Meaco 12L-AH Affugter

INSTRUKTIONSVEJLEDNING [DA]
12L-AH

SIKKERHEDSINFORMATION
BEMÆRK
Denne affugter må ikke anvendes i rum under følgende betingelser:
- Miljøer med eksplosionsfare
- Aggressive atmosfærer
- Miljøer med en stor koncentration af opløsningsmidler
- Miljøer med høje støvforhold

LÆS VENLIGST ALLE INSTRUKTIONER NØJE FØR AT DU ANVENDER ENHEDEN.
I tilfælde af at der opstår fejl under garantiperioden, indsamler vi affugteren fra dig reparation/udskiftning. Af denne
grund bedes du altid gemme emballagen og holde denne væk fra børn. Når du bortskaffer emballagen, bedes du sende
den til genbrug.
ADVARSEL - Denne enhed er kun beregnet til brug i hjemmet. Enhver anden form for anvendelse anbefales ikke og kan
resultere i brand, elektrisk stød eller anden skade på person eller ejendom. Under anvendelsen af elektriske apparater skal de
grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges:
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Hold børn på afstand: Lad ikke børn lege med eller omkring denne enhed, da dette kan medføre skade. Sørg for,
at enheden ikke er tilgængelig for børn når de ikke er under opsyn.Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år
og op og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, såfremt
at de har modtaget tilstrækkelig vejledning og instruktion om brugen af enheden og at de forstår de farer, der er
involveret ved brug.
Sørg altid for at luftind- og udgange ikke er blokeret eller dækket.
Placer ikke apparatet for tæt på gardiner eller andre genstande - bevar en afstand på mindst 30cm.
Anvend kun en jordforbindelse: Brug altid enheden med en jordforbindelse og en jordforbindelse. En
jordforbindelse er et vigtigt sikkerhedselement, som samtidig reducerer risikoen for stød eller brand.
Beskyt strømforsyningen mod skader: Brug aldrig en enhed med en beskadiget netledning, da dette kan
resultere i elektrisk eller brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en ledning af samme
type og strømstyrke.
For at beskytte mod elektriske stød, må du ikke sænke enheden i vand, eller udsætte stik og ledninger for vand
eller væsker.
Placer ikke strømledningen under gulvtæpper og dæk ej enheden til med beklædningsgenstande eller tæpper.
Sørg for at ledningen ikke befinder sig på områder, hvor den kan forårsage uheld.
Forlængerledninger: Forlængerledninger skal jordes og kunne levere den passende spænding til enheden. Når
det er muligt, bør du undgå at bruge et forlængerkabel, da de kan overophedes og forårsage brandfare. Brug kun
en forlængerledning, når du har sikret at denne er i perfekt stand. Forlængerledninger kan også forårsage
spændingsfald, hvilket kan påvirke affugteren. Dette er mere sandsynligt, når de anvendes i garager og
udbygninger.
Håndter forsigtigt: Undgå at tabe, smide eller ødelægge affugteren. Behandler du ikke affugteren med
forsigtighed, kan du beskadige komponenter eller ledninger og skabe fare.
Kør enheden på stabil overflade: Brug altid enheden på en stabil, plan overflade, f.eks. gulvet eller en stabil
bordoverflade, så affugteren ikke kan falde ned og forårsage skade. Må ikke anvendes på et metal gulv.
Må ikke opbevares i nærheden af vand: Brug aldrig enheden i vand eller under udsættelse for vand, da dette kan
medføre fare for elektrisk stød. Må ikke opbevares eller betjenes udendørs. Hvis elektriske ledninger eller
komponenter bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden du bruger enheden. Hvis du er i tvivl, må du ikke
bruge affugteren og bør i stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør.
Hold luftindgangen klar: Undgå at tilstoppe eller blokere luftindgangene ved at placere affugteren for tæt på
gardiner, vægge eller andet, der begrænser indgangen. Dette kan resultere i at enheden overophedes hvilket kan
medføre brand eller elektrisk fare.
Sørg for at filtret er rent: Brug altid et rent luftfilter. Lad ikke noget materiale tilstoppe filteret, da dette kan
medføre, at affugteren bliver overophedet. Betjen aldrig enheden uden filter. Tjek altid, og hvis nødvendigt,
rengør filtret, inden at du starter affugteren. Lad ikke olie, fedt eller andre forurenende stoffer trække ind i
affugteren. Rengør aldrig affugteren med organiske opløsningsmidler.
Træk aldrig stikket ud uden at trykke på Tænd/Sluk-knappen først, da dette kan forårsage skader på enheden.
Træk aldrig affugteren ud før ventilatoren er stoppet med at blæse. Sørg altid for at altid stikket ud af
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stikkontakten, når enheden ikke er i brug eller skal flyttes. Når du skal afbryde strømforsyningen, skal du tage fat
i stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig ved ledningen.
Tøm altid vandtanken, inden at enheden gemmes væk.
Hold elektriske komponenter tørre: Lad aldrig vand komme ind i affugterens elektriske komponenter. Hvis disse
områder bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden at du anvender affugteren. Hvis du er i tvivl, skal du ikke
bruge affugteren, men i stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør.
Operatøren skal sørge for at stille driftsvejledningen til rådighed for brugeren og sikre at brugeren forstår
manualen fuldt ud.
For at reparere enheden, skal den tages til en kvalificeret servicetekniker. Reparationer som udføres af
ukvalificerede personer kan forårsage skade på enheden eller skade på personer eller ejendom og på denne
måde annullere garantien.

1. GENEREL VEJLEDNING
Før at du anvender din affugter for første gang, bør du gennemlæse brugsanvisningen grundigt.
Efter at du har modtaget enheden skal du tjekke din affugter for eventuelle transportskader. Hvis der opstår
skader, skal du med det samme underrette afsenderen.

Gem emballagen til affugteren et sikkert sted således at du kan sende affugteren afsted, hvis du skulle få brug
for servicereparationer. For at spare plads kan du skære gennem klæbebåndet ved hjælp af en kniv og folde
papkassen op.

2. AFFUGTERENS FORMÅL
Denne affugter er fremstillet til at reducere luftfugtigheden i en bygning eller en del af en bygning. Affugteren har til
formål at hjælpe med at tørre tøj, samt forhindre kondens, mug og skimmel i at opstå.
Den nødvendige tid for affugteren til at tørre et rum, afhænger af de yderligere forhold og miljøer i rummet. For
eksempel kan antallet af luftforandringer udenfor, eventuelle kilder til fugt og rumtemperaturen, være med til at enten
fremskynde eller sænke affugtningsprocessen.
Affugteren fungerer i henhold til kondensationsprincippet med varmegenvinding. Ventilatoren tager fugtigt luft fra
værelset og gennem et filter, hvorefter luften sendes videre til en fordamper. Her køles luften under dugpunktet, så
luftens vanddamp danner et kondensat på spolerne der strømmer ind i den indre beholder og kan herefter hældes
væk. Den afkølede og tørrede luft bliver her igen opvarmet ved hjælp af en kondensator. Ved at genvinde rumluften
gennem affugteren igen og igen, mindskes både luftens fugtindhold og den relative luftfugtighed.

3. INSTALLATION OG TRANSPORT
For installation og transport, bør følgende anvisninger overvejes:
 Affugteren bliver leveret med et sæt hjul, og det er valgfrit at bruge dem. Planlægger du dog at flytte
din affugter over et hårdt gulv, kan hjulene være til gavn.
Hvis du ønsker at anvende hjulene, skal du gøre som følger - sørg først for at affugteren er trukket ud af
stikkontakten og at vandtanken er tom.
Fjern gummifødderne fra bunden af affugteren og udskift dem med hjulene ved at skubbe hjulene ind. Hvis
du oplever at affugteren ikke står lige, er et af hjulene muligvis ikke skubbet tilstrækkeligt ind.

ADVARSEL: Vandet vil lække eller du vil forårsage skade på affugteren, hvis der er vand i
vandtanken når du påfører hjulene.
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 Luftindgangen og luftudtaget må ikke dækkes, mens affugteren er i drift.
 Inden du flytter affugteren, skal den slukkes ved brug af START/SLUK-knappen. Fjern først stikket fra
stikkontakten og tøm vandtanken.
 Under transport skal affugteren sikres på et plant underlag, og må ikke kunne rulle rundt.
 Affugteren skal altid transporteres lodret.
 Denne affugter må udelukkende anvendes til at tørre luften.
 Hvis affugteren har befundet sig i vandret position i mere end et par minutter, skal du lade enheden stå i
opretstående position i mindst 30 minutter, før at du går i gang. På denne måde kan olien trækkes tilbage til
kompressoren.

4. PRODUKTIDENTIFIKATION
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5. VEDVARENDE DRÆNING
Denne affugter indeholder en intern tank, der indsamler vand når den er fyldt, hvorefter affugteren her vil bippe
femten gange og slukke for sig selv. Hvis du ønsker at dræne vandet kontinuerligt, kan du påføre den vedlagte slange
til stikkontakten på bagsiden af affugteren som vist på billedet nedenfor. Sørg venligst for at slangen løber nedad og
at der ikke er blokeringer.

6. KONTROLPANEL



Sluk/Tænd din affugter
Når du tænder for din affugter, vil den bippe og herefter vil du se to streget på
displayskærmen. Tryk nu på Tænd/Sluk-knappen for at tænde for affugteren. Når du igen
trykker på Strøm-knappen for at slutte affugteren vil ventilatoren først køre i 10 sekunder
før at maskinen endeligt slukker.
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Hygrostat
Ved normal drift viser displayskærmen værelsets relative luftfugtighed. Ved at trykke på 'MÅL'knappen får du vist den aktuelle luftfugtighed som affugteren pt. forsørger at opnå. Hvert
efterfølgende tryk på knappen giver dig mulighed for at rulle gennem de tilgængelige sætpunkter.
-målrelaterede luftfugtighed. Når indstillingen er valg, vender displayet tilbage til det aktuelle rums
relative luftfugtighed.
De to streger på displayet - betyder at affugteren er i Vedvarende tilstand. Dette betyder at
affugteren vil ignorere den relative luftfugtighedsindstilling og i stedet køre kontinuerligt.
Timer
Fungerer som en nedtællingstimer, hvis du for eksempel kun ønsker at maskinen skal køre i et
bestemt antal timer og herefter slukke. Kan køre mellem 1 og 24 timer. For at annullere indstillingen,
vælg 00.
Dette er ikke en daglig driftstimer og skal derfor indstilles hver gang du ønsker at bruge den.



Ventilatorhastighed

Lader dig vælge mellem en af to ventilatorhastigheder. Ved høj blæserhastighed er indikatorlampen
rød, ved lav blæserhastighed er den blå.


Displayskærm
Displayskærmen viser den aktuelle relative luftfugtighed når enheden er i gang. Trykker du på Målknappen, vil den først vise dig det sætpunkt som enheden arbejder på. Når du trykker på Timerknappen, vises selve nedtællingstiden. Tryk og hold målknappen nede i tre sekunder, og du vil
herefter få vist den aktuelle temperatur.



Displayskærmen viser LO

LO vises på displayskærmen når værelsets relative luftfugtighed falder under 20%rh.



Displayskærmen viser HI

HI vises på displayskærmen når værelsets relative luftfigthed er over 95%rh.
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Displayfarve
Relativ luftfugtighed <40%rh RØD
Relativ luftfugtighed mellem 40 og 60 %rh GRØN
Relativ luftfugtighed >60%rh RØD



Tanken er fuld, affugteren skal tømmes

Når vandtanken er fyldt, vil affugteren bippe femten gange hvorefter enheden vil slukke. Når du har
tømt og justeret tanken på ny, vil affugteren begynde at virke at køre igen efter tidligere indstillinger.

7. TØRRING AF TØJ
For at tørre vasketøj, skal tøjet og affugteren placeres i et så lille rum som muligt med dørene og vinduerne lukkede, så
der er mindre luft at tørre. Placer affugteren, så den tørre luft kan ramme så stort et område som muligt, og placer
ligeledes tøjet, så luften frit kan cirkulere rundt. Hvis muligt, kan du anvende en piedestalventilator til at fremskynde
luftstrømmen og på denne måde trække mere luft over vasketøjet.
En smule varme i rummet vil også hjælpe.

8. AUTOMATISK AFFROSTNINGSSYSTEM
Denne affugter er udstyret med et automatisk affrostningssystem. Ved drift ad enheden under lave temperaturer, vil
fordamperens overflade ophobe frost hvilket vil påvirke affugterens ydeevne. Når dette sker, vil enheden automatisk
skifte til affrostningssystemet. Den aktuelle affrostningstid kan variere alt efter rumtemperaturen og den relative
fugtighed. Det anbefales ikke at bruge affugteren i temperaturer under 5°C.

9. ELEKTRISKE FORBINDELSER
Denne affugter er fremstillet til at fungere i en 230V~50Hz elektrisk installation. Sørg altid for at stikkontakterne er
forbundet til jorden, og at alle sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

10. DRIFTFORHOLD
Denne affugter kan anvendes inden for et omgivende temperaturområde mellem +5°C til +35 C og med en relativ
luftfugtighed mellem 30% til 90% rh. Enheden er velegnet i almindelige husstande og på museer og arkiver.
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11. SPECIFIKATIONER

Model

Meaco 12-AH

Temperaturområde

+5 °C / +38°C

Relativ luftfugtighed

40% - 80%rh

Auto-genstart

Ja

Nominel spænding

220 - 240V / 50Hz

Nominel strøm

1.25A

Luftstrøm

120 kubikmeter per time

Størrelse på tank

1.7 liter
235 watt ved 30°C & 80%rh
190 watt ved 26.7°C & 60%rh

Strømforbrug

≤45 dB(A)

Lyd
Køleelement
Tørrekapacitet
(L/24H)

R134a / 100g
26.7ºC – 60%rh

6 liter

30ºC – 80%rh

12 liter

Dimensioner på affugter (mm)

255 x 245 x 495mm

Dimensioner på boks (mm)

306 x 288 x 528mm

Netto/Bruttovægt (Kg)

10.5/11Kg
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12. PROBLEMLØSNING
Problem

Årsag

Løsning

Der føres ingen strøm til enheden.

Indsæt strømforsyningen; tjek at
strømstikket sidder i kontakten.

Strømknappen er ikke TÆNDT.

Sørg for at strømknappen er TÆNDT.

Timeren er indstillet til at slukke.

Genstart enheden uden at indstille
timer.

Omgivelsestemperaturen er lavere end +5°C
(CL vises på displayet).

I denne tilstand bliver affugteren
ineffektiv. Det anbefales at slukke for
affugteren.

Omgivelsestemperaturen overstiger 38°C
(CH vises på displayet).

Under denne tilstand er kompressoren
overbelastet og slukker automatisk.
Det anbefales at slukke for affugteren.

Omgivelsesfugtigheden er lavere end 45%rh.

Under denne tilstand bliver affugteren
ineffektiv og vil kun indsamle lidt vand.

Luftfiltret er beskidt og blokeret.

Luftfiltret skal skiftes ud.

Under den relative fugtighedsindstilling.

Dette er normalt og er ikke en fejl.

Affugteren er netop tændt.

Vendt 3 minutter indtil at
kompressoren tændes.

Enheden er i affrostningstilstand, symbolet
kan ses på displayskærmen.

Dette er normalt og er ikke en fejl.

Ventilatoren kører ikke.

Kontakt et Meaco-godkendt værksted.

Rumtemperaturen er lavere end +5ºC.

Sørg for at enheden kun drives i rum
med temperaturer over +5°C.

Temperaturen er under +5°C.

Flyt affugteren til et varmere rum.

Defekt relæventil.

Kontakt et Meaco-godkendt værksted.

Enheden bipper 15 gange

Vandtanken er fuld.

Tøm vandtanken.

E1

Fordampningssensorproblem.

Kontakt et Meaco-godkendt værksted.

E2

Fugtighedssensorproblem.

Kontakt et Meaco-godkendt værksted.

Enheden virker ikke

Enheden slukker sig selv

Affugter ikke/samler kun lidt
vand

Kompressoren er ikke tændt

Ventilatoren kører ikke

Enheden afrimer ikke
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13. VEDLIGEHOLDELSE
Sluk altid for strømmen, og afbryd strømforsyningen inden at der udføres vedligeholdelsesarbejde på enheden. Alle
serviceprocedurer nedenfor skal udføres mens enheden er frakoblet. Udfør vedligeholdelsesbehov før at enheden bruges
efter behov.
INSPICER DET ELEKTRISKE SYSTEM: Inspicer jævnligt den elektriske strømforsyningsledning for skader.
Affugtningens ydeevne bliver kraftigt reduceret, hvis kulfiltret er blokeret med støv. Tjek filtret mindst en gang om
ugen. Rengør eller udskift filteret, hvis det bliver tilstoppet.
1. Fjern filtret
2. Støvsug alt støv og skidt fra filtret.
3. Genjuster filtret i affugteren.

14. OPBEVARING
Følg nedstående retningslinjer når enheden skal opbevares:

1. Frakobl affugteren.
2. Før at affugteren skal opbevares, bør du rengøre filtret og dræne vandet fra enheden.
3. Beskyt mod støv og stærkt sollys ved opbevaring.
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15. GARANTI OG KUNDESERVICE
Der er en to års garanti på din affugter fra købsdatoen. Registrer venligst din garanti på www.meaco.com, og du vil
herefter automatisk deltage i vores månedlige konkurrence om en præmie fra David Shepherd Wildlife Foundation.
Alle materiale- eller produktionsfejl repareres gratis.
Følgende er gældende:









Eventuelle reparationer eller udskiftninger af komponenter i garantiperioden vil ikke medføre forlængelse af
garantiperioden.
Garantien udløber, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret komponenter der ikke stammer fra
producenten eller hvis affugteren er blevet repareret af en tredjepart.
Komponenter, der udsættes for normal slitage, som f.eks. luftfiltret, er ikke omfattet af garantien.
Garantien gælder kun ved fremvisning af den originale, uændrede og datostemplede købskvittering.
Garantien dækker ikke skader forårsaget af handlinger, der afviger fra dem som beskrevet i brugsanvisningen
eller ved forsømmelse af affugteren.
Garantien dækker ikke skader der er forårsaget af snavs eller produkter fra tredjeparter.
Garantien dækker ikke skader der opstår under uheld.
Alle krav om erstatning, herunder følgeskader, vil ikke blive underholdt.

For at undgå unødvendige udgifter, anbefaler vi at du altid læser brugsvejledningen grundigt igennem. Hvis du ikke
finder en løsning, kan du ringe til Meaco hvor vi står klar til at hjælpe dig.
Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet
eller manglende erfaring og viden, medmindre de har modtaget relevante instruktioner i henhold til anvendelsen af
enheden af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
Tak fordi du valgte Meaco, det sætter vi pris på. Denne affugter er blevet importeret til Storbritannien af;
Indtast venligst din købsdato samt hvor du købte
affugteren herfra, for fremtidig reference.

Meaco (U.K.) Limited
Meaco House
Parklands
Railton Road
Guildford
GU2 9JX
Telefon:
Email:
Hjemmeside:
Fax:

Købsdato…………………..…………..
Købt fra www.meaco.com (hvis nej, så angiv venligst
leverandørens navn nedenfor).
+44 1483 234900
customerservice@meaco.com
www.meaco.com
+44 1483 232700

……………………………………………………..

Meaco er specialister når det gælder affugtere og sætter pris på dine kommentarer og spørgsmål om denne affugter. Hvis
der opstår en fejl med din enhed inden de første to år, bedes du ringe til os, og hvis vi ikke kan løse problemet via
telefonen, vil vi med glæde afhente affugteren fra dig på vores bekostning og reparere eller udskifte din enhed efter
behov.
Gem venligst emballagen i tilfælde af, at dette skulle ske.
Meaco 10/15 – version 1.1
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