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Brugsanvisning 



Affugter: 

 

Varenr.: 9037587 

 

Beskrivelse: 

Affugter beregnet til tørring af fugtige rum i bygninger, kældre osv. Affugteren er indbygget med 
timer og hygrometer.  

 

Samling: 

Transporthåndtag monteres på affugteren med de medfølgende skruer. 

 

Transport: 

Transporter så vidt muligt affugteren opretstående. Hvis affugteren har lagt ned under transport skal 
maskinen stå oprejst i en time inden opstart. 

 

Igangsætning: 

• Stil affugteren midt i rummet. 
• Hold en sikkerhedsafstand på 0,6 meter til luftindtag og 3,0 meter på luftafgangssiden. 
• Stil ikke affugteren tæt på en varmekilde. 
• Sørg for at døre og vinduer er lukket i rummet der skal affugtes. 

 

Brug: 

Sæt stikket i stikkontakten og tænd affugteren på tænd/sluk kontakten. Efter et stykke tid vil 
kompressoren starte. Der kommer lys i en diode som viser at affugteren er i drift. Displayet vil vise 
den aktuelle luftfugtighed. Indstil med op / ned knapperne til den ønskede luftfugtighed. (Fra 
fabrikken er 60 % indstillet). Efter 3 sekunder skifter displayet til af vise den aktuelle luftfugtighed 
igen. Hvis den indstillede luftfugtighed er 3 % lavere end den aktuelle luftfugtighed stater 
affugteren. Hvis den indstillede luftfugtighed er 3 % højere end den aktuelle luftfugtighed standser 
affugteren.  

Hvis den aktuelle luftfugtighed er under 30 % standser affugteren. 



Affugteren er forsynet med en beholder til vand, som skal tømmes når lys i display lyser. 
Kompressor og blæser standser automatisk når beholderen er fuld. Efter beholderen er tømt og 
affugteren startes igen går der noget tid inden kompressoren starter. Dette er en indbygget sikkerhed 
der beskytter kompressoren mod for hyppige stop og start. 

 
 
 
Der kan sættes en slange på vandafgang 
til at lede vandet væk i stedet for at bruge 
beholderen.  

  
 
 
Slangen skal have fald fra maskinen. 
 

 
 

Ved lave temperaturer skifter affugteren automatisk til ”defrost”. Kompressoren standser mens 
blæser kører. 

Timerfunktionen har 8 trin. Tryk på timerknappen gentagne gange for det ønskede trin. Displayet 
skifter automatisk tilbage efter 5 sekunder. 

Stands aldrig affugteren før kompressoren har kørt mindst 3 minutter. Stands altid affugteren på 
tænd / sluk knappen, aldrig ved at trække stikket ud af stikkontakten. 

 

Kontrolpanel: 

 
1. Timer 
2. Vandbeholder fuld 
3. Display 
4. Lav temperatur 
5. Affugter tændt 
6. Timer indstilling 
7. Luftfugtighed op 
8. Luftfugtighed ned 
9. Tænd / sluk 
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Vedligehold: 

Stands maskinen og træk stikket ud inden der udføres nogen for vedligehold. 

Rens filteret efter behov. Afmonter frontpladen for at komme til filteret. 

Tjek maskinen og filter før ny opgave.  

Affugteren registrerer automatisk hvis der er fejl i en sensor på maskinen. Fejlkoden vises i 
displayet. 

Fejlkode i display Fejlmelding 
E1 Sensor til luftfugtighed 
E2 Sensor til køleelement 
 

Teknisk data: 

Strømtilslutning 230V 50Hz 
Motorstørrelse 850 Watt 
Ampere forbrug 4,2 Amp 
Luftgennemstrømning 450m3 / time 
Kapacitet ved 30oC og 80 % relativ fugtighed 45 liter / døgn 
Arbejdsmiljø: Relativ fugtighed 30 – 90 % 
Arbejdsmiljø: Temperatur 5 – 35oC 
Kølemiddel: Type R 407 C 
Kølemiddel: Mængde 300 gram 
Vandbeholder 4,5 liter 
Størrelse (længde x bredde x højde) 435 x 410 x 554mm 
Vægt 32kg 
 

Oversigtstegning: 

 
 

1. Kontrolpanel 
2. Frontplade (filteret er bagved) 
3. Vandbeholder 
4. Låge 
5. Transporthåndtag 
6. Hjul 



El – diagram: 

 
 

 

Kølediagram: 
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