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Specifikationer 

 
Model no. 20L 

Volt/Hz 220-240V~, 50Hz 

Affugtnings kapacitet at 30oC, 80% 20L/day   

Power /Ampere  350W / 1.9A   

Luft strøm (max.) 150M3/h 

Kompressor Reciprocating 

Kølemiddel R290 / 70g 

Arbejdsområde 5 ~ 32oC 

Vand tank 3 L 

Mål (WxDxH) 310 x 236 x 523 mm 

Vægt 14 kg   

 
Dataene markeret med * kan variere af tekniske årsager. For større præcision 
henvises der til mærkningslisten, der er placeret på produktet. 
• Testtilstand for data i vores rating label er ifølge sikkerhedsforskrifter: EN 60335-2-40 
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Hvordan den virker 

                                 

   

Dette produkt er en affugter. Det styrer relativ fugtighed ved at lede luften 

gennem enheden, hvilket tvinger overskydende fugt til kondensat over 

køleelementerne. Kontakt med denne kolde overflade medfører, at 

fugtigheden i luften kondenserer. Dette kondenserede vand dræner derefter 

sikkert i vandtanken. Den tørrede luft passerer derefter gennem 

kondensatoren, hvor den er lidt opvarmet og går ind i stuen ved en lidt 

forhøjet temperatur. 

 

Placering 

 
Affugteren bør placeres, så den kan trække mest muligt fugt fra så stor en del af 
hjemmet som muligt. 
Alternativt, hvis du har et alvorligt problem i et område, kan du begynde med at placere 
affugteren tæt på dette område og senere flytte den til et mere centralt punkt. Når du 
placerer affugteren, skal du sørge for, at den placeres på en plan overflade, og at der 
er mindst 10 cm (4 ") plads på hver side for at sikre effektiv luftstrømning. 
Denne affugter er udstyret med hjul til ekstra mobilitet. 
Hvis du flytter enheden, skal den først slukkes og vandtanken tømmes. Vi anbefaler 
ikke brug af en forlængerledning, så prøv at sikre, at enheden er tæt på en fast 
stikkontakt.  
Hvis det er nødvendigt at bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at ledningens 
diameter er mindst 1 kvadrat 
Når affugteren er i drift, skal udvendige døre og vinduer være lukket for optimal 
virkning. 
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Før brug 

Disse symboler på din enhed betyder: 

 

Dette apparat er fyldt med propangas R290. Følg strengt 

producentens anvisninger vedrørende brug og reparationer! 

 

Læs hele brugsanvisningen omhyggeligt, inden du bruger 

maskinen. 

 

Undlad at installere, betjene eller opbevare enheden i et rum 

mindre end 3m2. 

 

Generelle advarsler 

KUN TIL INDENDØRS BRUG. 

 

Brug ikke i skabe, både, campingvogne eller lignende steder. 

 
Brug ikke enheden i svømmebassiner, vaskerum eller 
lignende våde områder. 
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Lad apparatet stå i 12 timer før tilslutning eller efter transport 

eller når den er blevet flyttet (f.eks. Under rengøring). 

 

Brug kun enheden i opretstående stilling på en plan overflade 

(selv under transport!) Og mindst 50 cm fra objekter. 

 

Brug ikke enheden i et eksplosionsfarligt miljø, der indeholder 

brændbare væsker, gasser eller støv. 

 

Brug ikke apparatet i nærheden af brandfarlige eller 

eksplosive stoffer eller brændstoffer. Brug aldrig maling, 

rengøringssprayer eller lignende i nærheden af enheden; 

dette kan deformere plasten eller forårsage elektrisk skade. 

 

Sørg for, at der er mindst 50 cm mellem apparatets sider og 

eventuelle brændbare elementer. 

 

Anbring ikke genstande på enheden eller  

 

Sørg for ikke at dække luftindtaget. 

 

Undgå at få vand på apparatet. 

 

Børn må ikke lege med apparatet 
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Rengøring og vedligeholdelse af affugteren må ikke foretages 

af børn uden tilsyn. 

 

Sluk affugteren før at stikket tages ud af stikkontakten, når 

den ikke er i brug.  

Forlad aldrig en fungerende enhed uden tilsyn. 

 

Træk ikke enheden sammen med ledningen. 

 

Undgå overvridning, -udtrækning af strømledningen, brug 

aldrig nylon eller jerntråd med strømledningen. 

 

Sørg for, at stikket er og forbliver synligt og tilgængeligt hele 

tiden. 

 

Brug ikke forlængerledninger. 

 

Gå aldrig i for at hente enheden, hvis den er faldet i vand. 
Træk i så tilfælde straks stikket ud. Kontroller enheden, inden 
du bruger den igen. 

Hvis forsyningsnettet er skadet, skal det udskiftes af en 

elektriker eller tilsvarende kvalificeret person for at undgå 

fare. 

 

Hovedleverancen skal opfylde de specifikationer, der vises 

på rangliste på bagsiden af enheden. 

 

Apparatet skal installeres i overensstemmelse med de 
nationale ledningsforskrifter. 
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Overstig ikke den anbefalede rum størrelse for maks. 

effektivitet. 

 

Luk dørene og vinduerne. 

 

Hold gardiner eller persienner lukket i løbet af de mest solrige 

timer på dagen. 

 

Hold filtre rene. 

 

Når rummet har nået de ønskede forhold, skal du reducere 

indstillingen for temperatur og ventilation. 

 

Tænd ikke apparatet, hvis du har fundet skade på apparatet, 

ledningen eller stikket, hvis apparatet er i funktionssvigt, eller 

hvis der er tegn på anden defekt. Returner hele produktet til 

sælgeren eller til en autoriseret elektriker til inspektion og / 

eller reparation. Spørg altid om originale dele. Apparatet (inkl. 

Ledning og stik) må kun åbnes og / eller repareres af 

autoriserede og kvalificerede personer. 

 

MASKINEN SKAL KUN ANVENDES TIL DET 
FORESKRIFTEDE FORMÅL. Enhver anden brug er dømt til 
at være et tilfælde af misbrug.  
BRUGEREN / OPERATØREN, ER IKKE PRODUCENTEN 
ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE ELLER SKADER AF 
ENHVER ART, SOM OPFØRES SOM RESULTAT AF 
DETTE. 
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Sikkerhed relateret til kølemiddel R290: 

Læs disse advarsler omhyggeligt. 

Dette apparat indeholder kølemidlet R290. R290 er et 

kølemiddel, der overholder de relevante europæiske 

direktiver. Aldrig perforer kølekredsløbet. R290 er brandfarlig 

(GWP3)! 

 

Brug ikke midler til at fremskynde afrimningsprocessen eller 

rengøre andre end dem, der anbefales af fabrikanten. 

Apparatet skal opbevares i et rum uden kontinuerlig drift af 

antændelseskilder (for eksempel: åben ild, et gasapparat 

eller en elektrisk elvarmer) 

 

Undgå at gennembore eller forbrænde nogen af 
komponenterne i enhedens kølekreds. Angiv ikke lys til 
enheden. 

Apparatet skal opbevares for at undgå mekanisk skade. 

 

Apparatet skal installeres, betjenes og opbevares i et rum 

med et areal større end 3m2. 

 

Vær opmærksom på, at kølemidlet ikke indeholder lugt, 

hvilket betyder at du ikke kan lugte lækager. 

 

Overholdelse af nationale gasforskrifter skal overholdes. 

 

Hold ventilationsåbninger fri for forhindring. 
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En advarsel om, at apparatet skal opbevares i et godt 

ventileret område, hvor rummets størrelse svarer til 

rumområdet som angivet for driften. 

 

Enhver person, der er involveret i at arbejde på eller bryde ind 

i kølekredsløb, bør have et gyldigt certifikat fra en industriel 

akkrediteret vurderingsmyndighed, som tillader deres 

kompetence til at håndtere kølemidler sikkert i 

overensstemmelse med en industriel anerkendt 

vurderingsspecifikation. 

 

Vedligeholdelse må kun udføres af faglige, som fabrikanten 

anbefaler. Vedligeholdelse og reparation, der kræver 

assistance fra andet fagligt personale, skal udføres under 

tilsyn af den person, der er kompetent i brugen af brændbare 

kølemidler. 
 
 

VIGTIGT! 

Brug ikke denne enhed med temperaturer under 5 C (grader 

celcius) for at forhindre muligheden for ophobning af is.  
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Dele 

 

 

 

 

Accessories 

ACTIVT CARBON FILTER 
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Kontrol Panel  

 

 

1. Fugtighedsindstillingsknap 
2. Arbejdsindikator (kontinuerligt arbejde, fugtighed 40%, 50%, 60%, 70%) 
3. Luftfugtighed / temperaturvisning 
4. Timer drift indikator 
5. Temperaturvisningsknap 
6. AIR CLEAN-indikator (Hvis modellen du har købt, er med ioniserings- eller 
TiO2-funktion, vil denne indikator være for ioniserende eller TiO2) 
7. DRYER indikator 
8. DRYER-knap  
9. Høj ventilationsindikator 
10. Hastighed / ventilationsknap 
11. Lav ventilationsindikator 
12. Strømindikator 
13. ON / OFF (power) knap 
14. "Fuld vand" indikator 
15. TIMER-knap 
16. AIR CLEAN-knap (Hvis den model du har købt er med Ionizer eller TiO2-funktion, 
vil denne knap være Ionizer eller TiO2) 
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Anvendelse  

 
1. Sæt enheden i en korrekt stikkontakt. (Se venligst mærke på bagsiden af enheden 
for korrekt spænding / frekvens.) 
 
2. Tryk på tænd / sluk-knappen for at tænde for apparatet. Kompressoren begynder at 
arbejde. 
 
3. Tryk på fugtighedsindstillingsknappen for at indstille den arbejdsmodel, du har brug 
for: kontinuerligt arbejde, fugtighed 40%, 50%, 60% eller 70%. Den relative indikator 
lyser. 
 
4. Tryk på hastigheds- / ventilationsknappen for at indstille ventilationshastigheden, 
høj eller lav. Den relative indikator lyser. 
 
5. Tryk på TIMER-knappen for at indstille den ønskede driftstid (1 ~ 24 timer). 
Displayvinduet viser den eller de timer, du har indstillet, når du trykker på 
TIMER-knappen, efter at den er frigivet i 8 sekunder, vender displayvinduet tilbage til 
rummets fugtighed. Når den indstillede tid er nået, standser kompressoren automatisk. 
 
6. Ved at trykke på "TEMP" -knappen viser displayet rumtemperaturen, efter at 
knappen er slukket i 8 sekunder rundt, vender displayvinduet tilbage til rummets 
fugtighed. 
 
7. DRYER-funktionen er turboventilation for at tørre fugtigheden i luften kontinuerligt, 
så det kan medvirke til at tørre tøjet. 
 
8. Hvis du ikke vil tørre luften, vil du blot cirkulere luften eller fjerne lugten inde i 
rummet, skal du trykke på AIR CLEAN-knappen. 
 
9. For at slukke for apparatet, tryk på ON / OFF knappen igen. 
 
10. Forindstillingsfunktion Ved at trykke på TIMER-knappen, men uden at tænde de 
øvrige funktioner (inklusive tænd / sluk-knappen), kan du forudindstille tidspunktet for 
maskinen til at fungere. Hvis du for eksempel trykker på timeren til '2', virker enheden 
automatisk efter 2 timer. 
 
11. Valgfri funktion: 
TiO2 (ultraviolet): Kun til modellen med TiO2-knappen. TiO2 kan dræbe bakterierne i 
luften. 
Ionizer: Kun til modellen med Ionizer-knappen. Det er vant til at rense luften i rummet 
ved elektrisk opladning af luftmolekylerne.
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Afløb 

 
Mens vandtanken er fuld, stopper kompressoren for selvbeskyttelse, og 
vandindikatoren bliver til rød. 
For at flytte vandbeholderen skal du trække den helt ud af enheden. 
Når vandtanken er tømt, skal du placere vandtanken i rummet. Sørg for, at den er 
korrekt placeret, for at "vandtæt" -tegnet skal gå ud, og din affugter fungerer. 
Vær opmærksom på, at vandtanken ikke er placeret korrekt, vil vandindikatoren blive 
rød.   
 

Kontinuerlig dræning 

Når affugteren drives med meget fugtighedsniveauer, vil vandtanken kræve hyppigere 

dræning. I denne situation kan det være mere hensigtsmæssigt at indstille enheden til 

kontinuerlig dræning med følgende 

procedure: 

 

1. Tag vandtanken ud. 

2. Tilslut afløbshullet med vandrør af 

indvendig diameter: 11 mm. * Bemærk 

venligst, at vandrøret ikke følger med 

apparatet. 

 

3. Sørg for, at vandet altid løber frit væk, 

og røret forbliver på rette sted. Bemærk! 

Under meget kolde vejrforhold skal der 

træffes forholdsregler for at forhindre, at 

vandrøret frigøres. 

            

4.  Put vandtanken tilbage i korrekt position. 

Afløbsslange 
på 11 diameter  
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Vedligeholdelse 

 
Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse eller rengøring af 
enheden. 
 
 
RENGØRING AF ENHEDEN 
Brug en blød klud til at tørre enheden ren. 
Brug aldrig kemikalier, benzin, rengøringsmidler. 
Disse alle kunne muligvis skade kabinettet. 
 
 
RENGØRING AF FILTERENE 

Denne affugter er udstyret med 2 filtre 

 

 

 

1. ANTISTOFFILTER 
● Tag filterholderen ud, fjern det aktive kulfilter. 
● Brug en støvsuger eller tryk let på filteret for nem rengøring. Hvis filteret er særligt 
snavset, brug varmt vand. 
Sørg for, at filteret er helt tørt inden udskiftning. 
Udsæt ikke filteret for sollys. 
 
2. AKTIVT CARBONFITLER (til opfangning af støvpartikler suspenderet i luften og 
forhindring af produktion af bakterier.) Det aktive kulfilter, der er anbragt under 
støvfilteret, kan ikke vaskes. Dens levetid er variabel og afhænger af 
omgivelsesforholdene, hvor enheden anvendes. Filteret bør kontrolleres periodisk og 
udskiftes om nødvendigt.
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OPBEVARING 

Hvis ikke, brug enheden i længere tid. Vær venlig: 

 Tøm vandtanken helt og tør den rent af. 

 Dæk enheden og opbevar hvor den ikke modtager direkte sollys. 

 

Fejlfinding 

 

ENHEDEN VIRKER IKKE: 

 Er apparatet tilsluttet? 

 Er der strøm på? 

 Er rumtemperaturen under 5 grader eller over 32 grader? Hvis det er tilfældet, så er 

det uden for enhedens arbejdsområde. 

 Sørg for, at tænd / sluk-knappen er tændt. 

 Kontroller, at vandtanken er placeret korrekt i enheden, og den er ikke fuld. 

 Sørg for, at luftindtaget og stikkontakten ikke er blokeret. 

 

FUNGERER IKKE OPTIMALT: 

 Er filteret støvet, forurenet? 

 Er luftindtaget eller -udtaget blokeret? 

 Er rummets fugtighed allerede ret lav? 

 

ENHEDEN FUNGERER IKKE SOM ANVIST: 

 Er der for mange vinduer eller døre åbne? 

 Er der noget i rummet der producerer masser af fugtighed? 

 Kontroller, om enheden sidder på en plan overflade. 

 


