AIR D110/D120

Bruksanvisning
AIR D120

AIR D110

Luftavfuktare
Modell: CANVAC Q AIR D110/D120
Läs bruksanvisningen noga innan du tar produkten i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
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Gratulerar till din nya CANVAC QAIR Luftavfuktare!
Du har just blivit ägare till en effektiv och lättskött produkt med många smarta finesser:
• Avsedd för temperaturer mellan 5 och 35 °C.
• Automatisk avstängning vid full tank, uttagen tank och uppnådd önskad luftfuktighet.
• Automatisk avfrostning.
• Automatisk återstart efter strömavbrott.
• Varning för full tank.
• Möjlighet till kontinuerlig drift med slangavlopp (slang ingår ej).
• Bärhandtag och hjulrullar.

APPARATENS DELAR
Tekniska data för din produktvariant
framgår av typskylten på apparatens
baksida. Detaljutförandet kan skilja något
mellan din apparat och illustrationerna
i denna bruksanvisning. Rättigheter till
konstruktionsändringar förbehålles utan
förvarning. Kontakta återförsäljare eller
Canvac för detaljerad information.
Luftutsläpp
Denna produkt innehåller kylmedium
av typen R134a. För säker hantering
se säkerhetsdatablad för R134a.

Vattentank

Handtag

Manöverpanel

Luftfilter

Uttag för
dräneringsslang (slang
ingår ej)

Nivåfönster

Strömkabel
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Varning för skador på liv och egendom!
Felaktigt handhavande kan orsaka skador på såväl person som egendom. För att undvika
detta måste följande säkerhetsföreskrifter följas – läs noga igenom dem innan apparaten
tas i bruk. Att inte följa dessa instruktioner kan medföra risk för kroppsskada, elstötar eller
brand p g a hög värmeutveckling.
Gör aldrig så här
Gör alltid så här
Anslut aldrig apparaten till ett eluttag med felaktig spänning. Apparaten får endast 			
anslutas till skyddsjordade uttag, för att minimera risken för elstötar och brandfara. 			
Uttaget bör vara skyddat av jordfelsbrytare. Saknas lämpliga uttag, anlita behörig
elektriker för installation.
Jordningskontakterna får under inga omständigheter tas bort eller förbikopplas.
Apparaten ansluts till jord endast vid användning av skyddsjordade uttag.
Använd inte adapterkontakter.
Använd aldrig en anslutningskabel som är skadad eller av fel typ.
Modifiera inte anslutningskabeln för att passa andra typer av
nätuttag.
Sätt inte i eller dra ut anslutningskontakten med våta händer.
Innan varje form av installation, underhåll eller rengöring ska nätkontakten alltid
dras ur.
Demontera inte apparaten och försök inte utföra reparationer själv.
Placera inte apparaten nära värmekällor eller där vatten kan stänka på den.
Använd inte apparaten i trånga utrymmen och täck inte över dess öppningar – dålig 			
ventilation kan orsaka överhettning. Tillse att apparaten får tillräcklig luftcirkulation,
se illustration på sid 6.
Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga produkter som gas, bensin, thinner
o s v eller i utrymmen där kemikalier eller lösningsmedel hanteras.
Se till att apparaten står vågrätt på en stabil yta – vältning kan orsaka skador.
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Stäng alltid av apparaten och dra ur kontakten före rengöring.
Drick inte vattnet från avfuktarens tank.
Stick aldrig in fingrar eller främmande objekt i apparatens öppningar. Se särskilt till
att upplysa barn om denna fara.
Var extra försiktig då apparaten används i rum där barn vistas.
Tillse att strömsladden inte utsätts för tryck, t ex genom att tunga föremål placeras 			
ovanpå den.
Klättra eller sitt inte på apparaten.
Var noga med att filtret monteras korrekt, annars kan apparaten ta skada.
Placera inte föremål som innehåller vatten ovanpå apparaten.
Rulla inte apparaten på hjulrullarna på tjocka mattor eller med vatten i tanken,
eftersom det då finns risk att den välter.
Om vatten tränger in i apparaten – slå av strömbrytaren, dra ur kontakten och kontakta
en kvalificerad reparatör.
Om du uppmärksammar rök eller underliga ljud och dofter från apparaten – slå av 			
strömbrytaren, dra ur kontakten och kontakta en kvalificerad reparatör.
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PLACERING
Använd endast apparaten inomhus.
Den är avsedd för utrymmen där
temperaturen inte understiger 5°C,
då apparatens innandöme kan
skadas av frost vid avfuktningen
samtidigt som funktionen försämras.
En avfuktare har liten eller ingen
påverkan på luftfuktigheten i närliggande slutna utrymmen (som t ex
garderober eller intilliggande rum)
om det inte finns adekvat luftväxling
mellan utrymmena.

Minst 40 cm

Minst 20 cm

För maximal effektivitet bör utrymmet
där avfuktaren arbetar vara tillslutet
– stäng alla dörrar, fönster och ventilationsöppningar i rummet.

Minst 20 cm

Minst 20 cm

Minst 20 cm

Tillse att underlaget är jämnt och stabilt och klarar apparatens vikt med
full tank. Placera apparaten på behörigt avstånd från torkskåp, element och radiatorer, som
kan påverka sensorerna och resultera i felaktig funktion. Lämna minst 20 cm utrymme runt
om apparaten för god ventilation i alla riktningar, dock 40 cm i höjdled.

INFÖR FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Montera först de bifogade hjulrullarna (tillval på vissa modeller) i de fyra hålen på apparatens undersida. När du startar avfuktaren för första gången bör du låta den gå ett dygn på
full effekt. Efter avstängning tar det 3 minuter innan apparaten kan återstartas. Se till att det
finns ett skyddsjordat uttag där apparaten ska användas. Var noga med att tanken återmonteras på rätt sätt, annars fungerar inte apparaten.
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HANDHAVANDE
1
2

3
4

5

6
7

Strömindikator – lyser när apparaten är
påslagen.
Full tank-indikator – lyser när det är dags att
Ström Full
tömma tanken, samt om tanken tagits bort
tank
eller återmonterats felaktigt när apparaten
är påslagen
Indikatorlampa för kontinuerlig drift – lyser när
denna funktion är påslagen.
Strömbrytare – slår på och av apparaten.
Kont.
Strömbrytaren lyser med fast sken när
apparaten är igång. Vid temperatur- eller
fuktsensorfel blinkar strömbrytaren.
Knapp för kontinuerlig drift – tryck på denna
knapp för drift med full effekt tills tanken är full.
Då kontinuerlig drift är aktiverad kan
kontrollerna för val av luftfuktighetsnivå inte
användas.
Inställning av relativ luftfuktighet – välj nivå mellan 35 och 80 procent i steg om fem 			
procent med plus- och minusknapparna.
Display – visar vald relativ luftfuktighet vid användning av plus- och minusknapparna, 			
därefter aktuell nivå i lokalen med ±5 procents noggrannhet.

Felkoder på displayen:
E1 – fuktsensorfel. Dra ur nätkontakten och sätt i den igen. Kvarstår felet – anlita reparatör.
E2 – temperatursensorfel. Dra ur nätkontakten och sätt i den igen. Kvarstår felet – anlita
reparatör.

Skyddskoder på displayen:
P1 – apparaten är i automatiskt avfrostningsläge. Koden släcks så snart avfrostningen är
klar.
P2 – tanken är full eller inte korrekt återmonterad. Töm tanken och återmontera korrekt.
Vid mer än en fel- eller skyddskod visas dessa på displayen i prioritetsordningen
P2-E2-E1-P1.
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TÖMNING
Det vatten som apparaten drar ur inomhusluften kan tas om hand på två sätt.
1. Den inbyggda vattentanken
När tanken är full stängs apparaten av automatiskt och indikatorlampan lyser.
Dra försiktigt ut tanken och greppa den med båda händerna för att undvika spill. Ställ inte
tanken på golvet – eftersom dess botten inte är plan kan vattnet spillas ut. Töm tanken och
återmontera den korrekt så att den klickar i läge, utan att bruka våld. Efter 3 minuter återupptas avfuktningen automatiskt.
Vidrör inga inre delar i apparaten när du tömmer tanken. Detta kan skada apparaten.
1.

1. Dra ut tanken en bit och
greppa den med båda
händerna innan du lyfter
ur den.

2.

2. Töm tanken.
3. 	 Sätt tillbaka tanken och se till
att den klickar i läge.

2. Kontinuerlig tömning med dräneringsslang
Vattnet kan även avledas till ett avlopp med en dräneringsslang (ingår ej). Ta först ur tanken. Klipp sedan av plastlocket över dräneringshålet på apparatens sida och för in en slang
med innerdiameter 10 mm (D110) och 12 mm (D120). Tillse att kopplingen till utloppet blir
tät för att undvika vattenläckor. Tillse att slangen har ett jämnt fall mot avloppsbrunnen och
att vattnet kan flöda fritt. Undvik hindrande slangdragningar. Återmontera till sist tanken,
annars kan apparaten inte startas.
Slang

Anslutning

Skär av plastpluggen och sätt in en
dräneringsslang.

Blockera inte vattenflödet – undvik knutar
och upphöjningar på slangen.
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ÅTERSTART EFTER AVSTÄNGNING
Observera! När enheten stängts av kan den inte återstartas på 3 minuter, en funktion som
skyddar mekanismen. Vid försök till start omedelbart efter avstängning sker återstarten
automatiskt när 3 minuter gått.

UNDERHÅLL & RENGÖRING
Stäng av apparaten och dra ur nätkontakten innan du rengör den.
Höljet rengöres med en fuktig trasa och milda rengöringsmedel utan blek- eller slipmedel.
Spola inte vatten direkt på enheten.
Luftutsläpp och luftintag drar åt sig smuts och bör dammsugas med jämna mellanrum.
Rengör tanken varannan vecka för att förhindra mögel- och bakterietillväxt. Skölj med vatten och en skvätt diskmedel. Rengör inte tanken i diskmaskin.
Luftfiltret bör kontrolleras och rengöras månatligen eller oftare om så behövs. Dra filtret
uppåt och skölj med ljummet vatten och lite diskmedel. Låt filtret torka innan du sätter
tillbaka det.
Obs! Diska inte i diskmaskin!
Obs! Kör inte avfuktaren utan att luftfiltret är monterat – det försämrar prestanda och
kan skada apparaten.
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ÅTERVINNING
Denna produkt innehåller kylmedium av typen R134a. För säker hantering
se säkerhetsdatablad för R134a.
När produkten tjänat ut får den inte hanteras som hushållsavfall. Produkten innehåller
värdefullt material som kan återanvändas. Vid utskrotning ska den därför lämnas in
för återvinning. Köper du en ny ersättningsprodukt kan den återlämnas till säljstället,
alternativt till insamlingsplatser för elektronikskrot vid kommunala återvinningscentraler.
Avfall får inte slängas ute i naturen. Skadliga ämnen kan läcka ut till grundvattnet och
så småningom ta sig vidare i näringskedjan.

AVSTÄLLNING
Om du inte använder avfuktaren en längre tid:
• Vänta en dag innan du tömmer tanken, så att maskinen är helt tom.
• Rengör höljet, tanken och filtret
• Täck apparaten med en plastpåse eller annat skyddande överdrag
• Förvara stående i ett torrt välventilerat utrymme
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FELSÖKNING
Innan du kontaktar reparatör, gå själv igenom följande kontroller:
Problem/möjlig orsak eller åtgärd
Apparaten startar inte
• Nätkontakten är inte isatt ordentligt
• Trasig säkring för nätuttaget
• Tanken är full
• Vald luftfuktighetsnivå är uppnådd
• Tanken inte korrekt monterad
Apparaten torkar inte luften som den borde
• Mer tid kan behövas för önskat resultat
• In-och utlopp kan vara blockerade av föremål, gardiner etc
• Vald luftfuktighet kan vara felinställd
• Lokalen som ska torkas är inte stängd
• Rumstemperaturen är under 5° C
• Någon värmekälla som avger vattenånga kan finnas i rummet
Apparaten ger ifrån sig ett högt ljud
• Luftfiltret är igensatt
• Apparaten står inte vågrätt
Frost på apparatens spolar
• Helt normalt – avfrostas automatiskt
Vatten på golvet
• Slanganslutning kan ha lossnat/blivit otät
• Dräneringspluggen är borttagen utan att slang har monterats
Felkoder på displayen
• Se handhavandeavsnittet.
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TEKNISK INFORMATION – Q AIR D110
CANVAC QAIR D110 LUFTAVFUKTARE – 10 LITER
Avfuktningskapacitet vid 30° C /80%

10 liter/dygn

Bredd

331 mm

Djup

190 mm

Höjd

501 mm

Vikt

10 kg

Behållarstorlek

1,75 liter

Fuktinställning

35-80 %

Arbetstemperatur

+5 – +35° C

Ljud

43 dB (A)

Elanslutning

220-240 V 50 Hz

Nominell effektförbrukning

330 W

Denna produkt innehåller kylmedium av typen R134a. För säker hantering se säkerhetsdatablad för R134a.

110
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TEKNISK INFORMATION– Q AIR D120
CANVAC QAIR D120 LUFTAVFUKTARE – 20 LITER
Avfuktningskapacitet vid 30° C /80%

20 liter/dygn

Bredd

350 mm

Djup

233 mm

Höjd

508 mm

Vikt

11,5 kg

Behållarstorlek

3 liter

Fuktinställning

35-80 %

Arbetstemperatur

+5 – +35° C

Ljud

50 dB (A)

Elanslutning

220-240 V 50 Hz

Nominell effektförbrukning

460 W

Denna produkt innehåller kylmedium av typen R134a. För säker hantering se säkerhetsdatablad för R134a.
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CANVAC AB
FÖRRÅDSGATAN 32
SE 542 35 MARIESTAD
SWEDEN

( +46 (0)501 39 90 00
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www.canvac.se
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