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Rekommendationer för hur enheten bör användas
När du vill torka tvätt
När du vill utföra automatisk drift

Intelligent tvättning (INTELLIGENT LAUNDRY)

s.

10

När du vill utföra kontinuerlig drift

Hög (HIGH)

Tips hur man torkar tvätt
s.11

9

s.

När du vill avfukta ett rum
När du vill utföra automatisk drift

Automatisk (AUTO)

9

s.

När du vill utföra kontinuerlig drift

Hög (HIGH)

9

s.

Minska blåsljudet och utföra kontinuerlig drift

Låg (LOW)

9

s.

När du är orolig för mögel i
badrummet
Mögelvakt i badrum
(BATHROOM MILDEW GUARD)

s.

12

När du vill avlägsna lukt från
kläder
Lukt - torkning
(DEO-DRY)

13

s.

När du vill avfukta en
garderob eller skolåda
Hög (HIGH)

s.

9
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Funktioner på denna luftavfuktare
z Rumstemperaturen kan stiga 3-6 °C under driften.
Luftavfuktaren har ingen kylningsfunktion. Under driften alstras värme, vilket gör att rumstemperaturen kan stiga 3-6 °C.
Detta gör att enheten kan blåsa ut varm luft, men detta är inte något fel. (På vintern känns kanske inte luften så varm,
eftersom temperaturen ligger under kroppstemperaturen.)

Hur fungerar avfuktning?

Torr luft
Absorbering av fukt

Fuktig luft

Värmare
Värmeväxlare

Luftavfuktarrotor

Innan du använder enheten

1 Enheten suger in luften från rummet, fukt
absorberas av luftavfuktarrotorn, och torr luft
blåses ut.
2 Luftavfuktarrotorn värms upp av en värmare,
och den absorberade fukten släpps ut inuti
värmeväxlaren.
3 Den utsläppta fukten kyls ned av värmeväxlaren,
vilket gör att fukten omvandlas till vattendroppar.
Dessa samlas sedan i dräneringstanken.

Fuktutlopp

Dräneringstank

z Den utblåsta luften kan avge lukt under driften.
När du använder luftavfuktaren första gången kan delarna inuti avfuktaren avge lukt.
Lukter som inte kan avlägsnas av silverjonﬁltret kan absorberas av luftavfuktarrotorn inuti enheten.
Lukter som är speciella för zeolit (sur lukt, bränd lukt etc.) kan avges från luftavfuktarrotorn. Dessa lukter är ofarliga för
människor och djur.
Om rummet innehåller några av de uppräknade föremålen kommer deras respektive lukter att absorberas av
luftavfuktarrotorn inuti avfuktaren. Den absorberade lukten kommer även att värmas upp av vattnet, vilket ger upphov till
en bränd lukt eller andra onormala lukter.
Exampel: Cigaretter, kosmetika, hårprodukter, byggmaterial, nya möbler etc.

z Enheten kan användas i rumstemperaturer mellan 1-35 °C.
Skulle rumstemperaturen överstiga 35 °C, kan dock enheten användas i utblåsningsläget eller öka luftﬂödet. Detta på
grund av att temperaturen inuti enheten stiger, vilket får skyddsmekanismen att arbeta. För att sänka enhetens inre
temperatur får man använda enheten med svängningen stoppad och luftriktaren i vertikalt läge.
Om temperaturen överstiger 40° kommer enheten att fungera i utblåsningsläget utan luftavfuktning.
Om temperaturen sjunker under 1 °C kommer det extraherade vattnet att vara nära fryspunkten, vilket gör att
luftavfuktningen inte fungerar och endast utblåsningen är i drift.

z Luftavfuktningen minskar när fuktigheten blir cirka 40 % eller lägre, eller
om rumstemperaturen blir cirka 35 °C eller högre.
Om fuktigheten blir cirka 40 % eller lägre, eller om rumstemperaturen blir cirka 35 °C eller högre, minskar luftavfuktningen
eftersom driften då utförs med värmarens strömförbrukning på samma nivå som vid läget låg (LOW).
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Försiktighetsåtgärder
Följande diagram anger förhållanden då fara kan
uppstå av fel hantering av enheten.

VARNING
Misskötsel kan resultera i
livshotande eller allvarliga
personskador.

OBS!
Misskötsel kan resultera i skador
på person eller egendom, t.ex.
ditt rum, din utrustning etc.

Innebörden hos de graﬁska symboler som används i denna
manual och på enheten förklaras nedan.
Förbjudet

Demontera
ej

Skyddas
från eld

Skyddas
från vatten

Följ alltid
instruktionerna

VARNING
Skada eller ändra inte nätsladden
och kontakten. Använd inte uttag där
stickproppen sitter löst.

Försök inte reparera,
ta isär eller modifiera
enheten.

Du får inte ändra, bunta samman, tvinna, böja eller
värma upp nätsladden. Du får heller inte ställa
andra föremål på den eller låta den vara böjd nära
stickkontakten.
(Se till att husdjur inte gnager på sladden.)

Det kan resultera i brand och/eller elstötar.
All service ska utföras av återförsäljaren eller
Mitsubishi Electrics servicecenter.
Använd endast 230 V-eluttag.

Sladden kan skadas vilket kan ge upphov till
brand, elstötar eller värmealstring.

Annars kan det resultera i brand och/eller
elstötar.
∗ Använd inte mer än en förlängningssladd.

Det kan resultera i brand, elstötar eller
felfunktioner.

Torka bort damm och smuts från
stickproppen och stoppa in den på
rätt sätt i eluttaget.
Om stickproppen inte är helt isatt i uttaget kan
damm samlas på kopplingsdetaljerna, vilket i
sin tur kan orsaka brand och/eller elstötar.

Starta eller stoppa inte enheten
genom att koppla in och ur
nätsladden.

Skulle onormala symptom uppstå (bränd
lukt etc.), stäng av enheten och koppla
bort den från uttaget.

Stoppa inte in flera nätsladdar i
samma uttag.

Det kan resultera i brand och/eller elstötar.
För att förhindra att temperaturen stiger inuti
enheten, fortsätter utblåsningsﬂäkten att rotera
cirka 2 minuter efter att strömbrytaren stängts
av. Dra ut stickproppen när utblåsningsﬂäkten
har stannat.

Placera inte enheten nära
värmealstrande föremål (t.ex.
spisar/ugnar,
värmefläktar etc.).

Fortsatt användning av enheten kan resultera i
brand, elstötar eller felfunktioner. Ta kontakt
med återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics
servicecenter för råd.

Delar i plast kan smälta och orsaka brand.

Avlägsna vatten som samlats i
behållaren.

Stoppa aldrig in
fingrarna eller långa
föremål i luftinsuget/
utblåset. Rör aldrig vid
det svängande gallret.

Oavsiktlig förtäring, eller användande i andra
syften, av vattnet kan orsaka sjukdomar och/
eller oförutsedda olyckor.

Eftersom den invändiga ﬂäkten roterar med hög
hastighet, kan detta resultera i personskada
eller felfunktioner.
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Detta resulterar i dåligt luftﬂöde
och kan orsaka överhettning och
brand.

Placera inte blomvaser eller andra
vattenfyllda föremål på luftavfuktaren.
Vatten kan läcka in i enheten och påverka
den elektriska isoleringen, och därigenom
orsaka elstötar och/eller brand genom
kortslutning.

Använd inte enheten i
badrum eller på andra
platser där den kan tänkas
komma i kontakt med
vatten.
Tvätta inte enheten med vatten.Kontakt med
vatten kan resultera i brand eller elstöt
orsakad av kortslutning.

Använd inte enheten
där den kan bli utsatt för
direkt solljus eller andra
väderförhållanden.
(Denna enhet är endast
avsedd för inomhusbruk.)
Det kan orsaka överhettning, elstötar och/
eller brand p.g.a. kortslutning.

Använd inte enheten i
trånga, stängda utrymmen
som inuti skåp, mellan
möbler etc.
Detta resulterar i dålig ventilation och kan
orsaka överhettning och/eller brand.

Använd inte
förbränningsapparater i
luftutflödets riktning.

Rikta inte luftflödet från enheten direkt mot
kroppen under längre tid.
Var speciellt försiktig om
enheten används
någonstans där det ﬁnns
personer som inte kan
justera fuktigheten själva
(spädbarn, barn eller äldre
personer).
Om luftﬂödet riktas mot kroppen under längre tid kan
det framkalla skada och leda till uttorkning.

Stå eller sitt inte på enheten. Luta dig
inte mot enheten.
Enheten kan välta och orsaka
personskador.

Avlägsna inte cellplasten från
flytelementet.
Flytelementet kan då inte känna
av om tanken är full, vilket
resulterar i en vattenläcka,
som kan skada angränsande föremål eller
orsakaelstötar och/eller kortslutningar.

Dränera inte vatten kontinuerligt om
det finns risk för att temperaturen
runt slangen kan sjunka till
fryspunkten.
Vattnet i slangen kan frysa och förhindra
vattnet i tanken från att rinna ut. Vattnet kan
läcka ur enheten och skada angränsande
föremål.

Installera enheten på en plats där
golvet är plant och stabilt.
Om enheten välter kan vattnet i
dräneringstanken läcka ut och skada
angränsande föremål, vilket i sin tur
kan orsaka brand eller elstötar p.g.a.
kortslutning.

Det kan orsaka
ofullständig förbränning i apparaten.

Stäng alltid av enheten innan den
ska flyttas. Koppla bort den och töm
vattnet i dräneringstanken.

Använd inte enheten där den kan
bli utsatt för läckage av olja eller
antändliga gaser.

Att ﬂytta enheten med vatten i tanken
kan orsaka vattenläckage och skada
angränsande föremål, vilket i sin tur kan
orsaka elstötar och/eller kortslutning.

Sådana läckage runt enheten kan orsaka
förbränning och brand.

Använd inte enheten på platser där
starka kemikalier används (t.ex.
sjukhus, fabriker, laboratorier eller
skönhetssalonger).
Starka kemikalier och lösningsmedel som
dunstar i luften kan skada enheten och
orsaka läckage från dräneringstanken, vilket
resulterar i skada på egendom.

Använd inte enheten för
speciella ändamål,
såsom konservering
av livsmedel, konstverk
eller vetenskapliga arbeten.

Innan du använder enheten

Täck inte över luftutblås
eller luftinsug med tvätt, tyg,
draperier etc.

SV

OBS!

Ta tag i kontakten och dra
ut den ur eluttaget.
När du tar bort kontakten från
eluttaget får du inte dra den
diagonalt eller i sladden eftersom det
kan skada ledarna vilket kan orsaka
kortslutning, elstötar eller brand.

Innan du rengör enheten
måste du vänta tills
utblåsningsfläkten har
stannat efter att driften
stoppats. Dra sedan ut stickproppen.
När enheten är på roterar den inre ﬂäkten med hög
hastighet och kan orsaka personskador.

Det kan försämra kvaliteten på de förvarade
produkterna.

5
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Försiktighetsåtgärder (forts.)

OBS!
Koppla bort enheten från uttaget
om den inte används under en
längre tid.
Annars kan den orsaka brand och/eller
elstötar p.g.a. kortslutning.

Vid kontinuerlig dränering se till
att slangen placeras så att vatten
dräneras utan hinder.
Vattnet i tanken kan läcka ut och skada
angränsande föremål.

Då enheten ska användas efter
längre tids förvaring eller om
dränering pågår oavbrutet utan
tillsyn ska den inspekteras
varannan vecka.
Om främmande föremål hamnar i ﬁltret/
slangen kan det orsaka överhettning/
läckage.

Töm ut vattnet ur tanken
och ta sedan ett stadigt
tag i handtaget när
enheten ska flyttas.
Om luftavfuktaren välter eller
tappas kan den orsaka
personskador, skador
på golvet eller att saker i
bostaden blöts ner p.g.a. att
vatten spills ut ur tanken.

Använd enheten med
försiktighet i rum där väggar
och möbler är känsliga för torr
luft, eftersom den kan orsaka
sprickor och skevhet.

Varningar

Delarnas namn
Framsida

Kontrollpanel

Luftriktare
(luftutblås) s.14
Nedåtblåsande
luftriktare s.14
Tanklock s.8 16

Dräneringstank
s.8 16

Flytelement s.16
Vid köpet kan vatten ﬁnnas kvar i tanken. Detta är ett
resultat av fabrikstestet och inte ett fel i enhetens funktion.

Baksida
Handtag s.8
Lyft upp handtaget
för att bära enheten.

Steriliserande och
luktborttagande
filter med silverjoner
s.18 20

Anslutning
för
kontinuerlig
dränering
s.17

Förvara alltid enheten i upprätt ställning.
Om enheten lutar kan det orsaka vattenläckage från
tanken in i enheten, vilket resulterar i felfunktioner.
Skulle du råka luta enheten oavsiktligt, rådgör med
återförsäljaren.

Stickpropp
Vattennivåfönster
Sensor (inuti enheten)

Bär inte enheten horisontellt.

Får ej täckas över.

Filterkåpa
Får ej täckas över.

Luftintag s.19
Det kan orsaka tekniska fel.

Det sitter ett ﬁlter inuti enheten.
Det går inte att ta bort.

6
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och funktion
Full tank-lampa
Lyser när tanken är full.
Lyser när tanken är borttagen
från enheten.

Rengör filtret-lampa
Blinkar eller lyser när det är dags att
rengöra ﬁltret.

Återställningsknapp
Släcker den blinkande eller lysande
rengör ﬁltret-lampan.

s.15 19

s.16

Off Timer-lampor

Driftslägelampor

Visar återstående tid av Off Timerdriften.

Lampan för det valda driftsläget
lyser.

Off Timer-knapp

Intelligent tvättningknapp

Ställer in tid för Off Timer-driften.

SV

Kontrollpanel

Växlar till intelligent tvättning.

Svängande galler-lampor
Visar det svängande gallrets
riktning.

Svängande galler-knapp
Ändrar det svängande
gallrets riktning, eller stoppar
svängningsdriften.

s.14

Strömlampa

Luftavfuktarknapp
Växlar till luftavfuktning.

Lägesknapp
Växlar mellan lägena
luktborttagning för kläder och
mögelvakt i badrum.

INTELLIGENT LAUNDRY

s.10

LOW
HIGH
AUTO

s.9

Innan du använder enheten

s.15

s.13
DEO-DRY
BATHROOM MILDEW GUARD s.12

Lyser när enheten är påslagen.

Strömbrytare
Slår på och stänger av enheten.

Du kan välja ett av de ovanstående
driftslägena.
Det går inte att kombinera två olika
driftslägen samtidigt.

Tillbehör
Steriliserande och luktborttagande
filter med silverjoner
Benämns hädanefter som “silverjonsﬁlter”.

Installera din
avfuktare
Se till att lämna
utrymme runt
enheten.

Silverjonsﬁltret medföljer enheten vid köpet. Installera
det innan du börjar använda enheten. s.8

Vad är ett steriliserande och luktborttagande filter
med silverjoner?
Ett steriliserande och luktborttagande ﬁlter med
silverjoner är ett ﬁlter som består av ﬁbrer som innehåller
ett speciellt luktborttagande antibakteriellt medel med
silverjoner (antiallergen, antivirus och sterilisering).
Cigarettrök och gifter som ﬁnns i denna rök, som t.ex.
koloxid, kan inte tas bort med detta ﬁlter.

Minst
Minst 50
50 cm
cm
Minst
20 cm

Minst 50 cm

Minst
Minst
2 cm 2
cm
Minst
Minst
cm
4040cm

<Vid installation i närheten av en vägg>
Stoppa svängningen och använd enheten med
gallret i det uppåtriktade läget. Eftersom luften som
blåses ut ur enheten blandas med damm i luften kan
dammet fastna på väggen och smutsa ner den om
luften blåses direkt på väggen.
<Driftsbuller>
Placera enheten på en matta eller liknande. Detta
minskar vibrationer och buller. Det förhindrar även
avtryck på vissa underlag.

7
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Innan du använder luftavfuktaren
Montering av silverjonﬁltret

Sätt in dräneringstanken åt rätt håll

Silverjonsﬁltret medföljer enheten vid köpet. Sätt dit det
innan enheten används.

Kontrollera dräneringstanken
och skjut in den stadigt i enheten

1

Ta ut silverjonfiltret ur
plastpåsen.

2 Ta bort filterkåpan.
Ta tag i övre kanten
av ﬁlterkåpan och dra
den mot dig och ta
bort kåpan.

Filterkåpa

Tanklock
Tryck på kanten och skjut
den stadigt på plats.

Dräneringstank
Kontrollera så att tanken
inte är trasig eller
sprucken.

Sätt in nätsladden i
eluttaget

silverjonfiltret i
3 Placera
filterkåpan.

Använd endast ellutag
med 230 V växelström.

Passa in den vita nätytan med
ﬁlterkåpan och för in ﬁltret
innanför ﬁlterkåpans ﬂikar.
Vit nätyta
Flikar (8 st.)

Om gallret är öppet stängs det automatiskt.

Bära enheten

1 Töm tanken och stäng gallret.
Om du ﬂyttar enheten utan att tömma tanken
kan det orsaka olyckor, t.ex. att golvet eller
saker i bostaden blöts ner p.g.a. att vatten
spills ut ur tanken.

4 Sätt dit filterkåpan.
1 För in ﬂikarna längst ned på ﬁlterkåpan i

hålen på enheten.
2 Tryck in ﬁlterkåpans övre del.

upp handtaget
2 Lyft
för att bära enheten.
Bär enheten långsamt
och försiktigt.

Kontrollera så att silverjonﬁltret är ditsatt i
enheten.
I annat fall kan damm komma in i enheten och
orsaka felfunktioner.

Not

Not

Håll inte i gallret.
Bär inte enheten horisontellt.
Om du lutar eller vänder på enheten kommer
vatten att läcka ut och det kan orsaka tekniska fel.
Låt inte strömsladden hänga och släpa efter
enheten när du bär den. Det kan skada sladden.

8
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Luftavfuktning

2

z Låg (LOW)

.

Luftavfuktning utförs kontinuerligt med luftﬂödet och
värmaren på låg nivå, oavsett den aktuella fuktigheten.

Strömlampan tänds.
Driftslägelampan tänds.
Gallret öppnas och luftﬂödet startar.
Information

Enheten kommer ihåg det senast använda
driftsläget. Enheten startar med föregående
inställning även om kontakten dragits ut eller
strömmen stängts av. (Enheten kommer inte ihåg
svängningens inställning)

2 Tryck på

för att välja

driftsläge.

z Hög (HIGH)
Luftavfuktning utförs kontinuerligt med luftﬂödet
och värmaren på hög nivå, oavsett den aktuella
fuktigheten.

z Automatisk (AUTO)
Enheten arbetar periodvis och styr luftﬂödet för
att avlägsna den fuktiga känslan i luften. När
rumstemperaturen är hög arbetar utblåsningen för att
minska höjningen av rumstemperaturen.

När den inställda fuktighetsnivån har uppnåtts
kan luftﬂödes- och gallerdriften stoppas.
Användning i grova drag

Ändras för varje tryckning.

Max ca. 9 m2

Rummets storlek

Använd endast inom det område som speciﬁceras
i “Användning i grova drag” om driften ska vara
effektiv.

Använd det svängande gallret enligt
önskemål. s.14

Tryck på

.

Information

Strömlampan slocknar.
Driftslägelampan slocknar.
Luft blåses ut i cirka 2 minuter och sedan
stoppar driften.
För att förhindra att temperaturen stiger
inuti enheten, roterar utblåsningsfläkten
cirka 2 minuter innan driften stoppas.
Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan
utblåsningsﬂäkten stannat.

Inställd fuktighetsnivå
(%)

<För att stoppa driften>

Drift

1 Tryck på

Innan du använder enheten

1

Om rummet är stort är det inte säkert att
fuktighetsnivån sjunker till den inställda
nivån.
60
50
20

Om
rumstemperaturen
är under 27 °C
ändrar enheten
den inställda
fuktighetsnivån efter
rumstemperaturen
och startar
luftavfuktningen.

27 30

Rumstemperatur (°C)

Om rumstemperaturen
är över 27 °C
avfuktar enheten tills
fuktighetsnivån når
50 % och aktiverar
sedan utblåsningen.
Luftavfuktaren aktiveras
igen när fuktighetsnivån
stiger till 60 %.

9
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Torkning av tvätt (Intelligent tvättning)
Enheten övervakar temperaturen och fuktigheten i rummet och utför sina uppgifter automatiskt, vilket minskar
behovet av mer avancerade inställningar.

3
2
1

1 Tryck på

.

Enheten kommer ihåg det senast använda
driftsläget. Enheten startar med föregående
inställning även om kontakten dragits ut eller
strömmen stängts av. (Enheten kommer inte
ihåg svängningens inställning)

2 Tryck på

.

Intelligent tvättning-lampan tänds.

3 Tryck på

för att

välja det svängande gallrets
riktning.

Användning i Rummets storlek
Max ca. 7m2
grova drag

För att förhindra att temperaturen stiger
inuti enheten, roterar utblåsningsfläkten
cirka 2 minuter innan driften stoppas.
Dra inte ut nätsladden ur eluttaget innan
utblåsningsﬂäkten stannat.

Mängd tvätt
Max ca. 2,5 kg

Använd endast inom det område som
speciﬁceras i “Användning i grova drag”
om torkningen ska vara effektiv.

.

Strömlampan slocknar.
Driftslägelampan slocknar.
Luft blåses ut i cirka 2 minuter och
sedan stoppar driften och gallret stängs
automatiskt.
Information

Enheten övervakar fuktigheten i rummet och styr
storleken på luftﬂödet, den beräknar när kläderna
ska ha torkat och stoppar driften automatiskt.
Detta sker under en period som kan variera mellan
cirka 1 timme till 12 timmar.

s.14

<För att stoppa driften>

Tryck på

z Intelligent tvättning
(Intelligent Laundry)

Information

Information

Strömlampan tänds.
Driftslägelampan tänds.
Gallret öppnas och luftﬂödet startar.

Töm tanken innan användning.
Enheten kan stoppa innan tvätten har torkat p.g.a.
att tanken är full.
Om detta används tillsammans med Off Timer,
kan driften stoppa innan kläderna har torkat.

s.15
När rumstemperaturen är cirka 5 °C eller lägre
kommer driften att stoppa efter cirka 1 timme,
eftersom det blir svårt att avdunsta fukten
och kläderna inte kommer att torka. I sådana
fall använder man enheten med luftavfuktningen
inställd på “hög”.

10
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Tips hur man torkar tvätt
SV

Hur man torkar kläder snabbt och enkelt

Hur man hänger upp kläder
Låt kläderna hänga fritt så att de inte blir skrynkliga
Lämna utrymme mellan kläderna så att luft kan passera
igenom dem (Ungefärligt avstånd: cirka 5 cm)
Häng de mest svårtorkade föremålen så att luftströmmen
enkelt får kontakt med dem
Kläder som hänger tätt tillsammans tar lång tid att torka.
<Torkningen tar lång tid i följande fall>
När det är mycket kläder
När rumstemperaturen är låg. Torktiden vid låga temperaturer
(cirka 10 °C) är ungefär 1,5 gånger längre än vid normala
temperaturer (cirka 20 °C).
När rummet är stort s.10
Hur man blåser luft på kläder
Använd det svängande gallret för att blåsa luft på alla
kläder s.14
Kläder som hänger där de inte utsätts för luftﬂödet tar lång tid
för att torka.
När det är mycket kläder
Låt kläderna som hänger byta plats efter hand under torkningen
så att det blåser luft på alla kläder.
Om rummet där kläderna hänger
Häng kläderna som ska torkas i ett litet stängt rum
Det gör avfuktningen effektiv och ger en kort torktid.

Vid följande tillfällen rekommenderar vi att man hänger kläder i ett rum och
använder enheten för att torka dem.
z Molniga och regniga
dagar

z Dagar när det är mycket
pollen och damm i luften

z Dagar när man inte
hinner ta in tvätten
medan det är ljust ute

Torkning av kläder utomhus tar lång
tid när fuktigheten är hög eftersom
det är svårt för vattnet att avdunsta.

Hänger man kläderna inomhus
undviker man att få pollen och smuts
på dem.

Torra kläder absorberar fuktighet
när utomhusluften kyls ned efter
solnedgången, vilket innebär att allt
arbete har gjorts i onödan.

Drift

När rumstemperaturen är lägre, t.ex. under vintern
Torkningen går fortare om man även använder en värmare för
att höja rumstemperaturen till 16 °C eller högre.

11
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Minskning av mögeltillväxt i badrum (Mögelvakt i badrum)
Denna process är till för att minska tillväxten av mögel genom att torka insidan av badrummet för att ta bort fuktighet och vattendroppar
som ﬁnns kvar efter t.ex. en dusch. Denna process kan även användas som åtgärd för att motverka mögel i andra rum.

Installera avfuktaren
Installera enheten i omklädningsrummet
(förrummet till badrummet).
(Installera inte enheten inne i badrummet.)
Ställ in så att utblåset
kommer från enhetens
framsida.
Justera placeringen av
enheten så att luften ﬂödar
ut mot hela rummet.

<Förberedelser> Installera avfuktaren i omklädningsrummet
Använd läget “nedåtblåsande luftriktare”. s.14

1 Tryck på

för att välja
“Mögelvakt i badrum”.
Ändras för varje
tryckning.

Mögelvakt i badrum-lampan tänds.
Det svängande gallret startar (utblåsningen
inställd på “brett” och “framsida”).
Driften stoppar efter cirka 4 till 12 timmar.
Strömlampan och mögelvakt i badrumlampan slocknar.

OBS!
Enheten är inte droppsäker eller vattentät. Om vatten
kommer i kontakt med enheten kan det resultera i
brand p.g.a. kortslutning, eller elstötar.

Användning i grova drag
Plats som ska avfuktas
Storlek
Badrum (badrum +
Max ca. 7 m2 (badrum +
omklädningsrum)
omklädningsrum tillsammans)
Rum
Max ca. 9 m2

Information

För att processen ska vara effektiv bör man hålla sig inom
ovanstående värden.

s.9

2 Tryck på

Om det ﬁnns vatten kvar i
badkaret täcker du över badkaret.

Använd inte enheten i badrum eller på andra
platser där den kan tänkas komma i kontakt
med vatten. Tvätta inte enheten med vatten.

.

Gallret arbetar i svängningsriktningen “brett”
tills fuktigheten sjunkit till 50 % och växlar sedan
automatiskt till svängningsriktningen “framsida”.
Svängningsriktningen kan ändras efter behov. s.14
Luftﬂödet går inte att ställa in eftersom det ändras
automatiskt. Använd inte den här processen
tillsammans med andra processer.

<Om du vill avbryta driften>
Om du vill avsluta driften innan den är färdig:
Tryck på strömknappen (av).
Om du vill växla till ett annat läge:
Tryck på någon av knapparna “intelligent
tvättning”, “luftavfuktning” eller “läge”.

För en effektiv användning ska rummets fönster och dörrar vara stängda och ingen ventilation utföras i rummet under
användningen.
Processen kanske inte är tillräckligt effektiv om badrummet är mycket stort eller på grund av byggnadsmaterialet i
badrummets golv och väggar.
Vattendroppar kan bli kvar på platser där vatten lätt samlas.
Mögel kan börja växa beroende på rumsförhållandena och vilken typ av mögel det är.
Exempel: där luftcirkulationen är dålig, t.ex. under en behållare eller liknande i badrummet eller bakom en garderob eller
bakom möbler i badrummet.
Det går inte att med denna process torka upp platser dit luftﬂödet inte når, som t.ex. i ett badkar eller under en behållare.
Det går inte att med denna process ta bort beﬁntligt mögel och vattenbeläggningar, eller slam i avloppsröret.
Om denna process används tillsammans med Off Timer, kan driften stoppas innan torkningen är färdig.

Om processen mögelvakt i badrum

Fuktighet 50 %

Efter att avfuktning har utförts tills fuktigheten nått 50 %, utförs
processen i cirka 4 timmar och stoppas sedan automatiskt. Driftstiden
varierar beroende på temperaturen och fuktigheten, men minimitiden
är cirka 4 timmar (cirka 6 timmar om rumstemperaturen är 20 °C eller
lägre) och maxtiden är cirka 12 timmar.

Driftstid Varierar beroende på
4 timmar
temperatur och fuktighet
Svängningens
Brett
Framsida
riktning
Driftstart
Driftstopp

Hur motverkar man tillväxt av mögel?
“Identiﬁcation of Black Mold”
Mögel kan inte producera nya sporer om det torkas. Mögelvaktfunktionen utnyttjar [Forskningsrapport av Dr. K. Abe på Environmental
denna princip. (Däremot är själva sporerna tåliga för torra förhållanden.)
Biology Research Center]
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Denna enhet arbetar i cirka 1 timme med att ta bort lukt från kläder
genom att blåsa varm luft på dem.
Använd denna funktion om du vill ta bort lukt från kläder som inte
tvättas så ofta, t.ex. kostymer och ylletröjor.

Hur man hänger upp kläder
Fäst hängarna så
att de inte flyttas
av luftflödet.

Sprid ut tvätten för att
förbättra luftflödet.

<Använd för lukter från följande>
Cigaretter och grillad mat

SV

Borttagning av lukter i kläder (Luktborttagning för kläder)

<Förberedelser> Häng upp hängarna med
kläderna och placera sedan
avfuktaren under dem.

1 Tryck på

.

2 Tryck på

s.9

för att välja

“lukt-torkning”.
Ändras för varje
tryckning.

Knäpp
knapparna på
kostymer, rockar
och liknande.

Låt byxor
hänga ovikta.

Låt luften blåsa in
inuti de hängande
kläderna om lukten
har absorberats av
tyget.

Driften stoppar efter cirka 1 timme.
Lukt-tvättning-lampan slocknar.
Luftﬂödet går inte att ställa in eftersom det
ändras automatiskt. Använd inte den här
processen tillsammans med andra processer.

3 Tryck på

för att välja det
svängande gallrets riktning.
Lukt kan inte tas bort från delar som inte
nås av luftströmmen. Välj en riktning på det
svängande gallret som gör att det blåser
mycket på kläderna.

Lukt kan inte tas bort i följande fall.
När temperaturen och fuktigheten i rummet är låga.
När det är många kläder.
Lukt kan inte tas bort från delar som inte nås av
luftströmmen.
Skarpa lukter som t.ex. parfymer och kemikalier kan
inte tas bort.
Lukt från olja och smuts på kläder kan inte tas bort.
Om processen inte ger någon större effekt kan du
försöka igen, eller tvätta eller rengöra kläderna.

<Om du vill avbryta driften>
Om du vill avsluta driften innan den är
färdig:
Tryck på strömknappen (av).
Om du vill växla till ett annat läge:

Drift

Not

Använd ej för föremål av läder eller siden.
Töm dräneringstanken innan användning.
Se till att det ﬁnns god ventilation under användandet.

Information

s.14

Tryck på någon av knapparna “intelligent
tvättning”, “luftavfuktning” eller “läge”.

<Detaljer för luktborttagning för kläder> Denna process tar cirka 1 timme.
Luktborttagning för kläder-knapp (på)

Luftavfuktning (maximalt luftflöde)

Luftavfuktning (högt luftflöde)

Ett starkt luftﬂöde blåser bort lukter.

Luftströmmens temperatur höjs för att kunna ta bort lukter
som har trängt djupt in i tyget.

Cirka 30 minuter.

Cirka 30 minuter.

Automatiskt stopp

Luktborttagning för kläder (cirka 1 timme)

13

sv̲mj̲ez6cx̲s1.indb 13

2009/01/27 17:22:39

Använda luftriktaren (gallret)
Gallret kan fås att svänga. Använd gallret som det är avsett att användas.

Om du vill använda en
“nedåtblåsande luftriktare”
Använd detta om du vill utföra
processen “Mögelvakt i badrum”,
avfukta sängkläder, mattor eller tatami,
eller torka träningsskor.

Under drift,

tryck på

för att välja det

1 Stoppa svängningsdriften och
höj gallret.

svängande gallrets riktning.
Svängningsriktningen ändras för varje tryckning.
Av (svängningsdriften
är stoppad)

z Uppåt
(UPWARD)
För torkning av kläder
etc.

Svängningshastigheten styrs automatiskt
så att luft blåses på kläderna från alla
håll.
Blåsområdet är cirka 90°.

Om gallret skulle svänga med
samma hastighet hela tiden
skulle luftﬂödet riktas kortare tid
mot kläderna framför enheten
än i uppåtriktningen. Därför
svänger gallret långsammare i
30°-delen till höger.

z Framsida
(FRONT)
När du vill avfukta
inuti klädkammare
etc.

z Brett (WIDE)
Täcker hela rummet

z Stoppa
svängningsdriften

Information

För att stoppa
gallret i önskat läge

60°

Gallret i höjt
läge
2 Håll i ﬂiken och dra upp det undre
utblåsningsgallret.

30°

Gallret svänger så att luft blåses från
enhetens framsida.
Blåsområdet är cirka 60°.

3 Sänk ned gallret.
Gallret svänger så att luft blåses över ett
brett område. Blåsområdet är cirka 145°.
(Gallrets förﬂyttningsområde är cirka 120°.)
Gallret stoppar i vertikalt läge.
Svängande galler-lampan slocknar.
Vänta tills gallret har stoppat innan du
justerar dess läge för hand.

Bullret som avges från enheten varierar beroende på vinkeln på
luftﬂödet.
Gallret kan ibland stoppa upp till 8 sekunder för att rikta in sin
position, men det börjar snart röra sig igen.
Om gallret råkar stötas ur önskad vinkel p.g.a. att något eller
någon rör vid det, trycker man på svängande galler-knappen
igen för att justera positionen.
Om luft blåses direkt på en vägg kan väggen bli smutsig p.g.a.
att dammet i luften blåses mot väggen.
Om du vill torka träningsskor ska de placeras lite högre än
golvnivån.

Rikta in ytorna

Förhindra imma på fönster och avfukta i
klädkammare eller skolådor
Använd det svängande
gallret för att blåsa luft på
den plats du vill avfukta.
<Rekommenderat
driftsläge>
Avfuktning “hög”

14
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Du kan välja driftstiderna “2”, “4” och “8” timmar.
När den inställda tiden har uppnåtts stänger enheten
av sig själv automatiskt. Off timer måste ställas in
medan enheten är på.

Rengör ﬁltret-lampan
När det är dags att rengöra silverjonsﬁltret och
luftinsuget meddelas detta genom att Rengör ﬁltretlampan blinkar eller lyser. Tryck på strömknappen för
att stänga av strömmen och utför sedan rengöring
innan du trycker på återställningsknappen.

SV

Använda Off timer

Rengör filtret-lampan blinkar.
3

När driftstiden blivit cirka
150 timmar kommer ett
larm att höras och Rengör
ﬁltret-lampan blinkar.

2

1 Tömma vatten ur tanken.
Om dräneringstanken blir full går det inte att
utföra avfuktning eftersom enheten stängs
av automatiskt. Töm dräneringstanken innan
användning.

2 Tryck på

.

s.9

Rengör silverjonsﬁltret och luftinsuget, och
sätt sedan i stickproppen och tryck på
återställningsknappen tills det hörs ett pip.

s.19

Ställ in önskat driftsläge s.9-13 och det
svängande gallrets riktning. s.14
Om du fortsätter användningen utan att rengöra:

3 Tryck på

för att välja
Rengör filtret-lampan lyser.

driftstid.
Ändras för varje tryckning.
Avaktiverad
(lampan slocknar)

Om du fortsätter driften i
cirka 150 timmar medan
Rengör ﬁltret-lampan
blinkar kommer ett larm att
höras, lampan tänds och
driften stoppas.
Drift

Lampan för den valda tiden tänds.
(Off timer-drift startar)
Off timer-lampan (återstående driftstidindikator) ändras efter hand.
När den inställda tiden har uppnåtts stänger
enheten av sig själv och gallret stängs
automatiskt.

Även i följande fall kommer Rengör ﬁltret-lampan att
tändas och driften att stoppas för att förhindra att
temperaturen inuti enheten stiger.
Silverjonsﬁltret och luftinsuget är igentäppta.
Luftutblåset och ﬁlterkåpan är blockerade av en
gardin, en handduk eller liknande.
Rumstemperaturen är hög (cirka 40 °C).

Strömlampan slocknar.

Tryck på strömknappen. (Av)

Om du vill avbryta Off timer och fortsätta
driften

Information

Tryck upprepade gånger på Off timerknappen tills driftstidlamporna slocknar.
Om du använder någon av processerna “Intelligent
tvättning” eller “Mögelvakt i badrum” tillsammans
med Off timer, kan processen avslutas innan
torkningen hunnit bli färdig.
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Rengör silverjonsﬁltret och luftinsuget, och
sätt sedan i stickproppen och tryck på
återställningsknappen tills det hörs ett pip. s.19

Information

<Om du vill avbryta Off timer innan den
inställda tiden har uppnåtts>
Om du vill stänga av enheten

Ingen drift är möjlig medan Rengör ﬁltret-lampan är
tänd.
Om Rengör ﬁltret-lampan blinkar eller är tänd
kommer ett larm att höras varje gång du sätter på
strömknappen.
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Dränering
När tanken är full stängs enheten av automatiskt och Full tank-lampan tänds.
Töm dräneringstanken.

När dräneringstanken är full tänds Full tank-lampan.

Full tank-lampan tänds.
(Enheten piper kontinuerligt).
Utblåsningen stoppar (gallret stoppar).
Driftslägelampan slocknar.

1 Ta bort dräneringstanken.

Information

Tänd

Efter att vattnet tömts ut och
tanken satts tillbaka kommer
Full tank-lampan att slockna och
enheten återgår automatiskt till
driftsläge.
När Full tank-lampan lyser kan
man endast sätta på och stänga
av enheten.

Skjut på tanklocket för att

3 stänga tanken.

Fatta tag i
handtaget och dra
utåt.

Kontrollera tanklocket
och tryck in det med ett
bestämt tryck tills det
sitter på plats.

Om du tar bort tanken tänds Full tank-lampan.
<Håll så här i tanken>

4 Kontrollera tanken och tryck

in den med ett bestämt tryck
tills den sitter på plats.
Tanklock
Tryck på kanten för att
trycka fast det på
dess plats.

bort tanklocket och häll ut
2 Ta
vattnet.

Dräneringstank
Kontrollera så
att tanken inte
är trasig eller
sprucken.

Ett pip hörs och lampan släcks.

Häll ut vattnet så här.

Not

Flytelement
Ta inte bort detta.

Information

Tanklock
Om inte tanklocket sätts på ordentligt kan det
resultera i vattenläckage.
Om inte tanklocket förs in på rätt sätt kanske det inte
går att ta bort tanken.
Om inte tanken installeras korrekt kommer Full tanklampan att tändas och enheten går inte att använda.
Ta inte bort eller isär ﬂytelementet i tanken. Om det tas
bort kan inte enheten känna av när tanken är full, vilket
kan resultera i läckage.

16
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Om ett avlopp ﬁnns tillgängligt kan enheten kontinuerligt dräneras på överﬂödigt vatten med hjälp av en slang (köpes
separat, inre diameter 15 mm).
Enheten kan då vara i drift under längre perioder utan att man behöver tömma dräneringstanken.
Slang (köpes separat)
(inre diameter 15 mm)
Tillräckligt lång för att nå avloppet
Avbitartång eller liknande

Hur dräneringsslangen ska ställas in
Korrekt
installerad

Felaktigt
installerad

slangen nedsänkt i vattnet
slangen upphöjd
till en högre nivå än
dräneringsutloppet
→ Det går inte att
dränera vattnet.

<Förberedelser> Stäng av strömknappen och
dra sedan ut stickproppen.

Dränera inte vatten kontinuerligt om
det finns risk för att temperaturen runt
slangen kan sjunka till under fryspunkten.
Vattnet i slangen kan frysa till och vatten kan läcka från
enheten och skada angränsande föremål.

Då enheten ska användas efter längre
tids förvaring eller om dränering pågår
kontinuerligt utan tillsyn ska den
inspekteras varannan vecka.
Främmande föremål o.dyl. kan blockera slangen och
orsaka överhettning och/eller läckage.

För in slangen genom det

1 Ta bort

4 kontinuerliga dräneringsutloppet

dräneringstanken.

från baksidan av enheten.

Fatta tag i
handtaget och dra
utåt.

2 Öppna det kontinuerliga
dräneringsutloppet.

OBS!

1 Mata in slangen (köpes separat, inre
diameter 15 mm) i det kontinuerliga
dräneringsutloppet, samtidigt som du trycker
på stoppet.
Placering av
dräneringsutloppet

115 mm
45 mm

2 Skjut slangen stadigt
genom enhetens
dräneringsutlopp.

Använd avbitartång eller liknande för att kapa fästspanten
(tre st.) på det kontinuerliga dräneringsutloppet på
enhetens baksida och ta bort det från utloppet (var
försiktig så att du inte skär dig på de vassa kanterna).

Drift

Att
förbereda

SV

Kontinuerlig dränering

Dränering Slang

Använd ett finger för att trycka

3 på dräneringsutloppets stopp.
Dräneringsutlopp

3 Kontrollera om det
läcker vatten.
Stopp
Tryck här

Fäst tanken på enheten och

5 placera änden av slangen i
avloppet.

Not

Om tanken inte sätts fast igen kommer Full tanklampan att fortsätta lysa och fortsatt drift är stoppad.
Om du vill utföra kontinuerlig dränering ska du lämna åtminstone 20 cm utrymme mellan ytan och slangens utlopp.
Kontrollera så att inte slangen visar tecken på slitage, som t.ex. böjsprickor och igentäppning.
Kontrollera slangen var 14:e dag. Insekter eller smuts som blockerar slangen kan orsaka läckage vilket kan leda till felfunktioner.
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Underhåll
Använd inga tvättmedel, rengöringsmedel för
värmeväxlingsutrustning, slipande pulver, kemiskt
behandlade dammtrasor, bensin, bensen, thinner eller
andra lösningsmedel eftersom de kan skada enheten
eller dräneringstanken, vilket kan resultera i läckage.
Dra ut stickproppen innan du börjar med underhåll.

Smuts

Dräneringstank · Enhet
Torka med en mjuk trasa.
Flytelement
Ta inte bort och plocka
inte isär.

Tidsintervall och delar som ska
underhållas
Smuts

Var fjortonde dag

Blinkar eller lyser
Var tredje månad

Tank
Enhet
→ Torka med en mjuk
trasa
s.18
Silverjonsfilter
Luftintag
Sensor
→ Rengör med
dammsugare

s.19

Enheten suger in damm från luften och det kan
orsaka att tanken gradvis blir smutsig. Om
smutsen inte försvinner enkelt med avtorkning,
tvättar du med varmt eller kallt vatten och torkar
sedan torrt med en mjuk, torr trasa.
Mögel kan bildas i tanken om den inte hålls ren.

Silverjonsfilter
→ Blötlägg i vatten

s.20

18
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Silverjonsﬁlter, luftinsug och sensor

SV

Var fjortonde dag eller när Rengör ﬁltret-lampan blinkar eller lyser
Damm och liknande som blockerar minskar avfuktarens effektivitet.
Rengör var fjortonde dag
s.8
Att ta bort och sätta dit ﬁltret, se
Tryck på strömknappen för att stänga av
strömmen och vänta till utblåsningsfläkten
slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut
stickproppen ur uttaget.

luftinsuget och
4 Rengör
sensorn.
Ta bort all
smuts med en
dammsugare.

1 Ta bort filterkåpan.
2

Ta bort silverjonsfiltret från
filterkåpan.

3 Rengör filtret.
Ta bort allt damm från den vita nätytan med
dammsugarens munstycke.

Luftintag
Sensor
Använd inte ett munstycke med borste.
Det kan skada ﬁltret.

silverjonfiltret i
5 Placera
filterkåpan.
Kontrollera så att silverjonﬁltret är ditsatt i
enheten. I annat fall kan damm komma in i
enheten och orsaka felfunktioner.

Använd inte ett munstycke med borste. Det kan
skada ﬁltret.
<Om ﬁltret är mycket smutsigt>
Blötlägg ﬁltret i vatten. s.20

6 Sätt dit filterkåpan.
Återställning av Rengör filtretlampa

Tryck på
tills det hörs ett pip.

Felsökning

1 Sätt i stickproppen i ett
eluttag.
2 Tryck på
återställningsknappen
tills det hörs ett
pip (tryck cirka 3
sekunder).

19
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Underhåll (forts.)
Var tredje månad

Silverjonsﬁlter (blötlägg i vatten)
Blötlägg silverjonsﬁltret i vatten.
Att ta bort och sätta dit ﬁltret, se
Tryck på strömknappen för att stänga av
strömmen och vänta till utblåsningsfläkten
slutat rotera (cirka 2 minuter) innan du drar ut
stickproppen ur uttaget.

s.8

silverjonsfiltret i
4 Blötlägg
vatten.
Blötlägg i kallt till
ljummet vatten i
cirka 30 minuter.

1 Ta bort filterkåpan.
2 Ta bort silverjonsfiltret från
filterkåpan.

3 Rengör filtret.
Ta bort allt damm från den vita nätytan med
dammsugarens munstycke.

Använd inte tvättmedel eller varmt vatten.
Använd inte heller någon borste eller
liknande för att skrubba ﬁltret och gnid inte
ﬁltret medan det är blötlagt. Det kan skada
ﬁltret.
Det kan ﬁnnas kvar gula eller mörka
ﬂäckar på ﬁltret, men de bör inte påverka
prestationsförmågan.
Filtret kan blötläggas totalt åtta gånger.
Sedan måste det bytas mot ett nytt.

5 Torka silverjonsfiltret noga.
Använd inte ett munstycke med borste. Det kan
skada ﬁltret.

Torka ﬁltret på en plan
yta.

silverjonfiltret i
6 Placera
filterkåpan.

7 Sätt dit filterkåpan.

20
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Silverjonsfiltret förbrukas efter hand.
Byt ut det vid behov.

Byte av silverjonsﬁltret
Även om silverjonsfiltret håller i cirka två år ska
det bytas när:
Det har blötlagts åtta gånger.
Silverjonsfiltret har blivit brunt av
cigarettrök eller svart av damm.
Filtrets livslängd varierar beroende på användning
och miljöförhållanden.

Ta bort filterkåpan från enheten och
byt ut silverjonsfiltret.
Att ta bort och sätta dit ﬁltret, se s.8
Vid kassering av ﬁltret, se s.21

Förvaring och kassering
Förvaring
Låt enheten stå en dag efter att du stängt av den,
så att allt vatten inuti den kan rinna av. Utför sedan
följande åtgärder.

SV

Reservdelar

ihop
1 Samla
nätsladden.

2 Töm dräneringsvattnet.

s.16

3 Rengör silverjonsfiltret.

s.19

Ta bort allt damm från den vita nätytan med
dammsugarens munstycke.
Delar som köpes separat

Steriliserande och luktborttagande filter med
silverjoner, byte
Typ: MJPR-7AXFT

Kontakta närmaste Mitsubishi Electric-återförsäljare
för inköp.

4 Rengör luftinsuget.

s.19

Ta bort allt damm med dammsugarens
munstycke.

5 Förvara enheten.
När du är säker på att alla enhetens delar
torkat täcker du den med ett skynke för att
skydda den från damm.
Förvara enheten i stående position på en
plats skyddad från direkt solljus.

Vid kassering av enheten
Kassera den i enlighet med gällande miljöregler.

Felsökning

Silverjonsfilter
Material: PET
Enhet
Demontera ej. Kassera den i enlighet med
gällande miljöregler.
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Felsökning
För symptomen nedan anges åtgärder till höger.

Symptom

Orsak/åtgärd

Rumstemperaturen stiger
under drift
(Enheten blåser ut varm luft)

Luftavfuktaren har ingen kylningsfunktion. P.g.a. den värme som alstras vid
drift kan rumstemperaturen stiga 3-6 °C.
(Om driften utförs med enheten inställd på avfuktning “låg” eller “automatisk”
minimeras höjningen av rumstemperaturen jämfört med de andra driftslägena.)

Vatten samlas inte i
dräneringstanken (minimala
avfuktningsresultat)

Är silverjonsﬁltret igentäppt?
→ Rengör det enligt beskrivningen i “Underhåll”.
Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat?
→ Ta bort det föremål som blockerar.
Har temperaturen och fuktigheten sjunkit?
Intensiteten på avfuktningen minskar när temperaturen och fuktigheten i
rummet sjunker.

Enheten är inte igång (Ingen
luft blåses ut och gallret
svänger inte)
Enheten stoppar

Stoppar efter en
kort tid

Indikerar

Blinkar eller lyser

Indikerar

s.19
s.5
s.3

Kontrollera om stickproppen sitter i ordentligt.
→ Sätt i stickproppen ordentligt i eluttaget.

s.8

Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat?
→ Ta bort det föremål som blockerar.

s.5

Utförs driften med enheten inställd på automatisk avfuktning?
→ Enheten växlar mellan driftslägena avfuktning, utblåsning och stopp
automatiskt.
Utförs driften med enheten inställd på Mögelvakt i badrum?
→ Driften stoppas automatiskt om fuktigheten sjunker. Driften stoppas
efter ett minimum av 4 timmar.

s.9
s.12

Utförs driften med enheten inställd på “Intelligent tvättning”?
→ Driften stoppas efter cirka 1 timme om rumstemperaturen är cirka 5 °C
eller lägre. Detta för att det är svårt att avdunsta fukt från kläder eftersom
s.10
fuktigheten inte ändras när rumstemperaturen är låg.
Utförs driften med enheten inställd på lukt-torkning?
→ Driften är avsedd att stoppa efter cirka 1 timme.
Kontrollera om dräneringstanken är full.
→ Töm dräneringstanken och sätt tillbaka den på rätt plats.
Kontrollera om dräneringstanken är ditsatt ordentligt.
→ Justera dräneringstankens position.
Jag får ett meddelande om att det är dags att rengöra silverjonsﬁltret,
luftinsuget och sensorn.
→ Rengör dem enligt beskrivningen i “Underhåll” och återställ sedan
lampan genom att trycka på återställningsknappen tills det hörs ett
pip.
Har rumstemperaturen stigit (ca. 40 °C eller högre)?
→ Driften stoppas ibland för att förhindra att temperaturen inuti enheten
stiger. Återställ lampan genom att trycka på återställningsknappen
tills det hörs ett pip.
Är luftinsuget eller luftutblåset blockerat?
→ Ta bort föremålet som blockerar och återställ sedan lampan genom
att trycka på återställningsknappen tills det hörs ett pip.

Enheten fortsätter att arbeta
trots att den är avstängd

Även om strömknappen är avstängd så roterar utblåsningsﬂäkten i ca. 2
minuter för att förhindra att temperaturen inuti enheten stiger. Dra inte ut
nätsladden ur eluttaget innan utblåsningsﬂäkten stannat.

Fuktighetsnivån har svårt för
att sjunka

Kontrollera om rummet kanske är för stort.
Kontrollera om dörrarna till rummet är öppna.
→ Öppna inte dörrar/fönster under drift.
Kontrollera om ångbildande apparater som t.ex. fotogenvärmare är på i närheten.

Gallret rör sig inte enligt inställningen

Tryck på svängande galler-knappen igen.

Vatten läcker från enheten

Lutar enheten eller står den inte upprätt?
Flyttade du enheten utan att tömma ut vattnet i tanken först?
Är ﬂytelementet bortkopplat?
Är tanken sprucken eller trasig?
→ Köp en ny tank och byt ut den gamla.

s.13
s.16
s.8

s.15·19

s.15
s.5
s.15·19

s.9

s.14
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Orsak/åtgärd

Dräneringstanken innehåller
vätska eller vita vattenavlagringar

Avlagringen kommer från den slutliga produkttesten på fabriken.
Detta är inget fel.

Det är svarta avlagringar på insidan
av dräneringstanken och locket.

Avlagringen kommer från smuts i luften.
→ Rengör enligt undehållsanvisningarna.

Stickproppen och eluttaget är
ovanligt varma.

Sluta använda enheten och kontakta återförsäljaren eller Mitsubishi Electrics
servicecenter.

Enheten
ger
ifrån sig
oljud

SV

Symptom

s.18

Driftsbullret är högt
eller som resonans

Kontrollera om enheten står på en lutande eller ojämn yta.
s.5·7
→ Flytta den till en plan stabil yta.
Kontrollera om silverjonsﬁltret är igentäppt.
s.19
→ Rengör enligt undehållsanvisningarna.
Om enheten används i små rum eller trånga utrymmen kan det ibland ge
upphov till resonansljud.
s.7
→ Placera en matta under enheten.

Driftsljudet varierar
och upphör ibland.

Detta inträffar eftersom enheten kontrollerar motorns rotationstillstånd ungefär
var tionde sekund. Detta är en säkerhetsfunktion. Det är inget fel.

Blåsljudets volym
förändras
Enheten ger ifrån
sig fräsande och
surrande ljud.

Enheten ger ifrån sig dålig
lukt

Ljudvolymen varierar beroende på gallrets vinkel.

s.14

Det är ljudet av motorn inuti avfuktaren. Det är inget fel.

När du använder luftavfuktaren första gången kan delarna inuti avfuktaren
avge lukt.
Lukter som inte kan avlägsnas av silverjonﬁltret kan absorberas av
luftavfuktarrotorn inuti enheten.
Lukter som är speciella för zeolit (sur lukt, bränd lukt etc.) kan avges från
luftavfuktarrotorn. Dessa lukter är ofarliga för människor och djur.
Om rummet innehåller några av de uppräknade föremålen kommer deras
respektive lukter att absorberas av luftavfuktarrotorn inuti avfuktaren. Den
absorberade lukten kommer även att värmas upp av vattnet, vilket ger upphov
till en bränd lukt eller andra onormala lukter.
Exampel: Cigaretter, kosmetika, hårprodukter, byggmaterial, nya möbler etc.

Felmeddelanden

De tre Off timerlamporna lyser.

Orsak/åtgärd
Kontrollera om nätsladden sitter i eluttaget ordentligt.
→ Sätt i nätsladden ordentligt i eluttaget.

Strömlampan och
driftslägelampan för det
aktuella driftsläget blinkar.

Falldetektorknappen är i drift. Lutar enheten eller står den inte upprätt?
→ Använd enheten på en plan yta.
Kontrollera så att det inte läcker vatten från tanken, och stäng sedan av och
sätt på strömknappen igen.

Någon av lamporna för Off
timer, svängande galler eller
driftsläge blinkar.

Stoppa in nätsladden i eluttaget igen.
<Om problemet kvarstår även efter att nätsladden stoppats in i eluttaget
igen> Ett fel har uppstått
Notera felmeddelandet, koppla ur nätsladden och kontakta
återförsäljaren.

Felsökning

Digital display

Om symptomen kvarstår även efter att du utfört de föreslagna åtgärderna eller om felmeddelandet inte
försvinner, kopplar du ur nätsladden och kontaktar återförsäljaren.
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Speciﬁkationer
Modell

MJ-EZ6CX-S1

Strömförsörjning

Enfas 230 V 50 Hz

Avfuktningskapacitet
Effektförbrukning
Driftsljud

6,0 liter/dag
Hög

590 W

Låg

305 W

Hög/låg

46/37 dB

Tvätt

49 dB

Dräneringstankens kapacitet

stannar automatiskt vid cirka 2,4 liter

Vikt

7,0 kg

Mått (H × B × D)

485 mm × 190 mm × 324 mm

Avfuktningskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren oavbrutet körs i ett rum med temperaturen 30 °C och
luftfuktigheten 80 %. Värdet indikerar mängden avfuktning under en dag (24 timmar).
Effektförbrukning vid standby cirka 1 W.

Not
Det går inte att ta bort bakpanelen eftersom den sitter
fast med tre specialskruvar på de tre platser som visas
på bilden.

Om strömsladden är skadad måste den bytas
av tillverkaren, eller dennes serviceverkstad, för
att undvika risker.

Not

This symbol mark is for EU countries only.
This symbol mark is according to the directive
2002/96/EC Article 10 Information for users and
Annex IV.

Denna produkt från MITSUBISHI ELECTRIC är
designad och tillverkad av material och komponenter
med hög kvalitet som kan återvinnas och
återanvändas.
Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska
produkter, efter slutanvändande, skall sorteras och
hanteras separat från Ditt hushållsavfall.
Var snäll och lämna denna produkt hos Din lokala
mottagningstation för avfall och återvinning.
Inom den Europeiska Unionen ﬁnns det separata
insamlingssystem för begagnade elektriska och
elektroniska produkter.
Var snäll och hjälp oss att bevara miljön vi lever i!

Fyll i följande för framtida referens.
Inköpsställe:

Telefonnummer:

Auktoriserad reparationsverkstad:

Telefonnummer:

Inköpsdatum:

Dag

Månad

År

Denna instruktionsbok är tryckt på återvunnet papper med sojabläck.
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