MeacoMist Standard
Ultrasonisk Luftfukter
Instruksjonsmanual

Utgave: October 2013
Vennligst les denne brukermanualen nøye før du bruker luftfukteren.
Vennligst ta vare på manualen for senere bruk.
Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor pris på det.
Trenger du mer informasjon så se www.meaco.no

PRODUKTBESKRIVELSE

For å fjerne tanken løfter du i håndtaket på
baksiden. Husk å kople fra strømmen først.

Skru av lokket på beholderen.

Fyll tanken med vann fra springen, destilert vann
eller kokt og nedkjølt vann. Sett lokket tilbake på
plass.

Sett beholderen forsiktig tilbake på
luftfukteren.

For å tømme tanken utføres prosessen
motsatt. Rengjør beholderen og fjern
eventuelle avleiringer.

Vannfilteret må bytes for å hindre at avleiringer og
forurensninger kommer inn i luftfukteren, for så å
blåses ut i luften.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
VENNLIGST LES ALLE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BENYTTER PRODUKTET.
Dersom det blir en feil på produktet i garantitiden må det sendes tilbake til oss for reparasjon. Ta derfor vare på emballasjen,
men husk å holde den unna barn. Når du kaster emballasjen ber vi deg om å kilesortere dette.

ADVARSEL – Dette produktet er ment for innendørs privat bruk. All annen bruk enn dette kan forårsake brann,
elektrisk stør eller annen skade på personer eller eiendeler. Når du bruker elektriske apparater må følgende
sikkerhetsanvisninger alltid følges:

1 . Ikke bruk enheten med skadet ledning eller plugg, etter at den feiler eller er blitt mistet eller skadet på noen måte . Send
den tilbake til et autorisert servicested for undersøkelse og reparasjon.
2 . Denne enheten skal alltid holdes i oppreist stilling for å unngå skader . Plasser enheten på et flatt og stabilt underlag.
3 . Sjekk den innkommende spenningen å sikre at det samsvarer med enhetens spesifikasjon før bruk .
4 . Bruk denne enheten i en romtemperatur mellom 5 °C og 37 °C.
5 . Sørg for at luftinntak og utløp ikke er blokkert eller dekket .
6 . Ikke plasser enheten for nær gardiner eller andre gjenstander - min 30cm .
7 . Ikke la tåken blåse direkte på en overflate for å unngå fukt og muggvekst eller skade på elektriske artikler .
8 . Plasser aldri noe oppå enheten og dekk ikke med noen slags materiale under bruk .
9 . Dette produktet er beregnet for privat- og lett kontorbruk og ikke for kommersielle, industrielle eller utendørs bruk .
10 . For å beskytte mot elektrisk støt, ikke senk enheten , plugg eller ledning i vann, eller spray med væsker.
11 . Aldri koble fra strømledningen uten å trykk på "Power "-tasten til off først, da dette kan skade enheten .
12 . Trekk alltid ut strømkabelen når den ikke er i bruk eller skal flyttes . For å koble fra strømforsyningen, grip i pluggen og
trekk fra stikkontakten. Dra aldri i ledningen.
13 . Tøm alltid vanntanken og tørk alle deler før lagring av enheten .
14 . Nøye oppsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn og kjæledyr.
15 . Ikke kjør strømledningen i under tepper, eller dekk til med tepper eller løpere. Hold kabelen borte fra områder der den
kan snubles i, eller på annen måte skades eller dras i..
16 . Aldri bruk eller oppbevar enheten i direkte sollys, da plasten sannsynligvis vil misfarges.
17 . For å reparere enheten, ta den med til en kvalifisert servicetekniker. Reparasjoner utført av ukvalifiserte personer kan
forårsake skade på enheten eller skade på personer eller eiendom og gjøre garantien ugyldig .
18 . Der det er mulig, unngå bruk av skjøteledning fordi de kan overopphetes og forårsake brannfare. Bruk bare
skjøteledning etter å ha forsikret deg om at den er i perfekt stand. Skjøteledninger kan også forårsake spenningsfall som vil
påvirke luftfukteren.
19 . Ikke bruk enheten uten luftfilter, da dette vil tillate skitt å samle inne i luftfukteren og kan oppheve garantien.
20 . Kontroller vann- og luftfiltre regelmessig for å holde den ren. Et skittent luftfilter vil begrense luftstrømmen inn i maskinen
som vil øke motstanden på viften og kan føre til skade og kan ugyldiggjøre garantien. Hvis du ikke rengjør eller skifter
vannfilter ofte nok så vil små partikler av kalk (som et hvitt støv vil vises i tåken og lande på overflater i rommet.

KABLINGSINSTRUKSJONER
Kablingsinstruksjoner: Dersom det skulle være nødvendig å skifte pluggen for strømforsyning må
kvalifisert personell gjøre dette. Ledningene i kabelen er merket med følgende farger:

BLÅ - NØYTRAL
BRUN - LIVE
GUL OG GRØNN – JORD

Ettersom fargene på ledningene i strømnettet til dette apparatet ikke nødvendigvis tilsvarer de fargede
merkene som identifiserer terminalene i støpselet, gjør du som følger:

1. Den BLÅ ledningen er NØYTRAL og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven N eller farget
svart.
2. Den brune ledningen er LIVE og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven L eller farget RØD.
3. GRØNN / GUL er JORD og må kobles til terminalen som er merket med bokstaven E eller eller farget grønn
eller grønn / gul.
4. Pass alltid på at ledningens grep er plassert og festet riktig.

Hvis en 13A (BS 1362) Sikring i pluggen skal brukes må den være utstyrt med en 13A Sikring.
Hvis du er i tvil så kontakt en kvalifisert elektriker.

Jord - (Grønn/gul)

13amp
Nøytral – N (Blå)

sikring

Live – L (Brun)

KONTROLLPANELET

Av/ På

Trykk én gang for å slå på luftfukter, trykk igjen for å slå den av

FORSTÅELSE OG BRUK AV EN LUFTFUKTER
Hvordan virker en ultrasonisk luftfukter?
Høyhastighets vibrasjoner inne i luftfukteren lager små vannpartikler som blåses inn i rommet fra
toppen av luftfukteren.
Er det dyrt å bruke en luftfukter?
Luftfukteren bruker ca 35 watt i normal drift og ca 70 watt i varm tåke modus med viften på. Dette er
ikke mer enn et par lyspærer .
Vil det hjelpe dem med tørr hud?
En luftfukter vil øke den relative luftfuktigheten i rommet, noe som vil forhindre at luften tørker ut huden
din. Svelg, luftveier og slimhinnerføles ikke så tørre og du vil oppleve at du får færre statiske støt.
Kan jeg bruke den i et barnerom?
Det er ingen grunn til at den fukter ikke kan brukes i en barnerom. Som du ville gjort med hvilket som
helst annet elektrisk apparat, bare sørg for at luftfukteren er trygt ute av rekkevidde. Ikke la tåken falle
direkte på barnet fordi dette vil kjøle barnet ned og babyer er ikke gode på å regulere
kroppstemperaturen .

OPPSTART OG BRUK

(Se bilder side 2)



Plasser luftfukteren i oppreist stilling på et stabilt, flatt underlag.



Sørg for at enheten er på trygg avstand fra en vegg eller møbler. Ikke la tåken å blåse direkte på møbler,

overflater, tak eller vegger.


Trekk alltid ut strømtilførselen til luftfukteren før du fjerner eller monter vanntanken. Det er fare for at vann kan

søles fra tanken når du fjerner den.


Pass på at tanken er riktig montert, hvis tanken er tom eller ikke er på plass, kommer "tom tank" lyset på, og en

alarm utløses og luftfukteren slås av.


Ikke bruk midler for bløtt vann da du kan erfare at det etterlater støv i rommet.



De som bor i i områder med hardt vann bør bruke filtrert, destillert eller avkjølt kokt vann i stedet for vann fra

springen.


Hvis du er usikker på om vannet er hardt kan du sjekke med din vannverket via deres hjemmeside eller deres

kundeservice.

Trygg bruk



Ikke sett små gjenstander inn i enheten da dette vil skade den og forårsake en fare.



Ikke fjern tanken når luftfukteren er i gang da vann kan lekke.



Minimum temperatur er 5 °C for å unngå at vannet fryser.



Ikke tilsett vann som er over 40 °C.

ADVARSEL !



Aldri bruk enheten med skadet strømledning, kontakt, kabinett eller kontrollpanel. Aldri fest strømledningen eller la den
komme i kontakt med skarpe kanter. Trekk alltid ut strømledningen fra stikkontakten når du fjerner eller bytter
vanntanken. Unnlater du å følge instruksjonene kan føre til at garantien blir ugyldig.

REHOLD

Slå av luftfukteren og trekk ut støpselet fra stikkontakten før rengjøring.
Eksteriøret
Rengjør utsiden med en myk, tørr klut. Hvis enheten er svært skitten, kan du bruke et mildt
rengjøringsmiddel. Tørk av luftfukteren med en lett fuktet klut. Spray aldri enheten med vann .

Kalkavleiringer
Hver 2-3 uke ( oftere i områder med hardt vann ) koble fra luftfukteren og tørk vekk eventuelle tegn på
kalk eller mugg og rens ut tanken.

Vannfilteret
Vannilteret er der for å beskytte luftfukter fra kalk som kommer fra hardt vann, og vil forlenge levetiden
til luftfukteren og vil stoppe det hvite støvet fra kalk fra å bli blåst inn i rommet med vanndampen.
Avhengig av hvor hardt vannet er kan det hende du må skifte vannfilter med noen måneders
mellomrom, jo hardere vannet er, jo ofte må du skifte filter. Kunder med svært hardt vann kan finne det
bedre å bruke kokt vann som har fått lov til å avkjøle eller destillert vann. De med bløtt vann vil finne at
deres filter vil vare mye lenger .

Du kan sjekke ytelsen til vannfilter ved å plassere et stykke mørk papir eller papp i tåken. Hvis
kalkrester begynner å bygges opp på papiret i form av et hvitt støv, vil dette gi deg en tidlig indikasjon
på at du må bytte vannfilter.



Bruk aldri enheten uten luftfilter eller vannfilter.

OPPBEVARING
Oppbevaring
Hvis maskinen ikke skal brukes over en lengre periode, ta følgende skritt:

1. Ta støpselet fra stikkontakten og tøm beholderen. Tørk vannbeholderen og innsiden av luftfukteren helt.
2. Rengjør og tørk av luftfilteret.
3. Oppbevar enheten i et støvfritt sted vekk fra direkte sollys, fortrinnsvis dekket med et ark av plast.
4. Aldri oppbevar enheten med vann i seg i et rom hvor temperaturen vil falle under 0 °C for å hindre at vannet fryser.

FEILSØKING
Kontroller følgende før du kontakter teknisk kundeservice:

Problem

Årsak

Løsning

Enheten virker ikke, intet
vises i displayet.

Strømtilførselen er ikke tilkoplet, eller enheten er
i nattmodus.

Enheten avgir ikke
fuktighet.

Vannbeholderen er tom.
Vannbeholderen har ikke blitt satt riktig på
plass.
Temperaturen i rommet er for lav.
Luftfuktigheten i rommet er for høy.

Ikople til strøm og trykk på av/på-knappen. Hvis
strømmen er tilkoplet så trykk på knappen for
nattmodus.
Fyll vann i beholderen.
Sørg for at beholderen er riktig plassert. Ta den
gjerne ut og inn igjen.
Maskinen virker ikke i temperaturer under 5°C.
Luftfukteren tilsetter fuktighet så lenge
luftfuktigheten er under nivået du har innstilt.
Når luftfuktigheten kommer over dette nivået vil
den slå seg av.
Bruk mer enn en luftfukter.
Om du reduserer fyringen vil dette hjelpe til å
øke den relative fuktigheten.
Om vinteren er det ofte veldig tørr luft ute. Mye
ventilasjon gjør at fuktigheten tynnes ut av den
tørre luften som kommer inn. Reduser
ventilasjonen for å øke fuktigheten.
Rens eller bytt vannfilteret.

Luftfukteren virker, men
effekten er for dårlig.

Det kommer hvitt støv på
møblene.
Jeg får kondens på vegg
/ vindu / andre overflater.

Rommet er for stort.
Rommet varmes opp kraftig og dette tørker ut
luften.
Det er for mye ventilasjon.

Vannfilteret har gått tett og enheten får ikke nok
vann.
Vannfilteret er tett.
Det tilføres for mye fuktighet.
Dampen treffer veggen..

Bytt vannfilter og rens maskinen slik det er
beskrevet i denne manualen.
Bruk hygrostaten til å regulere fuktigheten. Den
bør ikke være over 60%, og kan også gjerne
være noe lavere enn dette.
Flytt luftfukteren så den ikke blåser fuktigheten
rett på en vegg eller et vindu.

Det tilføres for mye fuktighet.

Slå ned effekten. Du har tre nivåer å velge
mellom.

Dampen lukter

Det er rester av aroma i aromabeholderen
Vannet i vannbeholderen er ikke rent

Luftfukteren har redusert
effekt

Det er avleiringer på den ultrasoniske platen
Vannet er skittent etter å ha vært i beholderen
for lenge

Rens aromabeholderen
Fjern beholderen. Hell ut vannet. Rengjør
beholderen og fyll den opp med rent frisk vann.
Rengjør den ultrasoniske platen
Fjern beholderen. Hell ut vannet. Rengjør
beholderen og fyll den opp med rent frisk vann.

GARANTIBETINGELSER
Det er ett års garanti på din luftfukter fra kjøpsdato. Alle material- eller produksjonsfeil blir reparert
gratis.Har du kjøpt luftfukteren fra en forhandler i Norge gjelder norsk forbrukerkjøpslov som kan gi deg

ytterligere rettigheter. Ved en garantisak, vennligst kontakt forhandleren der du kjøpte produktet, eller
Meaco direkte.

Følgende gjelder:
Eventuelle reparasjoner eller utskifting av komponenter innenfor garantiperioden vil ikke føre til
noen forlengelse av garantiperioden .
Garantien bortfaller hvis noen endringer har blitt gjort på luftfukter, hvis tredjeparts
komponenter er montert eller hvis luftfukter er blitt reparert av en tredjepart .
Komponenter med normal slitasje og elde, slik som luftfilteret, dekkes ikke av garantien.
Garantien er kun gyldig ved presentasjonen av den opprinnelige, uendrede, og datostemplete
kvitteringen.
Garantien dekker ikke skader som skyldes handlinger som avviker fra det som er beskrevet i
bruksanvisningen eller ved forsømmelse.
Alle erstatningskrav, inkludert følgeskade, vil ikke bli erstattet.
Garantien kan bortfalle hvis luftfukteren er funnet å være skitten eller hvis filteret har ikke vært
rent ofte nok .

For å unngå unødvendige utgifter, anbefaler vi at du alltid leser nøye først denne bruksanvisningen .
Hvis dette ikke gir en løsning, kan du deretter ringe vår tekniske kundestøtte. Se vår hjemmeside
meaco.no for informasjon om telefonnummer og åpningstider.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn
eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må holdes under oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Model

MeacoMist Standard Ultrasonisk luftfukter

Effektforbruk
Tilført spenning
Befuktingskapasitet
Kapasitet vannbeholder
Operating range
Dimensjoner (B x D x H)
Nettovekt
Bruttovekt
Lydnivå

30 Watt
220-240V / 50Hz
Maksimum 350 ml/time
5 liter
5 – 35°C
220 x 165 x 365 mm
2.75 Kg
2.22 Kg
<35dB(A)

Denne merkingen angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller
menneskelig helse fra ukontrollert avhending, resirkuler det ansvarlig for å
fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere brukt
enhet, kan du bruke retur-og innsamlingssystemer eller ta kontakt med
forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan motta dette produktet for trygg
resirkulering.

