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Brugsanvisning til
Arida S7L Deluxe affugter med tørrerotor

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt

og gem den til fremtidig reference.
Udgave til juli 2020
Tak fordi du valgte Arida. Det sætter vi stor pris på.
Skriv gerne en produktanmeldelse, hvor du har købt produktet.
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ADVARSEL
Denne affugter må ikke bruges i rum med følgende forhold:
Eksplosive miljøer
Aggressive miljøer
Luft med opløsningsmidler

Luft med meget støv

Kun til indendørs brug i private hjem

Hold børn og dyr væk:Lad ikke børn eller kæledyr lege med eller omkring affugteren eller gøre andet, der
kan forårsage skade. Sørg for, at enheden ikke er tilgængelig for børn, når den ikke er i brug. Dette apparat
kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueres i brugen af apparatet på en
sikker måde og forstår farerne ved dette. produkt.
Brug en jordet stikkontakt:Brug altid enheden med et jordforbundet stik og en jordet stikkontakt med en
jordfejlsafbryder. En jordet stikkontakt er en vigtig sikkerhedsfunktion, der hjælper med at reducere risikoen for
stød eller brand.
Beskyt netledningen mod beskadigelse:Læg ikke strømkablet under tæpper, og dæk ikke til med tæpper eller
løbere. Læg ledningen væk fra områder, hvor den kan snubles. Brug aldrig enheden med en beskadiget
strømledning, da dette kan resultere i elektrisk stød eller brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
importøren udskiftes med en godkendt ledning af samme type og strømstyrke.
Forlængerledninger:Undgå at bruge forlængerledninger, da de kan overophedes og forårsage brandfare.
Forlængerkabler kan også forårsage spændingsfald, der vil påvirke affugteren, så den kan blive beskadiget.

Behandl med omhu:Grov behandling kan beskadige komponenter i affugteren.
Affugteren er beregnet til midlertidig kontrol af fugtniveauet i affugtningssæsonen.

Stabil overflade:Affugteren skal altid placeres på et stabilt, plant underlag, fx på gulvet eller en
bordplade, så affugteren ikke kan falde ned og forårsage skader.
Holdes væk fra vand:Affugteren må aldrig efterlades i vand, da det kan medføre risiko for skader og elektrisk stød. Må
ikke opbevares eller bruges udendørs. Hvis elektriske ledninger eller komponenter bliver våde, skal du lade dem tørre,
før du bruger enheden.

Hold luftindtaget åbent:Undgå at tilstoppe eller blokere luftindtagene ved at placere affugteren for tæt på
gardiner, vægge eller andet, der vil begrænse luftindtaget på affugteren. Dette kan få enheden til at overophede
og forårsage brand eller elektrisk fare.
Hold luftfiltrene rene:Affugteren har to luftfiltre. Det er et forfilter, der skal støvsuges. Sørg for at filteret ikke
tilstopper, da dette kan få affugteren til at overophedes. Det må aldrig bruges uden filter. Kontroller altid filteret,
og rengør det om nødvendigt, før du tænder for affugteren. Lad ikke olie, fedt eller andre forurenende stoffer
blive suget ind i affugteren. Rengør ikke affugteren med organiske opløsningsmidler.
Rens filter er vigtigt:Kontroller filteret regelmæssigt for at holde det rent i henhold til instruktionerne i denne
vejledning. Et snavset filter vil begrænse luftstrømmen ind i maskinen, dette vil øge ventilatorens modstand og
kan føre til skader, der kan annullere retten til at klage. Et rent filter vil give dig bedre effekt, lavere strømforbrug
og længere levetid.
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Hold elektriske komponenter tørre:Vand må ikke trænge ind i affugterens elektriske komponenter.
Hvis disse områder er blevet våde, skal du tørre dem, før du bruger affugteren. Hvis du er i tvivl, så
brug den ikke.
Ved brug af "tørretumbler": For at tørre vådt tøj i rummet skal du holde tøjet på sikker afstand fra
affugteren for at forhindre, at vand drypper ned på enheden.
Sluk: Tag aldrig netledningen ud uden først at trykke på "Power"-tasten, da dette kan beskadige enheden.
Tag aldrig netledningen ud, før blæseren er holdt op med at blæse. Træk altid enheden ud, når den ikke er i
brug eller skal flyttes. For at afbryde strømforsyningen skal du tage fat i stikket og tage det ud. Træk aldrig i
ledningen.

Reparationer: Kontakt importøren eller et autoriseret værksted for at reparere enheden.
Reparationer udført af ukvalificerede personer kan forårsage skade på apparatet eller skade på personer
eller ejendom og ugyldiggøre garantien.

1. GENERELLE RÅD
Inden du tager din affugter i brug for første gang, skal du læse brugsanvisningen omhyggeligt.

Efter modtagelse af enheden skal du kontrollere din affugter for transportskader. I tilfælde af skade skal du
straks informere afsenderen.

Opbevar emballagen til affugteren et sikkert sted, så den kan sendes sikkert. For at spare plads kan
du blot skære igennem tape med en kniv og folde papkassen. Hold al emballage væk fra børn og
genbrug emballagen, hvis du beslutter dig for at smide den ud.

2. INSTALLATION OG FØRSTEGANGS BRUG

• Anbring affugteren i opretstående stilling på en stabil, flad

Min 60 cm

overflade.

Min 50 cm

• Sørg for, at enheden er i sikker afstand fra væggen,
gardiner og møbler.
Hold tøjet mindst 30 cm væk fra luftindtaget og -udløbet for
at forhindre vand i at dryppe ind i enheden.

Min 20 cm

Min 20 cm

• Sørg for, at tanken er korrekt monteret, hvis tanken
er fuld eller ikke på plads, vil et "Fuld"-lys lyse, en alarm
vil lyde, og affugteren slukker.

Min 20 cm
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3. BESKRIVELSE AF AFFUGTEREN
Kontrolpanel
Håndtere
Luftspjæld

Luft filter

Forbindelse

Indtag for luft

Hygrostat

til slange
Dække over

Flyde
Vandtank

Rens filter er vigtigt:

Filteret skal støvsuges ofte. Et rent luftfilter er vigtigt for at sikre en god tørreeffekt og et lavt
strømforbrug. De fleste problemer med en tørrende rotorbaseret affugter skyldes dårlig rengøring. Det er
derfor vigtigt at sikre rene luftfiltre. Brug aldrig affugteren uden filter. Ved normal brug må filteret ikke
udskiftes, det holder hele apparatets levetid.

4. KONTROLPANEL

Tændt og slukket:Her tændes eller slukkes affugteren. Den korrekte tilstand (knap 2) og fugtighed (knap 4)
skal indstilles. Ventilatoren vil altid være i drift 4 minutter efter, at affugteren er slukket (strømlampen
lyser rødt). Dette er for at køle affugteren.

Det er vigtigt, at luftspjældet altid er åbent, når affugteren startes. Den skal lukkes, når
den ikke er i brug, så der ikke kommer noget ind i affugteren.

2. Blæserhastighed (tilstand):Der er 3 blæserhastigheder, der kan bruges. Tryk på knappen for at indstille den
ønskede hastighed.

3. Tidsindstilling (timer):Hvis tøjet skal tørres, eller du ønsker at affugteren skal køre i en kort
periode, kan denne funktion bruges. Tryk på knappen for at vælge, hvor mange timer
affugteren skal være i drift. Efter denne periode skal affugteren genstartes.
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4. Fugtighed:Der er 3 valgmuligheder for luftfugtighed 50 - 60 og kontinuerlig. Tryk på knappen for at
indstille den ønskede luftfugtighed. Hvis der vælges kontinuerlig drift, stopper affugteren efter 8 timer,
den skal derefter genstartes. De øvrige indstillinger stopper ikke, før den indstillede luftfugtighed er
nået. Herefter vil affugteren starte ventilatoren efter 30 minutter for at se, om der har været mere fugt i
luften.

5. Ionisator:I denne tilstand er ioniseringen aktiv. Den kan fjerne enhver lugt og forbinder
støvpartiklerne i luften.
6. Multifunktion: Hvis der trykkes én gang på knappen, begynder luftspjældet at gå op og ned. Hvis
knappen holdes nede i længere tid, aktiveres wifi.

Smart Life-appen skal downloades til din telefon for at komme i kontakt med affugteren.

7. Skærm: Dette viser en indikation af fugtighed og vil ikke være helt nøjagtig.

5. VANDOPSAMLING
Affugteren har en indbygget tank, som
vandet automatisk drypper ned i. Når
tanken er fuld, slukker affugteren, og
lyset for den fyldte beholder vil lyse.
Tanken skal nu fjernes, tømmes og
sættes tilbage. Affugteren genstarter
nu med de samme indstillinger, som
den blev indstillet med, før tanken var
fuld.

6. TILSLUTNING AF SLANGE
Ønsker du at dræne vandet væk, kan
dette gøres via vandudløbet. Sørg for, at
slangen falder helt ned til afløbet. Hvis
slangen er blokeret, bøjet eller går
opad, vil vandet komme ind i tanken, og
affugteren stopper, når beholderen er
fuld. Hvis slangen fjernes, vil vandet gå
ind i vandtanken.

Slangetilslutning

7. RENGØRING
Før rengøring skal du altid slukke for affugteren med tænd/sluk-knappen. Vent, indtil blæseren holder op med at køre.
Træk derefter netledningen ud. Brug en blød klud med mild sæbe til at tørre den af. Filteret skal altid støvsuges.
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8. TEKNISKE DATA
Spænding

220 ~ 240V, 50-60Hz

Strømforbrug / strøm

650w

Affugtningskapacitet

7 liter om dagen

Luftstrøm

200 m 3 i timen
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Blæserhastigheder

2,5 l
1 ~ 50 grader

Vandtank
Arbejdstemperatur
Timer

2/4 / 8 timer

300 x 200 x 455 mm
5,7 kg

Dimensioner (bredde x dybde x højde)

Vægt

9. FEJLFINDING
Problem

Opløsning

Affugteren er helt død.

2. Vandbeholderen er ikke isat eller fuld.

1. Er netledningen sat i en stikkontakt?
3. Affugteren er ikke i vater.
1. Luftfilteret er fyldt med støv.

Affugteren tager ikke vand ud.

2. Et fremmedelement sidder fast i luftindtaget.

Affugteren er ikke effektiv.

Døre, vinduer eller ventilationsåbninger kan være åbne.
2. Der er for meget tilstrømning af fugt.

Unormalt støjende.

Affugteren lækker vand.
Ventilatoren kører, selvom affugteren er
slukket.
Displayet viser den forkerte værdi

3. Luftfugtigheden i rummet er for lav.

Rummet det er placeret i er for stort.
1. Luftfilteret er tilstoppet.

2. Det er ikke plant eller på en plan overflade.
1. Affugteren er ikke i vater.
2. Flyderen sidder fast.
3. Affugteren er tæt inde i støv og trænger til service.
Ventilatoren vil altid køre i 4 minutter efter at affugteren er slukket for at
køle den ned.

Værdien der fremkommer er en indikation af
luftfugtighedsniveauet og vil ikke være helt korrekt.
2. Hvis affugteren er i ro, vil displayet ikke vise den korrekte værdi,
før den starter ventilatoren.

Affugteren starter ikke, selvom den er
fugtig.

I hvileperioden kan affugteren vise høj luftfugtighed, og den
starter først, når hvileperioden er overstået.

bedre-inneklima.no

6

