
Hyvää tietoa käytöstä 
 
JATKUVA TYHJENNYS 
 
Suosittelemme jatkuvaa tyhjennystä, kun laite on kosteudenpoistotilassa. 
1. Irrota laite virtalähteestä. 
2. Poista tyhjennystulppa. Tämän toimenpiteen aikana vettä voi roiskua, joten laita astia veden 
keräämistä varten. 
3. Liitä tyhjennysliitin letkuun 
4. Vesi voidaan tyhjentää jatkuvasti letkulla lattiakaivoon tai ämpäriin. 
5. Voit nyt kytkeä laitteen päälle. 
PUHDISTUS JA LAITTEEN YLLÄPITO ON HELPPPOA JA VAIVATONTA 
 

• Irrota laite pistorasiasta aina ennen puhdistamista tai kunnossapitoa. 

• Pyyhi laitteen ulkopinta pehmeällä kuivalla liinalla. Jos laite on hyvin likainen, kostuta liina 
lämpimällä vedellä. 

• Älä puhdista laitetta hankausaineilla, alkoholilla tai millään liuottimilla, jotta sen pinta ei vaurioidu. 

• Älä koskaan upota laitetta veteen tai suihkuta siihen vettä. 
 

SUODATTIMEN PUHDISTUS ON HELPPOA: 
1. Irrota laite pistorasiasta ja poista ilmansuodatin. 
2. Huuhtele se lämpimällä vedellä. Kuivata se puhdistuksen jälkeen varjoisassa ja viileässä 
paikassa, asenna sitten takaisin. 
Huomaa: jos suodattimessa on pinttynyttä likaa tai vaikeita tahroja, voit lisätä puhdistusainetta veteen. 
Puhdista suodatin kahden viikon välein, jos ympäristö on hyvin pölyinen. 
 
SUOJAMEKANISMI JOKA PYSÄYTTÄÄ LAITTEEN AUTOMAATTISESTI 
 
Laitteessa on turvallisuussyistä suojamekanismi, joka pysäyttää laitteen toiminnan automaattisesti 
seuraavissa tapauksissa: 
Viilennys: 

• Kun huonelämpötila on yli 43 °C. 

• Kun huonelämpötila on alle 15 °C. 

• Kosteudenpoisto:  

• Kun huonelämpötila on alle 15 °C. 
Jos ilmastointilaite käy VIILENNYS- tai KUIVAUS-tilassa ja ovi tai ikkuna on pitkään avoinna 
ja kun suhteellinen kosteus on yli 80 %, kosteutta voi tippua ilman ulostulosäleiköstä. 
Laitteen uudelleenkäynnistys automaattisen sammutuksen jälkeen, odota kolme minuuttia. 
Jos laitteen pistoke on irrotettu, laite palaa oletustilaan ja joudut asettamaan ajastimen uudelleen. 
Huomaa: 
 
Laitteessa on kondenssiveden keräävä säiliö lauhduttimen ja vesilevyn välissä. 
Kun vesi saavuttaa enimmäistason, uimurikytkin ja säiliön merkkivalo muistuttavat, että vesisäiliö täytyy 
tyhjentää. 
MUKANA TULEVA ASENNUSSETTI POISTOLETKULLE: 
1. Ilmanpoistokanava 
2. Yhdistäminen 
ilmanpoistokanavaan 
3. Poistosovitin ikkunaan 
TAKUU: 
Tuotteen takuu on voimassa 2 vuotta ostopäivästä. 
HUOLTO JA VARAOSAT: 
Tuotteeseen on saatavilla meidän kautta varaosia, niitä voit kysyä halutessasi sähköpostilla. 

 


