ÕHUKUIVATI
Kasutusjuhend

SEADME OSAD
q Märgutuled
w Reguleernupp/
hügrostaat
e Kuiva õhu
väljapääsuava
r Eemaldatav
veepaak
t Niiske õhu
sissepääsuava
y Õhufilter
u Korgiga tühjendusava (Ø 13 mm)
i Pistik ja juhe
o Käepide

PALUN LUGEGE KASUTUSJUHEND LÄBI.
KÜSIMUSTE KORRAL VÕTKE ÜHENDUST SEADME MÜÜJAGA.
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VEE EEMALDAMINE
Kui veepaak on täis, süttib märgutuli
ning õhukuivati lülitub automaatselt välja.
Tühjendage veepaak ja pange see oma kohale tagasi. Seade lülitub uuesti sisse.
Soovi korral on seadmega võimalik ühendada tühjendusvoolik, mis tagab vee pideva
äravoolu. Järgige allpool toodud juhiseid.
Keerake seadme tagaküljel olev kork lahti.
Eemaldage tühjendusavast kummiprunt.
Ühendage tühjendusavasse tühjendusvoolik ning veenduge, et
voolik on tühjendusavast madalamal, vastasel korral ei voola
vesi ära ning võib tekkida üleujutus.
Asetage tühjendusvooliku teine ots vee äravoolukohta.
Kui Te ei soovi vee pidevat äravoolu enam kasutada, eemaldage
tühjendusvoolik seadme küljest. Pange kummiprunt tühjendusavasse tagasi ning keerake kork kinni. Veenduge, et veepaak on õigesti
paigaldatud.

PUHASTAMINE
Enne puhastamist lülitage õhukuivati alati välja ja eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
SEADME PIND
Kasutage seadme pinna puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui seade on väga määrdunud, kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ja puhastage seadet niiske lapiga. Ärge
kunagi piserdage seadmele vett.
ÕHUFILTER
Pideva kasutuse korral võivad tolm ja ebemed filtri ummistada. Seetõttu tuleb filtrit iga
kahe nädala tagant puhastada. Järgige allpool toodud juhiseid.
Eemaldage seadmest veepaak. Kallutage seadet pisut tahapoole ning eemaldage
filter.
Puhastage filter tolmuimeja või veega. Kuivatage filter ja pange see seadmesse
tagasi. Veenduge, et filter on täiesti kuiv. Pange veepaak seadmesse tagasi.

Ärge kunagi kasutage seadet ilma filtrita.
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HOIDMINE
Kui seadet ei kavatseta pikema aja jooksul kasutada, siis toimige järgmiselt.
Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ning tühjendage veepaak. Laske veepaagil
ja õhukuivatil täiesti ära kuivada.
Puhastage filter.
Hoidke seadet tolmuvabas kohas, soovitatavalt kilega kaetult.

VEAOTSING
Enne hooldustöökoja poole pöördumist kontrollige järgmist:
Probleem

Seade ei tööta.

Seade ei kuivata
õhku.

Õhukuivati
töötab, kuid ei
vähenda õhuniiskust piisavalt.

Põhjus

Lahendus

Toitejuhe on ühendamata.
Hügrostaat on seatud
liiga madalale võimsusele.
Veepaak on täis.
Veepaak ei ole õigesti
paigaldatud.
Filter on ummistunud.
Seadme tööruumi
õhutemperatuur või
suhteline õhuniiskus
on liiga madal.
Ruum on liiga suur.

Ühendage toitejuhtme pistik pistikupessa.
Seadke reguleernupp soovitud asendisse.

Tühjendage veepaak.
Pange veepaak õigesti oma kohale tagasi.
Puhastage filter.
Sellistes tingimustes on normaalne, et seade
õhku ei kuivata.

Soovitame kasutada suurema võimsusega
õhukuivatit.
Ruumis on liiga palju Soovitame kasutada suurema võimsusega
niiskusallikaid.
õhukuivatit.
Ruumis on liiga tugev Vähendage õhuvahetust (nt tõmmake kardiõhuvahetus.
nad ette ja sulgege uksed).
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