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Vigtige instruktioner
Før installation bedes du læse denne brugermanual og følge instruktionerne.
For nemheds skyld, bedes du skrive hele modelnummeret (placeret på produktet typeplade), dato
for modtagelse af produktet samt gemme kvittering, serviceinformation og produktgaranti.
Denne manual bruges som reference og de tekniske parametre kan ændres uden bekendtgørelse.
Glem ikke at gemme denne manual for fremtidig opslag.
Dette vil hjælpe dig med at få det bedste ud af betjeningen af din affugter.
Følgende råd og instruktioner bør følges nøje:
1. Dit anlæg skal altid benyttes i en opretstående position, eftersom
den indeholder kølemiddel.
2. Efter du har pakket dit anlæg ud, placer den i opretstående
position, således kølemidlet bliver stabiliseret. Vent herefter i 2
timer før du tager anlægget i brug.
3. Dette produkt må ikke kasseres som usorteret kommunalt affald.
Dette produkt skal kasseres ved et autoriseret sted for genbrug
af elektriske apparater.
4. Dette anlæg må ikke installeres i et vaskerum.
5. Dette anlæg skal installeres i overensstemmelse med de
nationale regler for installationer og skal placeres således at
stikket er tilgængeligt.
6. Såfremt strømforsyningen er beskadiget, skal det erstattes af
fabrikanten, en tekniker eller en kvalificeret person for at undgå
fare.

Forsømmelse i at
rette sig efter disse
instruktioner kan
skade anlægget og
vil gøre garantien
ugyldig.
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Vigtig sikkerhedsinformation
For din egen sikkerheds skyld, bør du følge informationerne i denne manual for at minimere
risikoen for brand, elektrisk stød og personskade.

Sikkerhedsforanstaltninger:
Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ved brug af denne affugter:
1. Betjen altid dette produkt med en

strømforsyning af samme spænding og
frekvens som beskrevet på produktets
typeplade.

2. Opsyn er nødvendigt når anlægget er i drift.
3. Betjen ikke anlægget såfremt ledningen eller
stikket er beskadiget, såfremt anlægget har
funktionsfejl, er tabt, eller virker beskadiget.
Returner hele produktet til forhandleren for
inspektion, reparation eller erstatning.

4. Brug aldrig et defekt stik.
5. For at undgå at falde over ledningen,

ANVEND IKKE EN
FORLÆNGERLEDNING TIL DETTE
ANLÆG.

6. Vær sikker på at strømforsyningen er tilsluttet
korrekt før du tænder anlægget. Læg aldrig
anlægget ned imens det kører.

7. Placer altid den i opretstående position, for at
undgå skade på anlægget.

8. Sluk og fjern strømstikket, når anlægget ikke
er i brug eller før rengøring.

10. Træk aldrig stikket ud af affugteren imens
det kører, dette kan skade det elektriske
kredsløb.

11. Placer ikke noget ovenpå anlægget og dæk
det ikke til, med nogen former for klæde
imens det er tilsluttet eller i brug.

12. Placer ikke objekter på anlægget og vær

sikker på at der ikke er nogen objekter, som
spærrer ind,- eller udblæsningens åbninger.
Betjen ej heller produktet i nærheden af
gardiner.

13. Brug af tilbehør, som ikke er anbefalet eller
solgt af forhandleren, kan forårsage fare for
personer eller ejendele såvel som skader.

14. Hold området omkring den varme

udblæsning tilstrækkeligt rent og sørg for,
at det ikke er overfyldt.

15. Sørg for et luftrum på minimum 500 mm til
alle anlæggets sider, for at sikre en god
ventilation

16. Læg ikke strømstikket under et tæppe.
17. Undgå at placere anlægget et sted, hvor det
kan blive udsat for direkte sollys

9. Brug altid knappen på kontrolpanelet til at
tænde anlægget.

18. Forhindre børn i at kravle på anlægget.
19. Dette produkt er kun tiltænkt almindelig
husholdning/husstand.

20. Reparation bør kun udføres af en kompetent
teknik afdeling.

21. Anlægget fungere fra 5 °C– 35 °C
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Betjeningsinstruktioner
Start funktion
1. Sikre dig at anlæggets strømforsyning er sat i
stikkontakten.
2. Sikre dig at vandtanken er placeret korrekt. (Såfremt
lampen for ”beholderen er fuld” lyser første gang
anlægget tændes, tag beholderen ud og sæt den i
igen).
3. Sæt fugtigheds kontrolknappen til den ønskede
indstilling (normal funktion) eller sæt den til
”Continuous” (vedvarende), for at starte anlægget.
4. Anlægget slukker når knappen indstilles til ”OFF”.
(ved tænd eller sluk af anlæg lyser defrost lampen
en gang)

”Fuld tank” lampe

Fjern vandet i vandtanken med to
hænder.

Dioden lyser når tanken er fuld og skal tømmes. For at tømme
anlægget bedes du slukke anlægget og trække strømstikket
ud. Herefter kan du forsigtigt tage tanken ud og tømme det
opsamlede vand. Genindsæt forsigtigt beholderen igen før du
tænder anlægget.

Defrost lampe
Såfremt den omgivende temperatur er for lav, vil at anlægget automatisk påbegynde at defroste (afise) og lampen vil lyse. Defrost lampen lyser også, såfremt luftfilteret er tilstoppet.
For at forlænge kompressorens levetid, vil den ikke starte før anlægget har kørt i 3 min.

Anvend ikke en forlængerledning.
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Konstant vandaftapning
Konstant vandaftapning
1. Anvend en 14 mm (indre diameter) slange
(ikke inkluderet) til konstant aftapning.
2. Tag proppen ud af afløbets udtag.

3. Tag det bløde hylster af og sæt det sammen
med gummiproppen i den tomme vandtank for
opbevaring.
4. Forbind slangen til afløbstappen.

Korrekt kobling af afløbsslange
Ved brug af en konstant aftapning, skal PVC slangen placeres under afløbets hul. Undgå ujævne
overflader og knæk ikke slangen.
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Vedligeholdelse
Anlægget skal slukkes og strømstikket frakobles inden rengøring
Ydre overflader på anlægget
• Rengør affugteren ved hjælp af en fugtig svamp, tør efter med en ren blød klud.
•

Brug ikke alkohol eller andre produkter som indeholder opløsningsmiddel.

•

Dyp ikke anlægget i vand.

Luftfiltre
Luftfilteret er placeret indeni anlægget for at opsamle støv i luften. For at forhindre støv i at
stoppe anlægget, bør anlægget altid have filteret sat i når det kører.
•

Opbygning af støv reducerer effektiviteten af affugteren. Luftfilteret bør derfor renses hver
2. uge eller efter behov.

•

Såfremt filteret er tilstoppet, vil affugterens effektivitet nedsættes.

•

For at fjerne filteret; Tip anlægget bagud, træk filteret nedad og mod dig selv, indtil det er fri
af anlægget.

•

Rens filteret med en støvsuger. Såfremt filteret er meget beskidt, kan du vaske det i varmt
vand uden brug af sæbe.Sørg for at filteret er helt tørt før genindsættelse i anlægget.

•

Bøj ikke filteret
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Langtids opbevaring
Såfremt du ikke bruger anlægget over længere tid, anbefales det, at du følger følgende råd for at
sikre en god opbevaring af affugteren.

 Sørg for at der ikke er nogen vandrester i vandtanken og afmonter
afløbsslangen
 Afmonter strømforsyning.
 Rengør anlægget og pak det ind, for at beskytte det mod støv.
 Opbevar anlægget i en opretstående position. Placer det et tørt sted uden
sollys.
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Installation og vedligeholdelse af ekstra filter
Instruktioner til installation
1. Tag tanken ud og tip affugteren en lille smule bagud.
Træk filteret nedad ved at tage fat i kanten under luft
indtagets gitter.
(Som vist på figuren til højre)

2. Indsæt ekstra filteret i holderen og tryk det på plads.
3. Sæt filteret tilbage i affugteren.

Rengøring og vedligeholdelse
Tag ekstra filteret ud før rengøring og genindsæt det efter rengøring i henhold til installations
vejledning
.
OBS: EKSTRA FILTERET MÅ IKKE RENGØRES I VAND.
Ekstra filteret har normalt en lang levetid. Ekstra filteret er ikke brugbart når filterets overflade
bliver sort/grønt.
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Garantibestemmelser
Enheder fra KC Danmark er omfattet af en 24-måneders reklamationsfrist jf. gældende lovgivning.
Reklamationsfristen gælder fra den dag, forbrugeren køber den nye enhed. Reklamationsretten skal
dokumenteres med den originale regning eller kvittering (hvorpå købsdato samt enhedens type er
anført) samt garantibeviset.
Håndtering af fejlbehæftede enheder:
Ved reklamation kontaktes det sted, hvor produktet er købt. Hvis enheden har en defekt inden for
reklamtionsfristen, vil KC Danmark eller dennes officielt udnævnte servicecenter uden vederlag
reparere enhver defekt, som måttes skyldes fejl i materialer eller fremstilling. Arbejdet vil normalt
blive udført i kundens hjem (dog kun brofaste øer) eller på et servicecenters værksted.
KC Danmark vil indfri reklamationsrettens forpligtelser ved enten at reparere eller udskifte
fejlbehæftede enheder eller reservedele på disse.
Ved udskiftning/ombytning kan farve og model variere fra den købte enhed.
Reklamationsundtagelser
Ved skader eller defekter, som skyldes forkert behandling eller betjening, samt skader, der skyldes
brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, som ikke er anbefalet af KC Danmark, bortfalder
reklamationsretten på de dele, som har taget skade af denne forkerte behandling.
Desuden omfatter reklamationsretten ikke skader, der skyldes ydre faktorer, såsom lynnedslag,
vand- og brandskader, samt skader der skyldes transport.
Reklamationsretten bortfalder hvis enhedens serienumre er blevet ændret, fjernet eller på nogen
måde ikke stemmer overens eller er gjort ulæselige.
Batterier, el-pærer, filter og lignende er ikke omfattet af reklamationsretten, da dette er
forbrugsvarer.
Reklamationsretten bortfalder desuden, hvis enheden er blevet repareret, ændret eller modificeret af
køber eller af et ukvalificeret og ikke officielt udnævnt servicecenter.
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Søndergårdsvej 5
8660 Skanderborg
Tlf. +45 70 26 38 37
Fax +45 70 26 38 36
http://www.kcdanmark.dk/
info@kcdanmark.dk
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