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Kosteuteen liittyvää tietoa
Ilmassa on jonkin verran vettä, joka esiintyy höyryn muodos-
sa. Se määrittää huoneen kosteusasteen.
Ilman sisältämä vesihöyryn määrä on sitä suurempi mitä kor-
keampi sen lämpötila on. Tämän vuoksi heti kun kodin huo-
nelämpötila laskee, ilma vapauttaa siinä olevaa vesihöyryä 
joka muuttuu kondenssiksi ilmestyen näin kaikille kylmille 
pinnoille kuten ikkunat, seinät jne. Kosteudenpoistaja on 
kodinkone, joka poistaa ilmankosteutta estäen siitä synt-
yviä vahinkoja. Tutkimusten perusteella on määritetty, että 
terveytemme ja kotimme kannalta ihanteelliset olosuhteet 
saadaan kun suhteellinen kosteusarvo on 40-60% välillä. 

Erittäin alhaisissa lämpötiloissa on suositeltavaa, että huo-
neiden minimilämmitys taataan. 
Se lisää huomattavasti laitteen kosteudenpoistokapasiteet-
tia. Vain tällä tavoin ikkunoissa ja muilla kylmillä pinnoilla 
esiintyvä kondenssi pääsee haihtumaan ilmaan, josta se 
kerätään kosteudenpoistajan toimesta. 
Tämä malli on varustettu Extra Power-toimintatavalla, joka 
edesauttaa lämpötilan nousemista.
Kosteudenpoistajan vapauttama ilma on kuitenkin yleensä 
huoneilmaan nähden lämpimämpää.

lisävaRusteiDen Kuvaus
1.  Ohjauspaneeli
2.  Vedentason näyttö
3.  Kondenssiveden keräyssäiliö
4.  Nostokahvat
5.  Ilman sisäänmenoritilä

6.  Ilmansuodatin
7.  Ilman ulostuloritilä
8.  Lisävarusteiden laatikko, joka sisältää kondenssiveden 

tyhjennykseen tarkoitetun suuttimen ja 4 pyörää
9.  Jatkuvan tyhjennyksen luukku
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JoHDanto
Kiitos, että valitsit De’Longhi-tuotteen. Käytä muutama mi-
nuutti käyttöohjeiden lukemiseen. Näin vältyt vaaratilanteil-
ta tai laitteen vahingoittumiselta.

Käyttöohjeessa käytetyt symbolit
Varoituksiin kuuluu seuraavassa luetellut symbolit. Noudata 
ehdottomasti näitä varoituksia. Annettujen ohjeiden nou-
dattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuja, vakavia 
vammoja, palovammoja, tulipaloja tai laitteelle syntyviä 
vahinkoja.
    

 Vaara!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa jopa kuole-
maan johtavia sähköiskuja.

 Varoitus!
Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia 
tai vahingoittaa laitetta.
 

 Tärkeää:
Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää 
tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

ongelmat ja korjaustoimenpiteet
Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat ensin sivulla 137 anne-
tussa luvussa “Jos ongelmia ilmenee” annettujen ohjeiden 
avulla. 
Mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten ota yhteyttä ainoa-
staan valmistajan valtuuttamiin teknisiin huoltokeskuksiin. 
Pyydä aina alkuperäisten varaosien käyttöä. 
Epäpätevän henkilöstön toimesta suoritetut korjaustoimen-
piteet voivat olla vaarallisia ja saavat takuun raukeamaan.
 

vaRoituKsia
tärkeitä turva-ohjeita

 Vaara! Noudata seuraavia turvaohjeita, sillä laite toi-
mii sähköllä:
•	 Älä	koske	laitteeseen,	jos	kätesi	ovat	märät.
•		 Älä	koske	pistokkeeseen,	jos	kätesi	ovat	märät.
•		 Varmista,	että	käytetty	pistorasia	on	helposti	ulottuvas-

sa paikassa, jotta voit irrottaa pistokkeen aina tarvitta-
essa. 

•		 Irrota	pistoke	pistorasiasta	vain	pistoketta	vetämällä.	
	 Älä	vedä	sähköjohtoa,	sillä	tämä	saattaisi	vahingoittua.
•		 Kytkeäksesi	 laiteen	kokonaan	pois	päältä	pistoke	tulee	

irrottaa pistorasiasta.
•		 Älä	 yritä	 itse	 korjata	 laitteeseen	mahdollisesti	 tulleita	

vikoja.
 Sammuta laite, irrota pistoke pistorasiasta ja ota yhteys 

tekniseen huoltopalveluun. 
•		 Älä	siirrä	laitetta	virtajohdosta	vetämällä.	
•		 Laitteen	ominaisuuksien	muuttaminen	tai	vaihtaminen	

millä tavalla tahansa on vaarallista. 
•		 Anna	 vahingoittuneen	 virtajohdon	 vaihto	 valmistajan	

tai valtuutetun teknisen huoltopalvelun suoritettavaksi, 
jotta vältyt mahdollisilta onnettomuuksilta.

•		 Vältä	jatkojohtojen	käyttöä	virtajohtoina.	
•		 Laite	 tulee	 asentaa	 valtakunnallisia	 laitteistoasennuk-

seen kuuluvia sääntöjä noudattamalla. 
•		 Tämä	 laite	on	kytkettävä	 tehokkaaseen	maadoituslait-

teistoon. Anna ammattitaitoisen sähkömiehen tarka-
staa sähkölaitteisto. 

•		 Tätä	laitetta	ei	ole	tarkoitettu	vesivahingoista	kärsinei-
den kaupallisten tai asuinrakennusten kunnostamise-
en.

  Varoitus! Säilytä pakkausmateriaalit (muovipussit, 
polystyreenipehmusteet) lasten ulottumattomissa.

 Varoitus! Älä	anna	psyykkisesti,	fyysisesti	tai	muutoin	
laitteen käyttöön kykenemättömien, kokemattomien tai 
laitteen ominaisuuksia tuntemattomien henkilöiden (tai la-
sten) käyttää laitetta, ellei laitteen käyttö tapahdu kyseisten 
henkilöiden turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tarkassa 
valvonnassa. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään lait-
teella.

varoitukset
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oikea käyttö
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. 
Käytä laitetta ainoastaan tässä vihkosessa osoitettuun ta-
paan. Näiden ohjeiden tarkoituksena ei ole selvittää kaikkia 
mahdollisia olosuhteita tai tilanteita, jotka voivat syntyä. 
Käytä jokaisen kodinkoneen asennuksessa, toiminnassa ja 
säilytyksessä  aina tervettä järkeä ja varovaisuutta.

yleisvaroitukset
•	 Älä	asenna	laitetta	tiloihin,	joiden	ilmassa	esiintyy	kaa-

sua, öljyä tai rikkiä äläkä lähelle lämmönlähteitä. 
•		 Älä	käytä	laitetta	kaltevilla	pinnoilla.	
•		 Pidä	laitetta	vähintään	50	cm:n	päässä	tulenaroista	ai-

neista (alkoholi jne.) tai paineistetuista säiliöistä (esim. 
suihkepullot). 

•		 Älä	aseta	painavia	tai	kuumia	esineitä	laitteen	päälle.	
•		 Jos	 laitetta	 joudutaan	 kuljettamaan,	 sitä	 on	 pidettävä	

pystysuorassa asennossa tai kyljelleen kallistettuna. 
 Ennen laitteen kuljetusta tyhjennä kondenssivesisäiliö.
 Kuljetuksen jälkeen odota vähintään tunti ennen laitte-

en käynnistämistä.
•		 R	134a	on	 jäähdytyskaasu,	 joka	noudattaa	EY:n	ekolo-

giaan	 liittyviä	määräyksiä.	 Älä	 puhkaise	 laitteen	 jääh-
dytyspiiriä. 

 Laitteen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä toimita 
se tarkoituksenmukaiseen keräyskeskukseen.

	 YMPÄRISTÖTIEDOTUS:	 Tämä	 yksikkö	 sisältää	 kasvihuo-
neilmiötä aiheuttavia fluorikaasuja, joista Kioton 
pöytäkirjassa. 

 Huoltoon ja käytöstä poistoon liittyvät toimenpiteet 
saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilöstö 
(R134a,	GWP=1300).

•		 Käytetyt	 pakkausmateriaalit	 ovat	 kierrätettävissä.	
Tämän vuoksi on suositeltavaa laittaa ne tarkoituksen-
mukaisiin lajiteltujen jätteiden keräykseen. 

•		 Älä	käytä	laitetta	ulkona.	
•		 Älä	tuki	ilman	otto-	ja	poistoaukkoja.

Käyttö
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöö-
nottoa.
•		 Säilytä	näitä	ohjeita	huolellisesti.	 	Anna	tämä	käyttöo-

pas myös muille henkilöille, mikäli luovutat laitteen 
heidän käyttöönsä.

•		 Näiden	 ohjeiden	 laiminlyöminen	 voi	 aiheuttaa	 tapa-
turmia ja vahingoittaa laitetta. Valmistaja ei vastaa 
mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat käyttöo-
hjeiden laiminlyömisestä.

•		 Säilytä	luettelo,	joka	sisältää	teknisten	huoltokeskusten	
luettelon ja paikanna sinua lähin huoltokeskus.

sähkökytkentä
Kuljetuksen jälkeen odota vähintään tunti ennen kuin käyn-
nistät laitteen.

 Vaara!  Ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan 
tarkasta, että: 
•		 Verkkojännite vastaa arvokilvessä annettua käyttöjän-

nitettä. 
•		 Pistorasia	ja	virtajohto	on	mitoitettu	kestämään	vaadit-

tua kuormitusta. 
•		 Pistorasia sopii pistokkeeseen. Muussa tapauksessa anna 

pistoke ammattitaitoisen henkilöstön vaihdettavaksi. 
•		 Pistorasia	 on	 kytketty	 tehokkaaseen	maadoituslaittei-

stoon.

Käyttöön valmistaminen
Sijoita laite tilaan josta tulee poistaa kosteus.
Jätä	 kosteudenpoistajan	 eteen	 vähintään	 50	 cm	 siten,	 että	
ilman ulostulo ja sisäänmeno ei pääse estymään. 
Ilmanvaihtoa varten laitteen ympärille on suositeltavaa jät-
tää	vähintään	5-10	cm.

Pyörien kiinnitys
Mikäli laitteeseen halutaan kiinnittää pyörät, toimi seuraa-
vasti:
1) Varmista, että pistoke on kytketty irti ja että säiliö on 

tyhjä.
2)  Irrota laitteen jalustassa olevat kumitapit vetämällä 

niitä voimakkaasti mahdollista pihtiä käyttämällä (ks. 
kuva 1/a).

3)  Kiinnitä pyörät asettamalla niihin kuuluvat tapit auk-
koihin (ks. kuva 1/b).
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 Tärkeää: Näiden toimenpiteiden suorittamiseksi, älä 
kallista	laitetta	yli	45°.	Kun	pyörät	on	asennettu,	odota	vähin-
tään tunti ennen sen käynnistämistä.

Kondenssiveden tyhjennys
Kondenssivesi voidaan poistaa kahdella eri tavalla:
a) tyhjennys säiliöön
Kondenssivesi voidaan kerätä suoraan säiliöön. 
Kun tämän tyyppinen tyhjennysjärjestelmä on käytössä ja 
säiliö on täynnä, laite pysähtyy ja näytölle ilmestyy säiliön 
hälytys   .
Kun säiliö on täynnä, irrota se kuvassa 2 osoitettuun tapaan  
ja tyhjennä se lavuaariin tai kylpyammeeseen.

Kun toimenpide on suoritettu, aseta säiliö oikein paikoilleen 
varmistamalla, että kahva on asetettu kuvassa 3 osoitettuun 
tapaan.

b) Jatkuva tyhjentäminen laitteen ulkopuolelle
Jos laitetta on käytettävä pitkään eikä sinulla ole mahdollisu-
utta tyhjentää säiliötä säännöllisin väliajoin, käytä jatkuvaa 
tyhjennystapaa toimimalla seuraavasti:
• Avaa luukku, joka sijaitsee laitteen sivussa ja ruuvaa 

suutin kiinni liittimeen kuvassa 4 osoitettuun tapaan.

• Aseta puutarhaletku suuttimeen ja ohjaa putki lattia-
kaivoon.

 Tarkista, että säiliö on asetettu oikein.
•		 Varmista,	 että	 putken	 korkeus	 ei	 koskaan	 ylitä	 suutti-

men	 korkeutta	 (kuva	 5).	 Päinvastaisessa	 tapauksessa	
vesi valuu säiliöön.

 Tarkista lisäksi, ettei putkessa esiinny tukkeumia.Kuva 2

Käyttö

a

b

Kuva 1

Kuva 3

2

Kuva 4

Kuva	5

ei

ei

Kyllä
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fiohjauspaneeli
on-painike/

stand-by 
-näppäin

Kosteudenpoiston 
painike

ajastimen 
painike

vähentävä 
painike

näyttö
lämpömittarin/
Kosteusmittarin 

painike
lisäävä 
painike

Painikkeiden kuvaus

“on/stand-by” -painike
Painikkeen avulla laite käynnistetään/sammutetaan.

  Kosteudenpoiston painike
Käynnistää kosteudenpoistotavan. Paina toistuvasti painiket-
ta haluamasi kosteudenpoistoteon valitsemiseksi (MIN/MED/
MAX/AUTO).

 Kosteudenpoisto extra Power -painike
Käynnistää kosteudenpoisto Extra Power toimintatavan. 
Paina toistuvasti painiketta haluamasi tehon valitsemiseksi 
(MIN/MED/MAX/AUTO).

 laundry / laundry extra Power-painike 
Käynnistää Laundry- ja Laundry Extra Power-toimintatavat. 
Paina halutun toimintatavan valitsemiseksi.

  Kosteusmittarin/lämpömittarin painike
Visualisoi väliaikaisesti lämpötilan ja kosteusasteen, jotka 
mitataan laitteiston ympäristössä.

 ajastimen painike
Sen avulla voidaan ohjelmoida ajastimen toiminto jolla voi-
daan viivästää laitteen sammutusta tai käynnistystä.

  lisäämis-/vähennyspainike 
Niiden avulla voidaan ohjelmoida haluttu ympäristön kosteu-
sprosenttiarvo	 lisäämällä	 tai	vähentämällä	sitä	5	prosenttia	
kerrallaan. Näiden painikkeiden avulla voidaan asettaa myös 
ajastin. 0 -10h välillä aika muuttuu 30 minuutilla ja 10-24h 
välillä aika muuttuu tunnilla.

näytön kuvaus

Näytölle ilmestyvien merkkien ja symbolien merkitys:

 stand-by
Osoittaa, että laite on Stand-by -tilassa.

  säiliön hälytys
Jos tämä symboli esiintyy, se tarkoittaa, että säiliö on täynnä, 
pois paikoiltaan tai asetettu väärin paikoilleen. 
Äänimerkki	soi,	kunnes	säiliö	asetetaan	oikein	paikoilleen.

 sulatuksen osoitin
Kun lämpötilat ovat alhaiset, laite suorittaa useita sulatusjak-
soja. Sulatusjakson aikana tämä symboli syttyy palamaan.

 antureiden hälytykset
Osoittaa antureissa esiintyvää mahdollista vikaa tai että 
ympäristön kosteus on liian alhainen sen mittaamiseksi.

 näppäimistön lukitus
Tämän symbolin visualisointi osoittaa näppäimistön lukittu-
misen aktivoitumista.

 Tärkeää:  energiasäästön parantamiseksi, muutaman 
minuutin kuluttua siitä kun laite on stand-by tilassa, näyttö 
sammuu.

laundry/ 
laundry extra 

Power -painike

Kosteudenpoisto 
extra 

Power -painike
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fitoimintojen valinta

toiMintataPoJen valinta
Kytke laite virtapistokkeeseen. Laite toimii edellä asetetussa 
tavassa. Jos näytölle ilmestyy , joka osoittaa, että laite 
on stand-by-tilassa, paina painiketta laitteen käynnistä-
miseksi. Jos symboli  ilmestyy on tarpeen tyhjentää 
tai asettaa säiliö oikein paikoilleen.

Kosteudenpoistotapa
Paina painiketta . Näytölle ilmestyy  ja edellä asetettu 
vastaava kosteustaso. Paina painiketta + tai - halutun kosteu-
sarvon valitsemiseksi (30% vastaa kuivaa huoneilmaa, 80% 
vastaa kosteaa huoneilmaa). Paina toistuvasti painiketta 
haluamasi kosteudenpoistotehon valitsemiseksi (MIN/MED/
MAX/AUTO).

   

        Min                 MeD                    MaX                 auto
Kosteudenpoistoteho	kohdassa	“AUTO”,	laite	määrittää	itsenäisesti	
sekä sopivimman kosteustehon että -tason ympäristön olosuhtei-
den mukaisesti. Kun ympäristössä saavutetaan asetettu kosteu-
staso, laite pysähtyy. Kosteudenpoistoa jatketaan välittömästi 
kun ympäristön kosteus palautuu haluttua tasoa korkeammalle.

Kosteudenpoisto extra Power -toimintatapa
Tämä toimintatapa eroaa edelliseen nähden lämmittävän 
elementin aktivoitumisen takia, joka tehostaa laitteen ko-
steudenpoistotehoa. Tällä toimintatavalla lämmittävä ele-
mentti	voi	lisätä	ympäristön	lämpötilaan	korkeintaan	23°C.
Paina toistuvasti painiketta   haluamasi kosteudenpoi-
stotehon	Extra	Power	valitsemiseksi	(MIN/MED/MAX/AUTO).

   

        Min                 MeD                    MaX                 auto

laundry/laundry extra Power -toimintatapa
Laundry -toimintatavassa laite toimii maksimaalisesti pelkäs-
sä kosteudenpoistotilassa. Laundry Extra Power -toimintatapa 
lisää lämmittävän elementin, joka lisää entistä enemmän 
laitteen kosteudenpoistokapasiteettia. Tässä tapauksessa 
lämmittävä elementti voi lisätä ympäristön lämpötilaa kor-
keintaan 28C.	 Paina	 toistuvasti	 painiketta	   valitaksesi 
Laundry- tai Laundry Extra Power-toimintatavan.

 

  launDRy        launDRy eXtRa PoWeR      

 Tärkeää: ”Extra power” –toimintatavassa on suositelta-
vaa tuulettaa huone ensimmäisen käytön yhteydessä laitteesta 
mahdollisesti syntyvien hajujen poistamiseksi.

Kosteusmittarin/lämpömittarin toiminta
Paina painiketta  .  Näytölle visualisoituu väliaikaisesti: 
laitetta ympäröivän tilan lämpötila ja kosteusaste.

 Tärkeää: mitattuja ja visualisoituja mittauksia tulee 
pitää osoittavina.

näppäimistön lukitustoiminto
Tämä toiminto on hyödyllinen näppäimistön lukitsemiseksi, 
jotta voidaan estää laitteiston peukalointi. Tämän toiminnon 
aktivoimiseksi tai deaktivoimiseksi, kun laite on päällä (ei 
stand-by-tilassa), paina ja pidä näppäimiä   ja -  painet-
tuna vähintään 3 sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin. Kun 
toiminto on päällä, laitteen näytölle ilmestyy symboli .

lämpötila-asteikon vaihtaminen
Lämpötila-asteikon	vaihtamiseksi	°C:sta	°F:iin	ja	päinvastoin,	
kun laite on päällä, paina painiketta   vähintään 20 sekun-
nin ajan. Laite antaa äänimerkin.

ajastintoiminto
viivästetyn käynnistyksen ohjelmointi
1)  Kun laite on stand-by -tilassa  , paina painiketta    

. Näytön oikealle puolelle visualisoituu symboli  ja 
tuntien määrä joiden kuluttua laite alkaa toimia.

2)  Painikkeita + ja - käyttämällä aseta haluttu tuntimäärä 
(0,5÷24h).	

 Paina painiketta . uudelleen toiminnon vahvistami-
seksi. 

 Symboli  jää palamaan.
3)  Kun asetettu aika on kulunut umpeen, laite käynnistyy.

viivästetyn sammutuksen ohjelmointi
1)  Kun laite on päällä, paina painiketta . Näytön oike-

alle puolelle visualisoituu symboli  ja tuntien määrä 
joiden kuluttua laite sammuu.

2)  Painikkeita + ja - käyttämällä aseta haluttu tuntimäärä 
(0,5÷24h).	

 Paina painiketta  uudelleen toiminnon vahvistami-
seksi. 

 Symboli   jää palamaan.
3)  Kun asetettu aika on kulunut umpeen, laite sammuu 

itsestään.
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ajastintoiminnon muuttaminen tai deaktivointi
Jos haluat muuttaa ajastimen asetuksia, paina kerran ajasti-
men näppäintä  ja käytä painikkeita + ja -. Paina paini-
ketta  uudelleen toiminnon vahvistamiseksi.
Jos haluat deaktivoida ajastintoiminnon, paina ajastimen 
näppäintä kahdesti. Symboli  sammuu.

 Tärkeää:  kun laite käynnistetään tai jos virta kytkeyt-
yy takaisin, laite käynnistyy ennen sammutusta käynnissä 
olleeseen toimintatapaan. Sähkökatkoksen syntyessä mah-
dolliset ajastimen ohjelmoinnit poistuvat.

PuHDistus Ja Huolto
Irrota pistoke pistorasiasta ennen minkä tahansa puhdistus- 
tai huoltotoimenpiteen aloittamista. Turvallisuussyistä älä 
pese kosteudenpoistajaa vesisuihkua käyttämällä.

laitteen ulkoinen puhdistus
•	 Puhdista	kevyesti	kostutetulla	liinalla	ja	kuivaa	kuivalla	

liinalla. 
•		 Älä	puhdista	käyttämällä	bensiiniä,	alkoholia	tai	liuotu-

saineita. 
•		 Älä	suihkuta	siihen	hyönteismyrkkyä	tai	samankaltaisia	

aineita sillä muovi voi turmeltua.

ilmansuodattimen puhdistus
Jos ilmansuodatin likaantuu, ilmankierto heikentyy ja näin 
ollen kosteudenpoistajan teho vähenee. 
Tämän vuoksi suodatin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin. 
Toimenpiteen tiheys riippuu käyttöympäristöstä ja -ajasta. 
Jos käyttö on jatkuvaa tai tiheää, puhdista suodatin kerran 
viikossa.
•	 Ilmansuodattimen	 irrottamiseksi,	kun	säiliö	on	 irrotet-

tu, irrota suodatin vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 6).

•	 Poista	suodattimen	päälle	asettunut	pöly	imurilla.
 Jos suodatin on erittäin likainen, huuhtele se haalealla 

vedellä.

 Vakio työlämpötila ei saa ylittää 40°C. 
 Kun se on pesty, anna sen kuivua kokonaan ennen sen 

asettamista paikoilleen.
 Ilmansuodatin ehkäisee bakteerien syntymistä pölyn 

suodattamisen ohella.    
 Se vähentää lisäksi voimakkaasti ärsyttäviä aineita ku-

ten siitepölyt ja itiöt.

Kun laite on pitkään pois käytöstä
•	 Kun	pistoke	on	irrotettu	pistorasiasta,	tyhjennä	säiliö.	
•		 Puhdista	suodatin	ja	aseta	se	takaisin	paikoilleen.	
•		 Peitä	laite	muovipussilla	suojataksesi	sitä	pölyltä.

teKniset oMinaisuuDet
Syöttöjännite                      Katso arvokilpi
Tehonkäyttö                                     “
Max absorboitu syöttöteho           “
Maksimaalinen tehonkäyttö 
Extra Power-tilassa                                                 “
Jäätymisenestolaite                                             Kyllä
Kosteusmittari                                                        Kyllä
Puhaltimen nopeus                                     3
Ilmansuodatin                                     Kyllä
Käyttörajat:
lämpötila																	 																												2°C	-	32°C
suhteellinen kosteus                                 30-90%

laitteen hävitys 
Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti 
laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjättei-
den tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettu-
un kierrätyskeskukseen.

Kuva 6
  

Puhdistus ja huolto/ominaisuudet
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Jos toiMintaHäiRiöitä ilMestyy
Tee seuraavat tarkastuksen ennen kuin otat yhteyttä alueellasi toimivaan valtuutettuun tekniseen huoltokeskukseen.

onGelMat syyt KoRJaustoiMePiDe

Kosteudenpoistotoiminto on päällä 
mutta kosteusarvo ei pienene.

Suodatin on tukossa.

Huoneen lämpötila tai kosteus on liian 
alhainen.

Huoneen koko on liian suuri laitteen 
kosteudenpoistokapasiteettiin näh-
den (kiehuvat kattilat jne.).

Asetettu kosteusarvo on liian korkea.

Puhdista suodatin.

On normaalia, että laite ei poista 
kosteutta määrätyissä olosuhteissa. 
Tarkista laitteen käyttörajat luvusta 
“tekniset ominaisuudet”. Joissakin 
tapauksissa on suositeltavaa lämmit-
tää huone josta poistetaan kosteus. 
Tämä malli on varustettu Extra Power-
toimintatavalla, joka edesauttaa läm-
pötilan nousemista.

Pienennä asetettua kosteusarvoa.

Laite ei toimi 3 minuutin ajan 
uudelleen käynnistämisestä

Laitteen suojalaite on lauennut 
tarkoituksenmukaisella tavalla.

Odota, että 3 minuuttia on kulunut.

Näytölle ilmestyy 

Näytölle ilmestyy 

Näytölle ilmestyy  

Säiliö puuttuu.

Säiliö on täynnä.

Säiliö on asetettu väärin.

Huonelämpötila on liian alhainen.

Yksi antureista on rikki tai huoneessa 
oleva kosteus on liian alhainen tai kor-
kea, jotta sitä voitaisiin mitata oikein. 

Aseta säiliö takaisin paikoilleen.

Tyhjennä säiliö. 

Aseta se oikein paikoilleen.

Lisää huonelämpötilaa mahdollisuuk-
sien mukaan.

Tarkista jos laite alkaa toimia siir-
tämällä se toiseen huoneeseen, jon-
ka kosteuspitoisuus on kappaleessa 
“Tekniset ominaisuudet” osoitettujen 
käyttörajojen sisällä. Jos ongelma ja-
tkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

Jos ongelmia ilmenee


