimensioner 640x435x310 mm

Vikt 27 kg


