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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
• Avfuktaren är endast avsedd för användning inomhus.
• Kontrollera att spänningen i eluttaget är samma som den som anges på avfuktarens märkskylt.
• För att få största möjliga effekt, placera inte avfuktaren nära värmeelement eller andra värmekällor.
• Alla dörrar och fönster ska vara stängda när avfuktaren används.
• Avfuktarens kapacitet beror på temperaturen och fuktigheten i rummet. Vid låga temperaturer är
avfuktningskapaciteten lägre.
• Håll luftfiltret rent. Ett rent filter minskar elförbrukningen och avfuktarens prestanda ökar.
• Efter ett strömavbrott startar avfuktaren automatiskt efter 3 minuter. Fördröjningen skyddar
kompressorn.
• Avfuktaren måste anslutas till ett jordat eluttag. Eluttaget måste vara lätt att komma åt.
• Avfuktaren måste stå upprätt i minst två timmar före första användning.
• Ställ avfuktaren på ett plant och stabilt underlag.
• Täck inte över luftinloppet och luftutloppet.
• Töm vattentanken innan du flyttar på avfuktaren.
• Avfuktaren får inte komma i kontakt med kemikalier.
• Spruta inte vatten på avfuktaren och sänk den inte i vatten.
• Stoppa inga föremål i öppningarna på avfuktaren.
• Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget innan du rengör avfuktaren, innan du flyttar den eller när
den inte används.
• Förlängningskabel får inte användas.
• Var uppmärksam när det finns barn i avfuktarens närhet.
• Utför inga reparationer själv. En trasig avfuktare måste lämnas till en auktoriserad verkstad för
reparation.
• Använd inte avfuktaren om elkabeln, stickproppen eller avfuktaren är skadad. En skadad elkabel
måste bytas ut av en elektriker.
• Ställ avfuktaren så att ingen kan snubbla på elkabeln. Elkabeln får inte komma nära skarpa
föremål eller ligga på varma ytor.
• Avfuktaren är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nersatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga eller bristfällig erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas
eller får instruktioner angående hur avfuktaren ska användas av en person som ansvarar för
deras säkerhet. Barn måste övervakas för att säkerställa att de inte leker med avfuktaren.

VARNING!
Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig
person- eller egendomsskada.
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ANVÄNDNING
• Avfuktaren ska vara avstängd innan den ansluts till strömmen.
• Kontrollera att vattentanken är rätt placerad.
• Ställ strömbrytaren i startläge (I). Indikeringsljuset tänds, det hörs ett pipljud och fläkten kommer
igång.
• Avfuktningen börjar när kompressorn startar. Kompressorn startar 3 minuter efter starten.
• Kompressorn stängs av automatiskt när vattentanken är full. Avfuktaren kan även stängas av
manuellt. OBS! Det hörs tio pipljud när vattentanken är full eller när den är felplacerad.
• Det krävs minst 50 procent fuktighet för att avfuktaren ska avfukta.

AVFUKTNING
• Ett varningsljud hörs när vattentanken är full. Fläkten fortsätter att vara igång men kompressorn stannar, dvs avfuktningen avbryts.
• Ta försiktigt av vattentanken, töm den och sätt den därefter på plats på avfuktaren igen. Efter
3 minuter startar kompressorn och avfuktningen fortsätter.
• För kontinuerlig avfuktning kan en dräneringsslang (medföljer) anslutas till avfuktaren. Anslut
dräneringsslangen till kopplingen på avfuktaren. Dräneringsslangens andra ände ska ligga lägre
än anslutningen, annars kan vattnet inte rinna ut och översvämning kan uppstå.

RENGÖRING
• Stäng av avfuktaren och dra ut stickproppen ur eluttaget.
• Avfuktarens hölje rengörs med en mjuk, torr trasa. Om avfuktaren är mycket smutsig, använd ett
milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Spruta aldrig vatten på avfuktaren.
• Luftfiltret blir med tiden smutsigt. Ta ut luftfiltret och tvätta det i vatten eller dammsug det. Torka
filtret och sätt tillbaka det. Filtret måste vara helt torrt. Använd aldrig avfuktaren utan filter!

FÖRVARING
• Om avfuktaren inte används under en längre tid, dra ut stickproppen ur eluttaget och töm
vattentanken. Låt vattentanken bli helt torr.
• Rengör luftfiltret.
• Förvara avfuktaren på en dammfri plats och täck gärna över den med plast eller tyg för skydd.

BRUKSANVISNING
PROBLEMLÖSNING
Problem

Orsak

Lösning

Avfuktaren startar inte.

Avfuktaren är inte ansluten
till strömmen.

Stoppa stickproppen i eluttaget.

Avfuktaren avfuktar inte.

Vattentanken är full.

Töm vattentanken.

Avfuktaren avfuktar inte
effektivt.

Vattentanken är felplacerad.

Kontrollera placeringen.

Luftfiltret är förorenat.

Rengör luftfiltret.

Temperaturen eller den relativa
fuktigheten i rummet är för låg.

Det är normalt att avfuktaren inte
avfuktar under sådana förhållanden.

Rummet är för stort.

Använd en avfuktare med större
kapacitet.

Det finns för många fuktkällor.

Använd en avfuktare med större
kapacitet.

Det finns för mycket ventilation.

Minska ventilationskällor, stäng
t ex fönster och dörrar.

TEKNISKA DATA
Spänning
Effekt
Strömstyrka
Avfuktningskapacitet
Luftflöde
Avsedd för rum
Avfuktningsomfång
Automatisk avfrostning
Vattentank
Ljudnivå
Skyddsklass
Mått
Nettovikt
Bruttovikt

230 V~50 Hz
250 W
1,25 A
10 liter/dag
>1,5 m3/timme
80–120 m3
5–35°C
Ja
2,1 liter
50 dB
IP20
300 x 210 x 442 mm
8,3 kg
9,4 kg

INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL
Uttjänta elektroniska produkter får ej slängas med vanligt hushållsavfall utan de ska
lämnas till en återvinningsstation. Kontrollera med din kommun eller återförsäljare för
ytterligare information om återvinning eller återvinningsstationer.
Vid frågor kontakta i första hand Rusta-Contact, tel 0771-28 10 10
Konsumentkontakt:
Rusta-butikerna
Inköp/Marknadskontor
Box 5064, 194 05 Upplands Väsby

