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Rekommenderade användningssätt av enheten ber
Kombinera driftsläge och svängande gallerfunktion för att få optimalt resultat.

Torka tvätt
När du inte vill
hänga kläderna
utomhus eller om
det regnar...

Mål

Sänka rummets
luftfuktighet
När du inte
vet vilken
luftfuktighetsnivå
du ska ställa in
enheten på...

När du vill ställa in
luftfuktighetsnivån...

Rekommenderad
svänginställning

När imma uppstår
inomhus...

Förhindra
mögel...

Jag vill ställa
in den på
60 %

Vad ska
jag ställa in
den på?

Rekommenderat
driftsläge

Förhindra fukt/

INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvätt-torkning)

EASY DEHUMIDIFYING AUTO
(Enkel avfuktning)

Enheten körs
automatiskt tills
tvätten är torr.

Enheten körs tills
luften uppnår en
normal fuktighetsnivå.

LOW TEMP
MILDEW GUARD
(Låg temperatur) (Mögelvakt)

Enheten
bibehåller inställd
luftfuktighet.

Enheten ändrar
luftflödet efter
rumstemperaturen.

Enheten körs i
mögelförhindrande
läge.

UPWARD (Uppåt)
Riktas mot kläderna.

Alla svänginställningar

Alla svänginställningar

Procedur
Tryck på
strömbrytaren
(enheten startas)
Sidan 12

Slå på strömmen

Slå på
strömmen

Slå på strömmen
Växla till
HUMIDITY
SELECTION (Val
av luftfuktighet)

Välj läge
Sidan 13–15

Välj INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvätt-torkning)

Välj EASY DEHUMIDIFYING
(Enkel avfuktning)

Ställ in
luftfuktigheten

Välj
LOW (Låg)

Välj
MILDEW GUARD
(Mögelvakt)

Välj gallrets
svängområde
Sidan 16

Välj UPWARD (Uppåt)

Välj en svänginställning

Välj en svänginställning
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fukt/

Rena
luften

mögel

ra

Hålla insidan av
garderober och
skoställ torra...

Det finns inget behov
av avfuktning men du
vill rena luften från
pollen och damm.

GUARD
kt)

LOW (Låg)

AIR PURIFIER
(Luftrenare)

rs i
ndrande

Avfuktaren
körs oavsett
luftfuktighetsnivå.

ing

Alla
svänginställningar

Rikta
luftflödet

Varför verkar avfuktaren samla
upp mindre vatten på vintern?

SV

F.

S. När temperaturen och luftfuktigheten är
låg minskar mängden uppsamlat vatten.

Då temperaturen är lägre på vintern än på sommaren
minskas avfuktarens effekt avsevärt enligt diagrammet
nedan.
Även om det samlas mindre vatten i tanken är detta
inte ett tecken på ett tekniskt fel.

Sommar (hög luftfuktighet)

Vinter (låg luftfuktighet)

* Om temperaturen är låg men luftfuktigheten hög pga. snö eller
regn, kan du erhålla bättre resultat genom att köra enheten i
läget LOW TEMP (Låg temperatur) än i läget LOW (Låg). 14
Värde för LOW när luftfuktigheten är 80 %
Avfuktningskapacitet (l/dag)

gar

REAR
(Bakåt)

Enheten fungerar endast
som luftrenare.

Vanliga frågor

14
12
10

Innan du börjar använda enheten

en beroende på syfte

8
6
4
2
0

Slå på strömmen

Välj LOW (Låg)

Växla till AIR PURIFIER
(Luftrenare)

5

10

15
20
25
30
Rumstemperatur (°C)

• De värden som visas i detta diagram är uppmätta vid
konstant temperatur och fuktighet och avspeglar inte
värden som erhållits vid verkliga användningsförhållanden.

F.

• Varför fungerar inte avfuktaren?
• Varför stannar enheten plötsligt?

S. Enheten kan vara inställd på läget INTELLIGENT
LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning).

Välj REAR (Bakåt)

Välj en
svänginställning

Enheten kan stanna strax efter att den startats på grund
av förhållandena i rummet där den står, till exempel
rumstemperaturen och luftfuktighetsnivån.
13

S. Enheten kan vara inställd på ett av följande
lägen: EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning),
MILDEW GUARD (Mögelvakt) eller AUTO.
Enheten växlar automatiskt mellan avfuktning, endast
luftflöde och stopp.
13–15
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Försiktighetsåtgärder
Följande tabeller anger förhållanden då fara kan uppstå
av fel hantering av enheten.

VARNING

FÖRSIKTIGHET

Misskötsel kan resultera i
livshotande eller allvarliga
personskador.

Misskötsel kan resultera i
personskador eller skador
på egendom, t.ex. ditt
hem, egendom osv.

Innebörden hos de grafiska symboler som används i denna
instruktionsbok och på enheten förklaras nedan.
Förbjudet

Demontera
ej

Skyddas
från eld

Skyddas
från vatten

Följ alltid
instruktionerna

VARNING
Starta eller stoppa inte enheten
genom att koppla in och ur
nätsladden.

Placera inte enheten nära
värmealstrande föremål (ex. ugnar,
fläktförsedda värmeelement osv.).

Det kan leda till brand och/eller elektriska stötar.

Använd aldrig förlängningssladdar
eller skarvdosor.
Det kan leda till brand, elektriska stötar
eller funktionsfel.

Skada eller ändra inte nätsladden
och kontakten.
Du får inte ändra, bunta samman, tvinna,
böja eller värma upp nätsladden. Du får
heller inte ställa andra föremål på den eller
om sladdelen närmast kontakten är böjd.
(Se till att husdjur inte biter i sladden.)

Delar i plast kan smälta och orsaka brand.

Torka smuts från stickproppen
och sätt i den ordentligt.
Om stickproppen inte är helt isatt i
uttaget kan damm samlas på stiften
vilket i sin tur kan orsaka brand och/eller
elektriska stötar.

Använd ett eluttag på 220–240 V AC.

Sladden kan skadas och detta kan leda
till brand eller elektriska stötar.

Om du ansluter till ett annat eluttag än
ett med 220-240 V kan det orsaka brand
eller elektriska stötar.

Stoppa aldrig in
fingrarna eller långa
föremål i luftinsuget/
utblåset. Rör aldrig vid
det svängande gallret.

Avlägsna vatten som samlats i
behållaren.

Den invändiga fläkten roterar med hög
hastighet, varför sådan handling kan
resultera i personskada eller funktionsfel.

Skulle funktionsfel uppstå (röklukt
osv.) så stänger du av enheten och
koppla bort den från eluttaget.

Oavsiktlig förtäring, eller användande
i andra syften, av vattnet kan orsaka
sjukdom och/eller oförutsedda olyckor.

Försök inte reparera, ta isär eller
modifiera enheten.

Det kan leda till brand och/eller elektriska
stötar. Låt all service utföras av din återförsäljare
eller Mitsubishi Electric:s servicecentrum.

Fortsatt användning av enheten kan
medföra risk för brand, elektriska
stötar eller funktionsfel. Kontakta din
återförsäljare eller Mitsubishi Electric:s
servicecentrum för mer information.
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FÖRSIKTIGHET

Detta resulterar i dålig luftflöde
genom enheten och kan orsaka
överhettning/brand.

Stå eller sitt inte på enheten och
luta dig inte mot den.
Enheten kan välta vilket kan orsaka
personskador.

Placera inte blomvaser eller andra
vattenfyllda föremål ovanpå enheten.
Vatten kan läcka in i enheten och
påverka elkretsarna negativt och orsaka
elektriska stötar och/eller brand på
grund av kortslutning.

Använd inte enheten där den kan bli
utsatt för direkt solljus eller regn.
(Enheten är endast avsedd
för inomhusbruk.)
Detta kan orsaka
överhettning, elektriska
stötar och/eller brand på
grund av elektriskt läckage.

Använd inte enheten i trånga,
stängda utrymmen som inuti skåp,
mellan möbler, etc.
Detta resulterar i dålig
luftflöde genom enheten och
kan orsaka överhettning
och/eller brand.

Använd inte förbränningsapparater i
luftutflödets riktning.
Detta kan ge upphov till
ofullständig förbränning i
apparaten.

Använd inte enheten i närheten
av platser där starka kemikalier
används (sjukhus, fabriker,
laboratorier eller skönhetssalonger).

Vattnet i slangen kan frysa och förhindra
vattnet i dräneringstanken från att rinna ut.
Vattnet kan läcka ur enheten och skada
föremål i närheten av den.

Använd inte enheten där den kan
bli utsatt för läckage av olja eller
antändliga gaser.
Sådana läckor i närheten av enheten
kan leda till att vätskorna eller gaserna
antänds och orsaka brand.

Avlägsna inte cellplasten från
flytelementet.
Om du gör det kommer inte
flytelementet att känna av när
tanken är full vilket innebär
att angränsande föremål kan skadas
eller att elektriska stötar och/eller
elektriskt läckage kan uppstå.

Tvätta inte enheten
med vatten. Använd
inte enheten där den
kan tänkas komma
i kontakt med vatten.
Kontakt med vatten kan orsaka brand
eller elektriska stötar på grund av
elektriskt läckage.

Rikta aldrig luftflödet från enheten
direkt mot kroppen.
Om luftflödet riktas mot
kroppen under längre
tid kan det orsaka
personskador och leda
till uttorkning.

Installera enheten på en plats där
golvet är plant och stabilt.
Om enheten välter kan vattnet i
dräneringstanken läcka ut och skada
kringliggande föremål (mattor, möbler, osv.)
och i sin tur orsaka brand eller elektriska
stötar på grund av elektriskt läckage.

Ta tag i kontakten och
dra ut den ur eluttaget.

Läkemedel och lösningsmedel som
dunstar i luften kan påverka enheten
negativt och orsaka läckage från
vattentanken vilket kan leda till skada
på egendom.

När du tar bort kontakten
från eluttaget får du inte
dra den diagonalt eller i sladden eftersom
det kan skada ledarna vilket kan ge
upphov till kortslutning, elektriska
stötar eller brand.

Använd inte enheten för särskilda
syften såsom konservering av
livsmedel, konstverk
eller vetenskapliga arbeten.

Stäng alltid av enheten innan den ska
flyttas. Koppla ur elsladden och töm
vattnet i dräneringstanken.

Detta kan försämra
kvalitén hos de
förvarade produkterna.

SV

Dränera inte vatten kontinuerligt om
det finns risk att temperaturen runt
slangen kan sjunka till fryspunkten.

Innan du börjar använda enheten

Täck inte över luftens in och utsläpp
på enhetens fram- eller baksida med
filtar, gardiner osv.

Att flytta enheten med vatten i tanken kan
orsaka vattenläckage och skada föremål
i dess närhet (mattor, möbler, etc.) och
detta kan i sin tur leda till elektriska
stötar och/eller elektriskt läckage.
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Försiktighetsåtgärder (forts.)

FÖRSIKTIGHET
Innan enheten flyttas ska
vattentanken tömmas. Fatta
handtaget med ett stadigt
grepp när enheten ska flyttas.
Om du halkar eller snubblar medan
du bär enheten kan det uppstå
personskador eller skador på golvet.

Vid användning av avloppet
för kontinuerlig dränering bör
du se till att slangen placeras
så att vattnet kan rinna ut
utan problem.

Tips om avfuktning
Töm vattentanken innan användning
Undvika att öppna dörrar/fönster
medan enheten används
Torka tvätt inomhus
• Rikta gallren mot tvätten.
• Ha gott om mellanrum mellan plaggen
för att förbättra luftflödet.

Använd avfuktaren i ett
litet rum med stängda
dörrar och fönster.

Vattnet i tanken kan börja läcka
och skada föremål i närheten av
enheten.

Vid användning av avloppet för
kontinuerlig dränering eller om
den lämnas utan uppsikt under
längre perioder bör du besiktiga
enheten varannan vecka.
Låt inte smuts ansamlas i filtret/
slangen eftersom detta kan orsaka
överhettning/läckage.

Använd enheten med
försiktighet i rum där väggar
och möbler är känsliga för
torr luft då detta kan orsaka
sprickor och skevhet.
Stäng av enheten
och koppla bort den
från uttaget innan
rengöring påbörjas.
Fläkten i avfuktaren roterar med hög
hastighet när enheten är igång och
kan orsaka personskada.

Koppla bort enheten från
eluttaget om den inte
används under längre tid.
I annat fall kan det orsaka brand
och/eller elektriska stötar på
grund av elektriskt läckage.

Håll rumstemperaturen över 16°C med en
värmeapparat.
l Torktiderna varierar beroende på tvättat material och
rumstemperaturen.
l Luftflödet är starkast längst upp till höger på enheten.

Installera din avfuktare
Se till att lämna lite fritt
utrymme runt enheten.
<För användning
nära en vägg>
Stoppa gallret i lodrätt
läge. Om luftflödet riktas
mot en vägg kan denna bli
smutsig.

Minst 50 cm
Minst
20 cm

Minst
2 cm
Minst
20 cm

Minst 20 cm

Störande ljud vid användning
Ställ enheten på en matta. Detta minskar vibrationerna
och störande ljud. Det förhindrar dessutom avtryck på
vissa underlag.

Varningar
l Se alltid till att enheten befinner sig i
stående läge. Att luta enheten kan orsaka
vattenläckage från tanken inne i enheten
vilket kan leda till funktionsfel. Om detta
inträffar ringer du servicenumret som finns
på den sista sidan.
l Skada på avfuktaren som orsakats av
atmosfäriska förhållanden (t.ex. salt eller
svavel) täcks inte av garantin.

l Bär inte enheten i liggande/vågrätt läge.
Detta kan leda till funktionsfel.
Sådana fel täcks INTE av garantin.
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Delarnas namn och funktioner
Framsida

Kontrollpanel

Silverjonfilter

24·25

Medföljer enheten.
Montera innan användning.

10

Förfilter

23

Frontpanel

10

Får inte blockeras.

Vattentank
Tanklock

11·21

Vad är ett silverjonfilter?

11·21

Flytelement

Silverjonfiltret har en tvålagerskonstruktioner som
består av ett vitt partikelfilter och ett blått filter för
luftrening.
<Partikelfilter>
Det finmaskiga partikelfiltret tar bort pollen* och
dammpartiklar.
* Pollendiameter: cirka 10–100 μm
<Silverjonfilter>
Silverjonfiltrets fibrer är behandlade med ett
speciellt luktborttagande och antibakteriellt medel
(antiallergiskt, antivirus och steriliserande).
Cigarrettrök och de gifter som finns i rök, som
koloxid, kan inte avlägsnas med hjälp av detta filter.

21

Frontlucka

Baksida
Handtag

20

OBS!

Lyft upp handtaget när
enheten ska flyttas

Svängande galler

Innan du börjar använda enheten

Främre luftintag

16

Det är omöjligt att avlägsna den bakre panelen
eftersom den är fastsatta med två speciella skruvar
(anges av de två punkter som visas på bilden av
enhetens baksida).
Om enheten inte fungerar som den ska kontaktar du
din Mitsubishi-återförsäljare.

Sidoplacerade luftintag
(vänster/höger)
Får inte blockeras.

Sensor

Får ej övertäckas.

Avlopp för kontinuerlig
dränering 22
Stickpropp
Det kan finnas lite vatten i tanken när du köper produkten.
Detta är ett resultat av fabrikstester i slutskedet av
tillverkningen och inte ett tecken på tekniska fel.
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Delarnas namn och funktioner (forts.)

Kontrollpanel

 Lampa

 Lägesknapp

 Väljarknapp

 Knapp för val av
luftfuktighetsnivå

Lampan för det läge
som används just nu
lyser.
Används för att byta
läge.

 Knapp för svänggallret

För växling mellan olika
driftslägen.

Ställ in det svängande
gallrets riktning eller lås
det i ett läge.

16

Här ställer du in önskad
luftfuktighetsnivå.

13

14–15

 Knapp för AV/PÅ timer
Används för att ställa in
timern.

 Barnspärr

Om du vill aktivera
barnspärren håller
du lägesknappen
nedtryckt i minst tre
sekunder.

18–19

20

LCD-panel
Alla indikatorer på den LCD-panel som visas nedan.
 Lägesindikator
Anger det aktuella
driftsläget.

14–15

 Luftfuktighetsindikator
Här anges den ungefärliga
luftfuktighetsnivån.
anger den aktuella
luftfuktighetsnivån.
anger den aktuella
luftfuktighetsinställningen
i AUTO-läget.
Den aktuella luftfuktighetsnivån visas i
intervallet 30 till 80 %.
12

 Svänggallrets position

Visar hur det svängande
gallret rör sig.
16

 Timerindikator
Visar den inställda
tiden för ON/OFFtimern.

 Barnspärrsindikator

18–19

Visas när barnspärren är
aktiverad.

20
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 Lampa för invändig torkning

Blinkar när den invändiga torkningen pågår.

 Knapp för invändig torkning

Aktiverar/avaktiverar invändig torkning.

17

 Luftreningslampa

Lyser när endast luftreningsfunktionen används.

 Luftreningsknapp

Tryck på denna för att endast använda
luftreningsfunktionen.

 Strömlampa

15

Lyser när enheten är påslagen.

 Strömbrytare

12

 Indikatorn Tank full

Lampan tänds för att varna
för att vattentanken är full.
12

Du kan välja mellan 7 driftslägen.
 EASY DEHUMIDIFYING
(Enkel avfuktning)
 INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvätt-torkning)
 LOW (Låg)
 MILDEW GUARD (Mögelvakt)
 LOW TEMP (Låg temperatur)
 AUTO
 AIR PURIFIER
(Luftrenare)

Innan du börjar använda enheten

Använd denna för att slå PÅ och
stänga AV enheten.

Alla lägen inkluderar
avfuktnings- och
luftreningsfunktioner.

Endast luftreningsfunktionen.
Avfuktningsfunktionen är
avaktiverad.

 Informationsdisplay
Visar statusen för rummet
och enheten.

Indikator för låg
temperatur
Indikatorn
tänds om
rumstemperaturen faller under
15°C.
Du rekommenderas aktivera läget
LOW TEMP (Låg temperatur).
14

DEFROST-indikator
Luftflödet (avfuktningen) stoppas och den
frost som har ackumulerats på insidan
kommer att smälta och droppa ner i
tanken när indikatorn
är tänd.
Vänta en stund eftersom driften
återupptas efter cirka 5 minuter.
I DEFROST-läget kommer luftflödet
(avfuktningen) att slås av och gallret
stannar. Ljudet från enheten kommer
också att ändras.
DEFROST startas automatiskt när
rumstemperaturen faller under 15°C
(detta kan ske så ofta som var 40:e
minut).

Varning för hög
luftfuktighet
Indikatorn
blinkar
när enheten är AV och
luftfuktigheten i rummet
överskrider 75 %. Du
rekommenderas aktivera
avfuktaren när indikatorn
börjar blinka.
Om du väljer att ignorera
varningen för hög
luftfuktighet drar du ur
nätsladden ur eluttaget.


sv_mj_e14cg_s1_swe.indb

9

2013/12/24

15:40:40

Saker att tänka på

Innan du börjar

Rumstemperaturen kan stiga 24°C vid användningen

Montering av
silverjonfiltret

Avfuktaren har ingen kylfunktion. På grund av den värme
som genereras vid användning kan rumstemperaturen stiga
med 2–4°C. Det betyder att varm luft kan blåsas ut från
enheten och detta är alltså inte ett tecken på ett teknisk fel.
Under vintern kan det hända att luften inte känns varm då
temperaturen är lägre än kroppstemperaturen.

Hur fungerar avfuktaren?

Om du häller kallt vatten i en kopp kyls den
omgivande luften vilket gör att vattendroppar
bildas på koppens yta.
Avfuktaren använder sig av detta fenomen för
att avlägsna fukt från luften.
1 Enheten suger in luften från rummet och
kyler ned den med sin kylslinga vilket gör att
fukten omvandlas till vattendroppar.
2 Vattendropparna rinner sedan ner i
vattentanken.
3 Den avfuktade luften värms upp igen av
värmespolen och blåses sedan ut.
Fukten i rummet avlägsnas således genom en
upprepning av steg 1, 2 och 3.

Silverjonfiltret medföljer tillsammans med enheten
när du köper den. Montera silverjonfiltret innan du
börjar använda enheten.

1

Plocka ur silverjonfiltret ur
polyetylenpåsen.

2

Ta bort frontpanelen och
förfiltret.
Frontpanel

Torr (varm) luft
3
Kylspole

Återuppvärmningsspole

Fuktig luft
1
Kompressor

2

an

3

Förfilter

2 Plocka bort det
1 Plocka bort den genom
genom att ta
att ta tag i den undre
tag i flikarna.
delen.
Produktens prestanda påverkas
inte av att metallfenorna inuti
huvudenheten är något böjda.

Sätt fast silverjonfiltret på
förfiltret.
Se till att listerna är vända uppåt och sätt fast
silverjonfiltret under flikarna på förfiltret.

Vattentank

Lister

Luftfuktighetsnivån som visas på
enheten kan skilja sig från den som
visas på en hygrometer i samma rum
Temperaturen och luftfuktighetsnivåerna kan vara
olika på olika platser, även i olika delar av samma rum.
Om hygrometern och enheten står på olika platser i
rummet är det troligt att luftfuktighetsnivåerna skiljer
sig åt. Dessutom kan luftfuktighetsnivåerna vara olika
på platser med bra och dåligt luftflöde.
Betrakta värdet som visas på enheten som en uppskattning.
rför
Va

CURRENT

är dem olik
a?

Flikar (6 st.)

4

Sätt tillbaka förfiltret och
frontpanelen.

<Orsak>
l Temperaturerna
och luftfuktigheten
är olika
l Olika placering
l Olika precision hos
hygrometrarna

1 Sätt fast det
genom att hålla i
flikarna.

2 Haka fast den övre
kanten på den övre
delen av enheten
och tryck in den
undre delen.

10
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Sätta in vattentanken
på rätt sätt

SV

använda din avfuktare
Sätt in nätsladden i
eluttaget

Tanklock
Öppna frontluckan.
Kontrollera att
locket sitter fast på
vattentanken. Skjut
in tanken.
Frontlucka

Använd endast eluttag
med 220–240 V AC.

 Den aktuella luftfuktighetsnivån visas.
Om svänggallret är öppet stängs det automatiskt.

Innan du börjar använda enheten

r

11
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Slå på och stänga av enheten
Slå på (ON)

Tryck
l Strömlampan tänds.
l Läget visas.
l Svänggallret öppnas automatiskt.

Läsa av displayen för luftfuktighetsnivå
Exempel

Den nuvarande luftfuktighetsnivån
ligger inom området 30–80 %.

Välj önskatläge för att starta avfuktningen. 13–15
Om enheten slås på omedelbart efter att
den slagits av eller om kontakten dragits
ur eluttaget så kommer den inte att starta
förrän efter 3 minuter. (Detta för att skydda
kompressorn.) Bullret från apparaten ökar
när avfuktningen startar.
Avfuktaren kommer ihåg det driftsläge som använts.
Även om stickkontakten dras ur eller strömmen
slås av så kommer enheten att starta med den
inställning som användes när den slogs av.

Stänga av (OFF)
l Strömlampan slocknar.
l Lägesindikatorn
slocknar.

Tryck

Information

Funktionen invändig torkning kommer att starta
om den har aktiverats. 17
l Om rumstemperaturen faller under 15°C så
kommer avfrostningsläget att aktiveras var 40:
e minut (i ungefär 5 minuter). Detta gör att vatten
dräneras till tanken. 9
l Enheten fungerar vid rumstemperaturer i området
1-35°C. Om rumstemperaturen överskrider 35°C kan
det hända att enheten körs i fläktläget eller att luftflödet
ökas. Detta beror på att temperaturen inuti enheten
ökar vilket i sin tur leder till att skyddsmekanismen
aktiveras. För att sänka temperaturen inuti enheten ska
gallret riktas UPWARD (Uppåt) när enheten används.
• Om temperaturen understiger 1°C är det vatten som
samlats upp nära fryspunkten vilket gör att avfuktaren
avaktiveras och enbart fläkten körs.

CURRENT (Aktuell) anger den
aktuella luftfuktighetsnivån.

Exempel

• Luftfuktighetsnivåer under 30 %
visas som 30 %.
• Luftfuktighetsnivåer över 80 %
visas som 80 %.

SELECTION (Val) anger vilken
luftfuktighetsnivå som ställts in
(endast i läget Auto).
15

Indikatorn Tank full
Enheten stängs av automatiskt och anger med
lampan och en ljudsignal att vattentanken är full.
Töm vattentanken.
21

 Lampan Tank full tänds.
(Enheten piper oavbrutet).
 Luftflödet avstannar (svänggallret
stannar).
 Svängsymbolen slocknar.
 Kompressorn stängs av.
• När du har hällt ut vattnet och satt tillbaka
vattentanken slocknar lampan Tank full och enheten
återgår automatiskt till driftsläget.
• När lampan Tank full tänds går det inte att använda
några funktioner, endast strömbrytaren.

12
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SV

Enkel användning
Enheten övervakar automatiskt rummets temperatur/luftfuktighetsnivån vilket minskar behovet att utföra mindre
justeringar. Använd EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) för att avfukta ett rum och INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvätt-torkning) för att torka blöta kläder.

Ändras varje gång
du trycker på
knappen

Tryck
 Lampan för det valda läget lyser.

Enheten startar och stannar med jämna
mellanrum för att kontrollera luftflödet
och ta bort den fuktiga känslan i luften.
(Det är inte nödvändigt att ställa in
luftfuktighetsnivån.)
När rumstemperaturen är hög används
fläkten för att minska fuktkänslan.

60
50
20

Rumstemperaturen är
under 27°C - enheten
ställer automatiskt in
luftfuktighetsnivån efter
temperaturen.

Information

Enheten styr luftflödet samtidigt som
den övervakar luftfuktighetsnivån i
rummet och stannar sedan automatiskt
när tvätten är torra. (Detta gör
att du inte behöver göra mindre
justeringar av luftfuktighetsnivån och
driftstidsinställningarna beroende på hur
mycket tvätt som ska torkas.) Enheten
körs i maximalt 12 timmar (ungefär).

27 30

Rumstemperatur
(°C)

Rumstemperaturen ligger
över 27°C - enheten
sänker luftfuktighetsnivån
till 50 % och aktiverar
sedan fläkten.
Avfuktaren aktiveras igen
när luftfuktigheten stiger
till 60 %.

Information

Luftfuktighetsnivå (%)

Luftflödet eller svänggallrets rörelser
kan stanna beroende på hur hög
luftfuktighetsnivån är.

 INTELLIGENT LAUNDRY
(Intelligent tvätt-torkning)

l Töm vattentanken före användning.
Det kan hända att enheten stannar innan tvätten
torkat på grund av att vattentanken är full.
l Använd inte tillsammans med OFF-timern.
Timern kan stänga av enheten innan tvätten är torr.
l Om rumstemperaturen är cirka 5°C eller lägre
kommer driften att stoppas i cirka 1 timme.
Om rumstemperaturen är låg så är det svårt
att få vattnet att avdunsta från tvätten eftersom
luftfuktigheten inte ändras. Använd en
värmeapparat tillsammans med enheten för att
höja rumstemperaturen till cirka 16°C eller mer.
l Följande förhållanden gör att kläder inte torkar
så bra:
Rumstemperatur under 15°C, stora volymer av
tvätt, plagg som inte har hängts upp på tillräckligt
avstånd från varandra, kläder av tjockt tyg och
stora rum. 6

Användning

 EASY DEHUMIDIFYING
(Enkel avfuktning)

Om du trycker på knappen för val av luftfuktighet i lägena EASY DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning) eller
INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) så kommer läget att ändras till AUTO. 15

13
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Ställa in lägen
LOW (Låg), MILDEW GUARD (Mögelvakt) och LOW TEMP (Låg temperatur)
Läget LOW (Låg) ska användas när du vill lämna avfuktaren påslagen. Läget MILDEW GUARD (Mögelvakt) motverkar uppkomsten
av mögel. Läget LOW TEMP (Låg temperatur) används för att motverka kondens eller när rumstemperaturen är låg.

Ändras varje gång du trycker på knappen

Tryck
 En ram visas runt det valda läget.
 Graden av avfuktning minskar med temperaturen och luftfuktigheten. 3
 Det går inte att ställa in luftfuktighetsnivån i lägena LOW (Låg), MILDEW GUARD
(Mögelvakt) och LOW TEMP (Låg temperatur).

l LOW (Låg)

Avfuktaren körs oavsett luftfuktighetsnivå.

l MILDEW GUARD Enheten sänker luftfuktighetsnivåerna automatiskt en gång om dagen
vilket förhindrar uppkomsten av mögel.

(Mögelvakt)

Information

 Enheten slår till och från och körs i cirka 2-4 timmar per
dag (under 24 timmar). Hur länge den körs beror på
luftfuktighetsnivån.
 Enheten fortsätter att köras om luftfuktigheten inte minskar.
• Luftfuktighetsnivå 40 %  Cirka 2 timmar
• Luftfuktighetsnivå 50 %  Cirka 4 timmar

PÅ

24 timmar

Standby
Avfuktar

24 timmar

Standby

Avfuktar

Upprepa

l Undvik att slå på ventilationsfläktar eller att öppna fönster och dörrar eftersom det försämrar enhetens prestanda.
l Mögel kan fortfarande bildas, beroende på svamptyp och rummets förhållanden.
Ett exempel: rum med hög kondens, badrum och platser med dåligt luftflöde (inuti garderober och bakom
möbler).
l Det här läget tar inte bort befintligt mögel.
l Använd inte denna funktion tillsammans med OFF-timern. Om du gör det kanske du inte uppnår önskat resultat.

l LOW TEMP Enheten körs kontinuerlig med automatisk kontroll av luftflödet beroende på

(Låg
temperatur)

Information

rumstemperaturen. Luftflödet är starkast under 15°C.
Användning av läget LOW TEMP (Låg temperatur) rekommenderas när
indikatorn för låg temperatur
är tänd. 9

När temperaturen är låg kan kondens fortfarande bildas på fönster som är i kontakt med luft utifrån även om
läget LOW TEMP (Låg temperatur) är aktiverat.

Hur förhindras
uppkomsten av mögel?

Möglet kan inte skapa nya sporer om det torkas i mycelstadiet. Mögelvaktfunktionen drar
nytta av detta faktum. (Dock är sporerna själva motståndskraftiga mot torra miljöer.)
“Identification of Aspergillus and Penicillium”
<Forskningsrapport av Dr. K. Abe på Environmental Biology Research Center>

14
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AIR PURIFIER (Luftrenare)

När du vill ställa in luftfuktighetsnivån.

För att använda enbart luftreningsfunktionen.

Tryck

Tryck

 Luftreningslampan tänds.

 En ram visas runt AUTO.

l AUTO
Enheten bibehåller luftfuktighetsnivån
genom att automatiskt styra luftflödet och
slå från och till efter behov. Allt du behöver
göra är att ställa in luftfuktighetsnivån.
• Enheten stängs av när den aktuella
luftfuktigheten sjunker under den inställda
nivån och startar sedan igen när nivån
överskrids. (luftflödet och gallret stoppas)
• Enheten körs utan stopp i 6 minuter
omedelbart efter att den slagits på, oavsett
luftfuktighetsnivå.

Om du vill gå tillbaka till föregående läge
trycker du på luftreningsknappen igen.

l AIR PURIFIER (Luftrenare)
Enheten renar luften genom att köra
den genom förfiltret och silverjonfiltret.
Avfuktningsfunktionen är avaktiverad.
Information

Knappen MODE (Läge) kan också användas
för att välja AUTO.

l Luften passerar genom silverjonfiltret
i alla lägen och luften renas även om
luftreningslampan inte är tänd.
l Cigarrettrök och de gifter som finns i rök,
som koloxid, kan inte avlägsnas med hjälp
av dessa filter.

Om personer ofta går in och ut ur rummet
kan det göra att luftfuktigheten inte når den
inställda nivån. Rummets storlek samt andra
förhållanden har också inverkan på detta.

Användning

Information

SV

AUTO

<Visa den inställda luftfuktighetsnivån/
Ställa in luftfuktighetsnivån>

• Om du trycker på knappen
en gång visas den inställda
luftfuktighetsnivån
med indikatorn
. Efter
3 sekunder återgår
displayen till att visa den aktuella
luftfuktighetsnivån i rummet.

Tryck

• Om du trycker på knappen
samtidigt som
visas
så ställs luftfuktighetsnivån in.
Varje gång du trycker på knappen
ändras inställningen.
70
65 60
55 50

Tryck
igen

15
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Använd svänggallret (hur du läser av svängsymbolen)
Gallret kan ställas in att svänga i olika riktningar. Välj mellan 4 olika inställningar beroende på syftet.

Stoppar
svängrörelsen.
WIDE (Brett)

Tryck

För varje
knapptryckning

 Startar svängrörelsen.
 Svängsymbolen visas.

UPWARD
(Uppåt)

Svängrörelsen stoppas när nätsladden kopplas
ur.
Det här anger svängningsområdet. (Gallrets
rörelse och symbolens visning är inte
synkroniserade.)

Mål

Rekommenderad
svänginställning

REAR (Bakåt)

Förklaringar av svänglägena

Att stoppa
gallret i önskad
vinkel

 Stoppa
svängrörelsen

l Gallret stannar i lodrätt läge.
l Svängsymbolen slocknar.
Om du vill ställa gallret i en viss vinkel väntar du tills
gallret stannat och justerar det sedan för hand.

För att täcka
hela rummet

 WIDE (Brett)

Gallret svänger från läget UPWARD (Uppåt) till läget
REAR (Bakåt).

Svänghastigheten styrs automatiskt så att luften riktas mot
tvätten från alla håll.

För styrning
av luft in i en
garderob

 REAR
(Bakåt)

Gallret rör sig långsamt de sista
30 graderna av svängrörelsen
då den tid det tar att utföra den
bakre bågen är kortare än tiden
för den uppåtgående bågen vid
rörelse i konstant hastighet.

Information

 UPWARD
(Uppåt)

l Den bullernivå som avges av enheten varierar beroende på luftflödets vinkel.
l Gallret kan stanna i högst 8 sekunder för att rätta till sitt läge varefter det börjar svänga igen.
l Om gallret flyttas ur önskad vinkel, utför man en ny justering enligt anvisningarna ovan.

OBS!

För torkning av
kläder osv.

Stoppa gallret i lodrätt läge när du använder enheten mot en vägg. Om luftflödet riktas mot en vägg kan denna bli smutsig.
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Köra invändig torkning
Automatisk drift

Manuell drift

Så här aktiveras invändig torkning efter varje användning.

Tryck på

SV

Enhetens insida kan torkas för att förhindra mögeltillväxt på kylaren.
De dagar då avfuktaren är i drift rekommenderas att du använder funktionen invändig torkning.

Så här aktiveras den invändiga torkningen med en knapptryckning.

Tryck på

medan enheten är på

l Standby för invändig torkning

l Den invändiga torkningen startar

(Lampan för invändig torkning lyser)

Lampan för invändig torkning blinkar,
luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret
stannar i lodrätt läge.

Den invändiga torkningen startar när
enheten slås av

Läget för invändig torkning

När enheten slås av, läget INTELLIGENT
LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning) avslutas eller
när OFF-timern slår av apparaten.

l Den invändiga torkningen avslutas
Lampan för invändig torkning slocknar och
gallret stängs.

l Den invändiga torkningen startar
Lampan för invändig torkning blinkar,
luftfuktighetsindikatorn slocknar och gallret
stannar i lodrätt läge.
Läget för invändig torkning

medan enheten är avslagen

Så här avslutas den
invändiga torkningen

l Den invändiga torkningen avslutas
Lampan för invändig torkning slocknar och
gallret stängs.

<Så här avaktiveras automatisk drift>

Tryck på knappen för invändig torkning medan
enheten utför den invändiga torkningen
(lampan för invändig torkning slocknar)
Tryck på strömbrytaren för att avbryta den
invändiga torkningen och återgå till normal drift.

Om du ansluter eller kopplar ur elkontakten så avbryts den automatiska driften.
Den här funktionen tar inte bort befintligt mögel. Dessutom kan resultatet bli sämre om du avbryter funktionen invändig torkning.
Stäng inte gallret medan invändig torkning körs eftersom detta skapar buller.
Den fukt som kommer från enheten insida kan göra att luftfuktighetsnivån i rummet ökar.
Den luft som avges av enheten kan verka vit beroende på rummets luftfuktighet eller temperatur.
Den fukt som kommer från enhetens insida kan ha viss lukt på grund av odörer* som inte tagits upp av filtret utan lösts upp
i vattnet.
* Det huvudsakliga syftet med silverjonfiltret är att absorbera ammoniak.
l OFF-timern kan inte ställas in under invändig torkning.
l
l
l
l
l
l

<Processen med invändig
torkning>

Användning

Information

Tryck på knappen för invändig torkning då enheten
är på (lampan för invändig torkning slocknar)

Denna process tar cirka en timme. Men när rumstemperaturen är under 1°C
minskas torktiden för att skydda kompressorn.

AV
Regelbunden
användning
Avfuktare
Luftrenare

Invändigt torkningsläge (cirka en timme.)
Luftflöde
Cirka
30 min.

Luftflödet stannar, kompressorn
aktiveras (driftsljud)
Kompressorn körs
beroende på rumstemperaturen

Driftsljud
Cirka 20 min.

Kompressorn
stannar

Luftflöde
Cirka
10 min.

Enheten
stannar
automatiskt
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Använda timern
Användning av OFF-timern

Ställa in

1
2

OFF-timern kan ställas in mellan 1 och 9 timmar.
Ställ in timern när strömmen är påslagen (ON).

Avbryta

Slå på strömmen.
Ställ in driftsläge.

<När du vill stänga av enheten>

12

Tryck på knappen POWER. (Ström av)
13–15

Välj önskat driftsläge.

3

Ändra gallrets svängriktning.

4

Ställ in driftstiden.

16

Tryck

Välj önskad inställning.

l OFF-timern avbryts.

<När du vill avaktivera Timer
OFF-läget och fortsätta driften
som vanligt>

Tryck
l Efter ett tryck visas symbolen [ ] och
[OFF] (Av).
l Tryck på knappen igen för att
bläddra från 1 till 9 timmar. (Håll inne
knappen för att bläddra snabbt bland
numren.)

Håll nedtryckt tills visningen av återstående
tid försvinner.

Tryck

Ingenting visas

l OFF-timern avbryts.

→ OFF-timern är inställd.
Följande är ett exempel på hur det ser ut när man
gjort en inställning för automatisk avfuktning (60 %),
svängningen WIDE (brett) och en OFF-timer på 2 timmar.

l När den inställda tiden uppnås så stängs
enheten av och gallret stängs automatiskt.
Funktionen invändig torkning kommer att starta
om den har aktiverats. 17

Information

l Den tid som återstår innan enheten
stängs av anges i steg om en timme.

l Töm vattentanken innan du fortsätter. Om
vattentanken blir full under användningen kommer
lampan Tank full att tändas och enheten att slås av.
l OFF-timern och ON-timern kan inte ställas in på samma tid.
l Använd inte Timer OFF-läget tillsammans med
INTELLIGENT LAUNDRY (Intelligent tvätt-torkning)
eller MILDEW GUARD (Mögelvakt).
l OFF-timern kan inte ställas in under invändig torkning.

18
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ON-timern kan ställas in mellan 1 och 9 timmar.
Ställ in timern när strömmen är avslagen (OFF).

Ställa in

1
2

Stäng av strömmen.

SV

Användning av ON-timern

Följande är ett exempel på hur det ser ut när man
gjort en inställning för automatisk avfuktning (60 %),
svängningen WIDE (brett) och en ON-timer på 5
timmar.

12

Ställ in den tid som du vill att
enheten ska starta efter.

Tryck
l Tryck en gång. Strömlampan,
lägesindikatorn och en [ ] blinkar på
den digitala displayen. Indikatorn
[ON] tänds.
l Tryck på knappen igen för att
bläddra från 1 till 9 timmar. (Håll inne
knappen för att bläddra snabbt bland
numren.)

• Den tid som återstår innan enheten slås på
anges i steg om en timme.
• När den inställda tiden uppnås så slås enheten
på.

Avbryta

Ingenting visas

4
5

Ställ in driftsläge.

13–15

Välj önskat driftsläge.
Ställ in invändig torkning om så önskas.

Ändra gallrets svängriktning.

Tryck

16

Välj önskad inställning.

Användning

3

Tryck på knappen POWER.

l ON-timern avbryts.

Bekräfta starttiden.

l Strömlampan och timervisningen
lyser. g ON-timern är inställd.
Om du glömmer att trycka på strömbrytaren
blinkar timervisningen och lägesindikatorn och
ett larm ljuder i 1 minut.

Information

Tryck
l Funktionen invändig torkning avaktiveras när ONtimern ställs in medan den invändiga torkningen pågår.
l Funktionen ON-timer kan inte användas tillsammans
med en vanlig timer som sätts in i eluttaget.
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Använda barnspärren
Spärra

Flytta enheten
Dra ut handtaget och ta tag i det med
ett fast grepp

Tryck in och
håll nere i
minst 3 sekunder.

l Barnspärrsindikatorn tänds.

Barnspärren avaktiveras när nätsladden dras ur.
När barnspärren är aktiverad så fungerar ingen
av de andra knapparna. Avaktivera barnspärren
om du vill använda de andra knapparna.

Innan du flyttar enheten bör du tömma
vattentanken och stänga svänggallret.

Enheten kommer inte att slås på, även om du trycker
på knappen POWER för att slå på den. Lampan
CHILD LOCK (Barnspärr) blinkar.
(Tryck på knappen POWER igen så att lampan
tänds.)

OBS!

Om du låser enheten när strömmen är
avstängd.

l Bär aldrig enheten liggande eftersom detta kan
orsaka tekniska fel.
l Låt inte nätsladden släpa i golvet då det kan skada
sladden.

Om du låser enheten när strömmen är på.
Enheten kommer inte att stängas av, även om du
trycker på knappen POWER för att stänga av den.
Lampan CHILD LOCK (Barnspärr) blinkar.
(Tryck på knappen POWER igen så att lampan tänds.)

Avaktivera barnspärren
Så här aktiveras DRYING INSIDE (Invändig torkning)
efter varje användning

Tryck in och
håll nere
i minst 3 sekunder.

l Barnspärrsindikatorn släcks.

20
sv_mj_e14cg_s1_swe.indb

20

2013/12/24

15:41:10

SV

Dränering
Enheten stängs av automatiskt och lampan Tank full tänds när tanken (rymmer ca. 3,8 liter) blir full.
Töm tanken.

1

Ta bort vattentanken.

2

Ta bort tanklocket och töm
tanken.
Tanklock

Öppna
frontluckan.
Flytelement
Ta inte bort och montera
inte isär flytelementet.

Ta tag i handtaget
och dra utåt.

Häll ut vattnet enligt
anvisningarna på
bilden.

<Håll tanken på det här sättet>

Sätt tillbaka locket och skjut in
tanken.

Användning

3

Kontrollera att locket sitter fast på vattentanken
och skjut sedan in tanken.
Stäng frontluckan.

OBS!

l Om locket inte är rätt fastsatt kan du få problem
med att ta bort tanken.
l Om tanken inte monteras på rätt sätt tänds
lampan Tank full igen och enheten kan inte
användas.

Ta inte bort eller montera isär flytelementet i tanken. Om
det tas bort kan inte enheten känna av när tanken är full
och det kan ge upphov till läckage.
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Kontinuerlig dränering
Du behöver

Om det finns ett avlopp i närheten av enheten kan du dränera avfuktningsvattnet genom ansluta en slang
(innerdiameter 15 mm). Slangen kan köpas i en fackhandel.
Om en dräneringsslang används kan enheten köras i långa perioder utan behov av att tömma vattentanken.

FÖRSIKTIGHET

l Slang som säljs i fackhandel (ID 15 mm)
Tillräckligt lång för att nå fram till avloppet.
l Sidavbitare

Dränera inte vatten kontinuerligt om det
finns risk att temperaturen runt slangen
kan sjunka till under fryspunkten.
Vattnet inuti slangen kan frysa och detta leder till att
enheten börjar läcka och detta kan i sin tur skada
föremål i närheten av den.

Så här installerar du dräneringsslangen
Korrekt installation

1

Felaktig
installation

l Slang nedsänkt i
vatten.
l Slangens ände
är placerad
högre upp än
dräneringsutloppet.
g Vattnet kommer inte
att dräneras.

Vid användning av avloppet för kontinuerlig
dränering eller om den lämnas utan uppsikt
under längre perioder bör du besiktiga
enheten en gång varannan vecka.
Främmande föremål eller andra saker kan täppa till
slangen vilket kan leda till överhettning eller läckage.

4

Ta bort vattentanken.

Sätt in slangen i
dräneringsutloppet på baksidan.
1	För in slangen (ID 15 mm) i dräneringsutloppet
samtidigt som du håller stoppet intryckt.

Öppna frontluckan.

2

Ta tag i handtaget
och dra utåt.

Öppna dräneringsutloppet.
Dräneringsutloppets placering

2 Mata in slangen i
dräneringsutloppet.

Slang

210 mm
221mm

Klipp av de tre fästbanden
på dräneringspluggen på
huvudenhetens baksida och
ta sedan försiktigt ut den
och se till att den inte ramlar
in i enheten.

3

125
mm
114mm

Tryck på dräneringsstoppet.
Dränering
Stopp
Tryck här

OBS!

3	Kontrollera att slangen är
ordentligt fastsatt och att
den inte läcker.

5

Sätt tillbaka tanken och placera
slangens andra ände i avloppet.
Enheten fungerar inte om inte tanken sätts
tillbaka.

l Lämna minst 20 cm utrymme bakom enheten för montering av slangen.
l Kontrollera att slangen inte verkar skadad, t.ex. sprickor eller att den är tilltäppt.
l Inspektera slangen varannan vecka. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan ge upphov till läckage som i sin tur kan ge
upphov till felfunktioner.
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Underhåll
Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel för värmeväxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt behandlade
dammtrasor, bensin, bensen, thinner eller andra lösningsmedel eftersom de kan skada enheten eller vattentanken,
vilket kan resultera i läckage.

Rengöring

En gång varannan vecka

Vattentank • Huvudenhet

Förfilter

Torka med en mjuk trasa.

Skräp som sätter igen förfiltret minskar avfuktarens
effektivitet. Rengör en gång varannan vecka.
För underhållsprocedurer, se 10

Flytelement
Ta inte bort och montera inte isär.

1

Ta bort frontpanelen och
förfiltret.

2
3

Ta bort silverjonfiltret.
Rengör förfiltret.

Ta bort damm och
smuts med en
dammsugare.

Sätt tillbaka silverjonfiltret.

Användning

Sätt tillbaka förfiltret och
frontpanelen.

Felsökning

l Enheten suger in damm från luften och det kan
orsaka att tanken gradvis blir smutsig. Om
smutsen inte försvinner vid en lätt avtorkning kan
du tvätta med kallt eller varmt vatten och sedan
torkar du torrt med en mjuk, torr trasa.
l Det kan bildas mögel i tanken om den inte hålls
ren.

4
5
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Underhåll (forts.)

En gång var tredje månad
Silverjonfilter

1

Lägg filtret i blöt och skölj det cirka en gång var tredje månad.

Ta bort frontpanelen och
förfiltret.
Frontpanel

4
Förfilter

Häng inte upp det med klädnypor då
detta kan skada filtret.
Använd inte filtret när det är fuktigt.

5
2 Plocka bort det
1 Plocka bort den genom
genom att ta
att ta tag i den undre
tag i flikarna.
delen.
Produktens prestanda
påverkas inte av att
metallfenorna inuti
huvudenheten är något böjda.

2

Ta bort silverjonfiltret.
Silverjonfilter

Torka silverjonfiltret.

Sätt tillbaka silverjonfiltret.

Se till att listerna är vända uppåt och
sätt fast silverjonfiltret under flikarna
på förfiltret.

Flikar (6 st.)

6

Sätt tillbaka förfiltret och
frontpanelen.

Förfilter

3

Skölj av silverjonfiltret i vatten.
Låt det ligga i blöt i kallt
eller ljummet vatten i 30
minuter.

Använd inte diskmedel eller hett
vatten. Borsta eller gnugga inte filtret
medan det ligger i blöt eftersom det
kan skada filtret.

1 Sätt fast det
genom att hålla i
flikarna.

2 Haka fast den övre
kanten på den övre
delen av enheten
och tryck in den
undre delen.

• Det kan finnas fläckar på filtret men detta bör
inte påverka prestandan.
• Filtret kan rengöras i vatten upp till åtta
gånger.
Efter det bör filtret bytas ut mot ett nytt.
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Silverjonfiltret är en konsumtionsprodukt.
Byt ut filtret vid behov.

Byta ut silverjonfiltret
Även om silverjonfiltret räcker i ungefär 2 år så
bör det bytas ut när:
• Du har rengjort filtret genom att lägga det i blöt 8
gånger.
• Silverjonfiltret har blivit brunt på grund av
cigarrettrök eller svart på grund av damm.
Filtrets livslängd beror på användningen och
miljöförhållandena.

Ta bort frontpanelen och förfiltret för att
byta ut silverjonfiltret.

SV

Reservdelar

Förvaring och
kassering
Förvaring
När du har stängt av enheten lämnar du den
avstängd i ungefär en dag så att eventuellt vatten i
den får tid att rinna av. Utför sedan följande åtgärder.

1

Utför en invändig torkning.

17

Att utföra invändig torkning för att förhindra
uppkomst av mögel rekommenderas.

2

Linda ihop
nätsladden.

3

Häll bort det
uppsamlade
vattnet. 21

För underhållsprocedurer, se 10

Delar som säljs separat
Silverjonfilter för utbyte
 Typ: MJPR-ECGFT
 Typkod: 5C7 859

Töm tanken och torka
bort allt vatten.

Kontakta din närmaste Mitsubishi Electricåterförsäljare för att införskaffa dessa produkter.

4

Rengör
förfiltret.

23

Ta bort damm och smuts
med en dammsugare.

5

Ställ undan enheten.
• När du är säker på att alla enhetens delar
torkat täcker du den med ett skynke för att
skydda den från damm.
• Förvara enheten i stående position på en
plats skyddad från direkt solljus.

Vid kassering av enheten
Kassera produkten i enlighet med reglerna för
sopåtervinning i din region.

Felsökning

l Silverjonfilter
Material: PET och PS
l Enhet
Får ej demonteras. Kassera produkten i
enlighet med reglerna för sopåtervinning i
din region.
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Felsökning
l Eventuella problem som kan uppstå visas till vänster och åtgärderna till höger.

Problem

Orsak/åtgärd

Enheten blåser varm luft

l Avfuktad luft passerar genom värmespolar vilket gör den varm
(det här är inte en kylenhet). Detta är inget fel.

Inget vatten samlas i vattentanken
(minimala avfuktningsresultat)

l Kontrollera om temperaturen eller luftfuktigheten är låg.
Enhetens avfuktningsförmåga minskar vid låga temperaturer och låg
luftfuktighet. Kontrollera den aktuella luftfuktigheten (när luften är torr på
vintern minskas mängden insamlat vatten). Detta är inget fel.

Enheten startar inte (det
kommer inte ut någon luft)
Enheten stängs av hela tiden

l Kontrollera om nätsladden är rätt isatt.
→ Sätt in nätsladden på rätt sätt i eluttaget.
l Kontrollera om något blockerar luftintaget eller luftutblåset.
→ Ta bort hindret.

10

3
11
5

l Kontrollera om förfiltret är igensatt.
→ Rengör enligt underhållsprocedurerna.

23

Stannar efter en
kort stund

l Kontrollera om enheten körs i läget “INTELLIGENT LAUNDRY”
(Intelligent tvätt-torkning). Enheten kan stanna strax efter att den
startats på grund av förhållandena i rummet där den står, till
exempel rumstemperaturen och luftfuktighetsnivån.

13

Gallret svänger
inte

l Kontrollera om enheten körs i något av lägena EASY
DEHUMIDIFYING (Enkel avfuktning), MILDEW GUARD
(Mögelvakt) eller AUTO.
Enheten styr automatiskt avfuktaren, fläkten och standbytiderna.

13–15

tänds

l Kontrollera om vattentanken är full.
→ Töm vattentanken och sätt tillbaka den på plats.
l Kontrollera om vattentanken har satts tillbaka på rätt sätt.
→ Justera vattentankens position.

11·21
11

l Kontrollera om enheten är i avfrostningsläget.
Enheten aktiverar avfrostningsläge när rumstemperaturen faller
under 15°C. Avfuktaren och fläktfunktionen avstannar under
avfrostning.

9

Enheten fortsätter att vara i
drift även då den stängts av

l Är enheten inställd på invändig torkning?
Den här funktionen aktiveras automatiskt efter att den normala driften slutförts.

17

Luftfuktighetsnivån når
inte den inställda nivån

l Kontrollera att rummet inte är för stort.
l Kontrollera om det finns öppna dörrar eller fönster.
→ Undvika att öppna dörrar/fönster medan enheten används.
l Kontrollera att det inte finns några apparater som genererar
ånga, till exempel fotogenvärmare, i närheten.

Hygrometervärdet på
enheten skiljer sig från
andra hygrometrar i rummet

l Hygrometeravläsningar skiljer sig mellan olika platser även om
de finns i samma rum. Betrakta värdet som visas på enheten som
10
en uppskattning.

Gallret rör sig inte enligt
inställningen

l Tryck på knappen SWING LOUVRE (Svänggaller) igen.

Vattentanken innehåller vätska
eller vita vattenavlagringar

l Avlagringarna är ett resultat av fabrikstester i slutskedet av
tillverkningen. Det är inte ett tecken på tekniska fel.

Det är svarta avlagringar
på insidan av vattentanken
och locket

l Avlagringen kommer från smuts i luften.
→ Rengör enligt underhållsprocedurerna.

anger att

16

23
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SV
Problem

Orsak/åtgärd

Driftsbullret är
högt eller som
resonans

Driftsbullret blir
plötsligt högre
Enheten Blåsljudets
ger ifrån volym förändras
sig oljud

Enheten
ger ifrån
sig dålig
lukt

l Kontrollera om enheten lutar eller står på ett ojämnt underlag.
→ Flytta den till ett plant och stabilt underlag.
l Kontrollera om förfiltret är igensatt.
→ Rengör enligt underhållsprocedurerna.
l Användning av enheten i små rum eller i trånga utrymmen kan
ibland ge upphov till resonansljud.
→ Ställ enheten på en matta.

5
23

6

l Ljudet ökar när kompressorn aktiveras (3 minuter efter att
enheten slagits på eller i automatiska lägen).
l Ljudets volym skiljer sig beroende på svänggallrets läge.

16

Enheten avger ett
puttrande ljud

l Detta är ljud som kommer från köldmedlet.
Ljudet kan höras när köldmedlet stabiliserar sig efter att enheten
har slagits på, växlat läge eller stannat.

Enheten avger
ett regelbundet
återkommande
surrande ljud (eller
kompressorn
aktiveras inte)

l Detta är ljudet från kompressorn.
I lägen som övervakar luftfuktighetsnivån eller vid invändig
torkning körs kompressorn med oregelbundna intervall vilket gör
att ljudet inte hörs hela tiden.
Om du slår på enheten omedelbart efter att ha stängt av den
eller omedelbart efter att du satt in nätsladden i eluttaget,
aktiveras inte kompressorn förrän efter 3 minuter. (Detta är för att
skydda kompressorn från skador.)

Vid den första
användningen

l Värmeomvandlaren värms upp hastigt vilket ger upphov till en odör under
en kort tid. Detta är inget fel.

Under invändig
torkning

l Den fukt som kommer från enhetens insida kan ha viss lukt på
grund av odörer som inte tagits upp av silverjonfiltret utan lösts
upp i vattnet. Detta är inget fel.

12

l Felmeddelande (luftfuktighetsindikator)

eller

l Kontrollera om nätsladden är rätt isatt i eluttaget.
→ Sätt in nätsladden på rätt sätt i eluttaget.

visas

l Kontrollera om något blockerar luftutblåset.
→ Ta bort hindret och sätt sedan i nätsladden i eluttaget igen.
l Kontrollera om förfiltret är igensatt.
→ Rengör enligt underhållsprocedurerna.

visas

,

Orsak/åtgärd

eller

till

visas

11

5·11
23

l Funktionsfel
→ Notera felmeddelandet, koppla bort nätsladden och kontakta
inköpsstället.

Felsökning

Digital display

l Om problemen kvarstår även efter att du utfört de föreslagna åtgärderna eller om felmeddelandet inte
försvinner, kopplar du ur nätsladden och kontaktar butiken där du köpte produkten.
l Om nätsladden har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, en av tillverkarens servicerepresentanter
eller någon annan kvalificerad person för att undvika skador.
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Specifikationer
Modell

MJ-E14CG-S1-SWE

Strömförsörjning

Enfas 220-240 V, 50 Hz

Avfuktningskapacitet

14 liter/dag

Energiförbrukning

260 W

Vattentankens kapacitet

Stannar automatiskt vid cirka 3,8 liter

Vikt

11,7 kg

Mått (h × b × d)

570 mm × 384 mm × 187 mm

l Avfuktningskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren oavbrutet körs i ett rum med temperaturen 30°C och
luftfuktigheten 80 %. Värdet indikerar mängden avfuktning under en dag (24 timmar).

OBS!
Denna symbolmärkning
gäller endast för EUländer.
Symbolmärkt enligt
direktivet 2002/96/EG
paragraf 10 Information
till användare och
Bilaga 4.

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är designad
och tillverkad av material och komponenter med hög
kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.
Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska
produkter, efter slutanvändande, skall sorteras och
hanteras separat från ditt hushållsavfall.
Var vänlig och lämna denna produkt på din lokala
uppsamlingsstation för avfall och återvinning.
Inom EU finns det separata insamlingssystem för
begagnade elektriska och elektroniska produkter.
Hjälp till att skydda den miljö vi alla lever i!

FÖRSIKTIGHET

• Släpp inte ut R134a i atmosfären.
• R134a är en fluorerad växthusgas som finns med i Kyotoprotokollet och har en global uppvärmningspotential
på (GWP)=1300.
Denna information är baserad på FÖRORDNING (EU) nr 528/2012
MODELLNAMN: MJ-E14CG-S1-SWE
Behandlad artikel: Filter
Aktiva substanser (CAS-nr): (nano)-silver (7440-22-4)
Egenskap: Antibakteriell
Användarinstruktioner (information för säker hantering):
• Använd denna produkt enligt instruktionsmanualens indikationer och för det ämnade syftet enbart.
• Stoppa inte i munnen. Håll borta från barn.

Fyll i följande för framtida bruk.
Inköpsställe:

Telefonnummer:

Auktoriserat servicecentrum:

Telefonnummer:

Inköpsdatum:

Dag

Månad

År
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