Meaco Mist Standard
Ultrasonisk Luftfugter
Brugsvejledning

Udgave: Oktober 2013
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i
brug, og gem den til eventuelt senere brug.
Tak fordi at du valgte Meaco. Det sætter vi stor pris på.
Du kan finde mere information på www.meaco.dk

PRODUKTBESKRIVELSE

For at fjerne tanken løfter du i håndtaget på
bagsiden. Husk at frakoble strømmen først.

Skru låget på beholderen af

Fyld tanken med destilleret eller nedkølet kogt
vand fra hanen. Sæt låget tilbage på plads.

Sæt beholderen forsigtig tilbage på
luftfugteren.

For at tømme tanken udføres processen
modsat. Rengør beholderen og fjern
eventuelle aflejringer.

Vandfilteret kan udskiftes for at forhindre at der
kommer aflejringer og forureninger ind i
luftfugteren der blæses ud i rummet

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
LÆS ALLE INSTRUKTIONER NØJE FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.
Hvis der opstår en fejl på produktet i garantiperioden skal det sendes tilbage til os for at blive repareret. Pas derfor på original
emballagen og opbevar den uden for børns rækkevidde. Emballagen destrueres som genbrugsmateriale.

ADVARSEL – Dette produkt er til indendørs privat brug. Anden brug af produktet kan forårsage brand, elektrisk
stød eller anden skade på personer eller ejendele. Når du bruger elektriske apparater skal følgende
sikkerhedsanvisninger altid følges:

1 . Brug ikke apparatet, hvis der er en skade på ledningen eller stikket, en fejlfunktion eller den er tabt eller skadet på anden
måde. Returner apparatet til en autoriseret forhandler til undersøgelse og reparation.
2 . Apparatet skal altid stå i oprejst position for at undgå skader. Placer enheden på et fladt og stabilt underlag.
3 . Kontroller at spændningsangivelsen svarer til den lokale netspænding, før du tilslutter apparatet.
4 . Brug apparatet i en rumtemperatur mellem 5 °C og 37 °C.
5 . Sørg for at luftindtag og udløb ikke er blokeret eller tildækket.
6 . Placer ikke apparatet for tæt på gardiner eller andre genstande - min 30cm.
7 . For at undgå fugt og mug eller skade på elektriske artikler, må dampen ikke blæse direkte på en overfalde
8 . Placer aldrig noget på apparatet eller tildæk det med nogen former for materiale under brug.
9 . Dette produkt er beregnet til privat- og let kontorbrug og ikke til kommercielt, industrielt eller udendørs brug.
10 . For at beskytte mod elektrisk stød, må apparatet, stikket eller ledningen ikke sænkes ned i vand eller sprayes med
væsker.
11 . Strømledningen må aldrig frakobles uden først at trykke på "TÆND/SLUK knappen, da dette kan skade apparatet.
12 . Træk altid strømledningen ud når apparatet ikke er i brug eller skal flyttes. Hvis strømforsyningen skal frakobles, så grib
fat i stikket og træk det ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen.
13 . Tøm altid vandtanken og tør alle dele før opbevaring af apparatet.
14 . Opsyn er nødvendig når apparatet er i brug eller i nærheden af et barn og kæledyr.
15 . Før ikke strømledningen ind under tæpper eller løbere. Hold kablet væk fra områder, hvor man kan snuble eller på
anden måde komme til skade.
6 . Opbevar aldrig apparatet i direkte sollys, da plasten sandsynligvis vil blive misfarvet.
17 . Alle reparationer skal foretages af en kvalificeret servicetekniker. Reparationer udført af ukvalificerede personer kan
forårsage skade på apparatet, personer eller ejendele og gøre garantien ugyldig.
18 . Undgå brug af forlængerledning, da den kan overophedes og forårsage brandfare. Brug kun forlængerledning efter at
have forsikret dig om at den er i perfekt stand. Forlængerledninger kan også forårsage spændningsfald, hvilket vil påvirke
luftfugteren.
19 . Brug ikke apparatet uden luftfilter, da det tillader skidt at samle sig inde i luftfugteren og kan ophæve garantien.
20 . Kontroller vand- og luftfilter regelmæssigt for at holde det rent. Et beskidt luftfilter begrænser luftstrømmen ind i
maskinen som vil øge modstanden på viften og kan føre til skade og ugyldiggøre garantien. Hvis du ikke rengører eller
skifter vandfilter ofte nok, så vil små partikler af kalk (der viser sig som hvidt støv i dampen) lægger sig på overflader i
rummet.

LEDNINGSINSTRUKTIONER
Ledningsinstruktioner: Udskiftning af stik til strømforsyningen, skal udføres af en autoriseret person.
Ledningerne har følgende farver:
BLÅ - NEUTRAL
BRUN - STRØMFØRENDE
GUL OG GRØN – JORD

Da farverne på ledningerne i strømnettet til dette apparat ikke nødvendigvis svarer til de farvede mærker som
identificerer polerne, skal du gøre følgende:
1. Den BLÅ ledning er NEUTRAL og skal kobles til polen som er markeret med bogstavet N eller farven sort.
2. Den brune ledning er STRØMFØRENDE og skal kobles til polen som er markeret med bokstavet L eller
farven RØD.
3. GRØN / GUL er JORD og skal kobles til polen, som er markeret med bogstavet E eller farven grøn eller
grøn / gul.
4. Sørg altid for at ledningens greb er placeret og fastgjort korrekt.

Hvis der skal anvendes en 13A (BS 1362) sikring i stikket skal den udstyres med en 13A sikring.
Hvis du er i tvivl, kontakt en autoriseret elektriker.

Jord - (Grøn/gul)

13amp
Neutral – N (Blå)

sikring

Strømførende – L
(Brun)

KONTROLPANELET

Tænd/Sluk

Tryk én gang for at tænde luftfugteren, tryk igen for slukke den.

FORSTÅELSE OG BRUG AF EN LUFTFUGTER
Hvordan virker en ultrasonisk luftfugter?
Højhastigheds vibrationer inde i luftfugteren danner små vandpartikler som blæses ud i rummet fra
toppen af luftfugteren.
Er det dyrt at bruge en luftfugter?
Luftfugteren bruger ca. 35 watt i normal drift og ca. 70 watt i varm damp modus med viften på. Det er
ikke mere end et par lyspærer .
Vil den hjælpe personer med tør hud?
En luftfugter vil øge den relative luftfugtighed i rummet, hvilket forhindrer at luften tørrer din hud ud.
Svælg, luftveje og slimhinder føles ikke så tørre og du vil opleve, at du får færre elektriske stød.
Kan jeg bruge den i et børneværelse?
Der er intet til hinder for at bruge luftfugteren i et børneværelse. Sørg dog for at luftfugteren er ude for
rækkevidde og lad ikke dampen lande direkte på barnet, fordi det vil nedkøle barnet og babyer er ikke
gode til at regulere kropstemperaturen.

OPSTART OG BRUG

(Se billede side 2)



Placer luftfugteren i oprejst position på et stabilt, fladt underlag.



Sørg for at apparatet er placeret med god afstand fra væg eller møbler. Lad ikke dampen blæse direkte på

møbler, overflader, loft eller vægge.


Fjern altid strømtilførslen til luftfugteren før du fjerner eller monterer vandtanken, da der er risiko for at der drypper

vand fra tanken. Sørg for at tanken er rigtig monteret. Hvis tanken er tom eller ikke monteret korrekt , lyser "tom tank" og
en alarm udløses og luftfugteren slukker.


Anvend ikke afkalkningsmidler i apparatet, da det kan efterlade støv i rummet. Hvis man bor i områder med hårdt

vand bør man i stedet bruge filtreret, destilleret eller afkølet kogt vand.


Hvis du er i tvivl om vandet er hårdt, kan du kontakte dit vandværk via deres hjemmeside eller deres

kundeservice.

Sikker brug



Placer ikke små genstande inde i apparatet da det vil skade den og forårsage en fare.



Fjern ikke tanken når luftfugteren er i gang, da vandet kan lække.



Minimum temperatur er 5 °C for at undgå at vandet fryser.



Tilsæt ikke vand som er over 40 °C.

ADVARSEL !



Brug aldrig apparatet med skadet strømledning, kontakt, kabinet eller kontrolpanel. Fastgør aldrig strømledningen eller i
tæt kontakt med skarpe kanter. Træk altid strømledningen ud af stikkontakten når du fjerner eller monterer
vandtanken. Undlader du at følge instruktionerne kan det resulterer i at garantien ugyldiggøres.

RENGØRING
Sluk luftfugteren og træk stikket ud af stikkontakten før rengøring.
Eksteriøret
Rengør ydersiden med en blød, tør klud. Hvis luftfugteren er meget beskidt, kan du bruge et mildt
rengøringsmiddel. Tør den af med en let fugtig klud. Spray aldrig apparatet med vand.

Kalkaflejringer
Hver 2.-3. uge (oftere i områder med hårdt vand) slukkes luftfugteren og eventuelle tegn på kalk eller
mug fjernes og tanken renses.

Vandfilteret
Vandfilteret beskytter luftfugteren mod kalk som kommer fra hårdt vand og forlænger levetiden på
luftfugteren og forhindrer det hvide støv fra kalken i at blæse ud i rummet med vanddampen. Afhængig
af hvor hårdt vandet er, kan det ske at du må skifte vandfilteret med nogle måneders mellemrum. Jo
hårdere vandet er, jo ofte må du skifte filter. I geografiske områder med meget hårdt vand kan man
have gavn af at bruge kogt afkølet vand eller destilleret vand. I geografiske områder med blødt vand
holder filteret meget længere.
Du kan kontrollere ydelsen på vandfilteret ved at placere et stykke mørkt papir eller pap i dampen. Hvis
kalkresterne bliver synlige på papiret som hvidt støv, vil dette give dig en tidlig indikation af at du skal
skifte vandfilter.



Brug aldrig apparatet uden luftfilter eller vandfilter.

OPBEVARING
Opbevaring
Hvis maskinen ikke skal bruges over en længere periode, gøres følgende:

1. Fjern stikket fra stikkontakten og tøm beholderen. Tør vandbeholderen og indersiden af luftfugteren helt.
2. Rengør luftfilteret.
3. Opbevar luftfugteren i et støvfrit miljø væk fra direkte sollys, fortrinsvis dækket med et stykke plastik.
4. Opbevar aldrig apparatet med vand i beholderen i et rum hvor temperaturen er under 0°C.

FEJLSØKING
Kontroller følgende før du kontakter teknisk kundeservice:
Problem
Apparatet virker ikke,
intet vises i displayet.

Årsag

Løsning

Strømtilførslen er ikke tilkoblet eller apparatet er
i natmodus.

Sæt stikket i stikkontakten og tryk på tænd/slukknappen. Hvis strømmen er tilkoblet så tryk på
knappen for natmodus.
Fyld vand i beholderen.
Sørg for at beholderen er rigtig placeret. Prøv
evt. at tage den ud og ind igen.
Maskinen virker ikke i temperaturer under 5°C.
Luftfugteren tilsætter fugtighed så længe
luftfugtigheden er under det indstillede niveau.
Når luftfugtigheden kommer over dette niveau
slukker den automatisk.
Vi anbefaler at bruge mere end een luftfugter.
Hvis du skruer ned for varmen, vil dette hjælpe
med at øge den relative fugtighed..
Om vinteren er den udendørs luft ofte meget tør
hvilket betyder at luftfugteren skal arbejde
meget.
Rens eller skift vandfilteret.

Vandbeholderen er tom.
Vandbeholderen er ikke sat korrekt på plads
Apparatet afgiver ikke
fugtighed.

Luftfugteren virker, men
effekten er for dårlig.

Der kommer hvidt støv på
møblerne.
Jeg får kondens på
vægge/ vinduer/andre
overflader

Temperaturen i rummet er for lav.
Luftfugtigheden i rummet er for høj.

Rummet er for stort.
Rummet varmes kraftig op og dette udtørrer
luften.
Der er for meget ventilation.
Vandfilteret er tilstoppet og apparatet får ikke
nok vand.
Vandfilteret er tilstoppet.
Der tilføres for meget fugtighed.
Dampen rammer væggen..

Skift vandfilter og rens maskinen som beskrevet
i manualen.
Brug hygrostaten til at regulere fugtigheden.
Den bør ikke være over 60%, og må også gerne
være noget lavere end dette.
Flyt luftfugteren så den ikke blæser direkte op
på væggen eller et vindue.

Der tilføres for meget fugtighed.

Skru ned for effekten. Du har tre niveauer at
vælge imellem.

Dampen lugter

Der er rester af aroma i aromabeholderen
Vandet i vandbeholderen er ikke rent

Luftfugteren har
reduceret effekt

Der er aflejringer på den ultrasoniske plade
Vandet er beskidt fordi det har været i
beholderen for længe

Rens aromabeholderen
Fjern beholderen. Hæld vandet ud. Rengør
beholderen og fyld den op med rent frisk vand.
Rengør den ultrasoniske plade
Fjern beholderen. Hæld vandet ud. Rengør
beholderen og fyld den op med rent vand.

GARANTIBETINGELSER
Der er et års garanti på din luftfugter fra købsdato. Alle material- eller produktionsfejl repareres gratis.
Hvis du har købt luftfugteren hos en forhandler i Danmark gælder dansk forbrugerlov. Ved en
garantisag, kontakt da venligst forhandleren som du har købt produktet af eller Meaco direkte.

Følgende gælder:


Eventuelle reparationer eller udskiftning af komponenter indenfor garantiperioden vil ikke føre
til nogen forlængelse af garantiperioden.



Garantien bortfalder hvis der er foretaget ændringer på luftfugteren, hvis tredjeparts
komponenter er monteret eller hvis luftfugteren er repareret af tredjepart .



Komponenter med normal slidtage og ælde, dog dækkes luftfilteret ikke af garantien.



Garantien er kun gyldig ved fremvisning af den oprindelige, uændrede, og datostemplede
kvittering.



Garantien dækker ikke skader som skyldes handlinger som afviger fra det som er beskrevet i
brugsvejledningen eller ved forsømmelse.



Alle erstatningskrav, inklusiv følgeskade, vil ikke blive erstattet.



Garantien kan bortfalde hvis luftfugteren er beskidt eller hvis filteret ikke har været rent nok.

For at undgå unødvendige udgifter, anbefaler vi at du altid først læser brugsvejledningen nøje. Hvis
dette ikke giver en løsning, kan du derefter ringe til vores tekniske kundesupport. Se vores hjemmeside
meaco.dk for information om telefonnummer og åbningstider.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med reduceret fysiske, sensoriske
eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kundskab, med mindre de er under tilsyn eller
instrueret i brugen af apparatet af en person som er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal holdes under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model
Effektforbrug
Tilført spænding
Befugtningskapacitet
Kapacitet vandbeholder
Operating range
Dimensioner (B x D x H)
Nettovægt
Bruttovægt
Lydniveau

Meaco Mist Standard Ultrasonisk luftfugter
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)

Dette symbol angiver at produktet ikke må smides ud sammen med almindeligt
husholdsningsaffald. For at beskytte miljøet skal produktet genbruges ansvarligt
for at fremme bæredygtig genvinding af de materielle resourcer. For at
returnere en brugt enhed, kan du bruge retur-og indsamlingssystemmer eller
kontakte forhandleren hvor produktet er købt.

