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Art.nr. 172773-05

FI KÄYTTÄJÄN OHJEET 
Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön 
TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten  
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Hyväksyntä

TÜV on testannut ja hyväksynyt ilmankuivaajat seuraavien direktiivien mukaisesti:
LVD-direktiivi: EN60335-1 ja EN60335-2-40
EMC-direktiivi: EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 ja EN61000-3-3
EMF-direktiivi: EN 62233

Yleistä 
Kosteudenpoistaja on kannettava ja suunniteltu kosteuden poistamiseen erilaisista tiloista. Kosteudenpoistaja on 
hyväksytty käytettäväksi kosteissa ja märissä tiloissa ja sitä käytetään esimerkiksi rakennustyömailla,  
teollisuuskiinteistöissä, varastoissa ja kotona. Kosteudenpoistaja on CE-merkitty ja TÜV on hyväksynyt sen. 
Kotelointiluokka: IPX4 (vastaa roiskesuojausta). Kosteudenpoistaja voidaan pinota päällekkäin kahteen  
kerrokseen säilytettäväksi lattialla.

TÄRKEÄÄ!
Haihdutuskelaan muodostuvan jään estämiseksi älä käytä tätä laitetta alle 8°C lämpötiloissa.

Turvallisuus
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysinen, aistillinen tai 
henkinen toimintakyky on alentunut tai kokemus tai tietämys puutteellista edellyttäen, että heille on annettu 
ohjausta tai ohjeita laitteen turvalliseen käyttämiseen ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa 
leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa käyttäjälle tarkoitettuja huoltotehtäviä ilman 
valvontaa. Vähintään 3-vuotiaat mutta alle 8-vuotiaat lapset saavat ainoastaan kytkeä laitteen päälle ja pois 
edellyttäen, että laite on asennettu sille tarkoitettuun käyttöpaikkaan ja heille on annettu ohjausta tai ohjeita 
laitteen turvalliseen käyttämiseen ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Vähintään 3-vuotiaat mutta alle 
8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä laitetta sähköverkkoon, säätää tai puhdistaa sitä tai suorittaa käyttäjälle tarkoi-
tettuja huoltotehtäviä.

• Kuljetuksen tai (esim. puhdistettaessa) kallistamisen jälkeen jätä laite seisovaan asentoon tunnin 
ajaksi ennen sen kytkemistä sähköverkkoon.

• Pidä laite aina seisovassa/pystyasennossa. 
• Pidä vieraat esineet poissa ilman sisäänotto- tai poistoaukkojen läheltä. 
• Sähköverkon tulee olla laitteen takapaneelissa olevan tyyppikilven tietojen mukainen. 
• Jos virtajohto vahingoittuu, hyväksytyn huoltoedustajan tai vastaavan valtuutetun henkilön on 

vaihdettava se vaaran välttämiseksi. 
• Älä koskaan käynnistä tai sammuta laitetta pistokkeen avulla. Käytä aina ohjauspaneelin kytkintä. 
• Ennen laitteen siirtämistä kytke se ensin pois päältä, sen jälkeen vedä pistoke irti ja tyhjennä vesisäiliö. 
• Älä käytä sumutteita tai muita herkästi syttyviä aineita laitteen puhdistamiseen. 
• Älä koskaan kaada tai sumuta vettä laitteen päälle.

Sijoittaminen
Varmista laitteen sijoittamisen yhteydessä, että se asetetaan vaakatasoiselle pinnalle ja että laitteen jokaisella 
sivulla on vähintään 10 cm (4 tuumaa) tilaa tehokkaan ilmanvirtauksen mahdollistamiseksi. 
Kosteudenpoistajassa on rullat liikuteltavuuden parantamiseksi. Kun siirrät laitetta, kytke se ensin pois päältä 
ja tyhjennä vesisäiliö. Suosittelemme, ettet käytä jatkojohtoa, joten varmista, että laite on riittävän lähellä 
kiinteää pistorasiaa. Jos jatkojohtoa kuitenkin täytyy käyttää, varmista että yksittäisten johdinten 
poikkipinta-ala on vähintään 1 mm2. Kun kosteudenpoistaja on käytössä, etuovet ja ikkunat on suljettava 
tarpeen mukaan mahdollisimman tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
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Kahva

Ohjauspaneeli

Käyttötuntimittari

Ilmansuodatin

Kondenssiveden  
keruuastia

Osat ja tarvikkeet

Adapteri jatkuvaa tyhjennystä varten. 
Sijoitettu kondenssiveden keruuastiaan.

Varastointi
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Toimi seuraavasti: 
• Kytke laite pois päältä ja vedä pistoke irti pistorasiasta. 
• Tyhjennä vesisäiliö kokonaan ja pyyhi kuivaksi
• Peitä laite ja varastoi sellaiseen paikkaan, jossa se ei ole 

suoraan auringonvalossa.

Kun käytössä on useampi kuin yksi kosteudenpoistaja
Laita kahva kuvan mukaiseen asentoon. 
Aseta toinen kosteudenpoistaja ensimmäisen päälle. 
Varmista, että kumijalat osuvat koloihin. 
HUOM! On sallittua pinota enintään kaksi yksikköä päällekkäin.
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Ohjauspaneeli
1. Liitä laite 230 V maadoitettuun pistorasiaan. 
2. Paina ON/OFF (Päällä/Pois) -painiketta kytkeäksesi laitteen päälle. Kosteudenpoistaja alkaa toimia CONT  

(Jatkuva) -tilassa (kosteutta poistetaan jatkuvasti). Jos kosteudenpoistajaa ei kytketä pois päältä ON/OFF  
(Päällä/Pois) -painikkeella tai se on kytkeytynyt pois päältä vähintään 3 minuutin ajaksi, kompressorin  
käynnistyminen viivästyy 3 minuuttia. 

3. Paina HUM (Kosteus) -painiketta asettaaksesi huoneen kosteuden vaadittuun arvoon: jatkuva kosteuden  
poisto , 40 %, 50 %, 60 % tai 70 %. Jos huonetilan kosteus on alle 35 %, näyttö esittää ’LO’ (Matala) ja 
jos huonetilan kosteus on yli 95 %, näyttö on ’HI’. Jos tuulettimen nopeudeksi valitaan HI (Korkea), se  
vaihtuu näyttöön LO (Matala), kun kompressori pysähtyy ja uudelleen näyttöön HI (Korkea), 
kun kompressori käynnistyy. 

4. Paina nopeuspainiketta valitaksesi korkean tai matalan tuuletusnopeuden. 
5. Paina ajastimen painiketta asettaaksesi käyttöaja (1 - 24 tuntia): Laite suorittaa jatkuvaa kosteuden poistoa,  

jos mitään aikaa ei ole asetettu. 
6. Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF (Päällä/Pois) -painiketta. 

1 Ajastin (painike, adj. 1 - 24 tuntia) 7 Nopeuspainike (tuuletin) 
2 Ajastimen käyttöilmaisin 8 Suurnopeusilmaisin 
3 Koskteuden valinta button 9 ON/OFF (Päällä/Pois) -ilmaisin (virta) 
4 Kosteusilmaisin 10 ON/OFF (Päällä/Pois) -painike 
5 ”WATER FULL” (Täynnä vettä) -ilmaisin 11 Näyttöikkuna (näyttää kosteuden) 
6 Matalan nopeuden ilmaisin 

Käyttötuntimittari
1. Käyttötuntimittari laskee kompressorin käyttöajan. 
2. Viisi ensimmäistä numeromerkkiä kertovat ajan  

 tunneissa. 
3. Käyttötuntimittari laskee jatkeuvasti eikä palaudu 

 koskaan takaisin nollaan.
 

11 910

8
7
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54

3

2
1

Käyttötuntimittari
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Tyhjennys
Kun kondenssiveden keruuastia on täynnä, kosteudenpoistaja pysähtyy itseään suojaten ja veden täyttymisen 
punainen merkkivalo syttyy sekä summeri soi.

Astian poistamiseksi vedä se kohtisuoraan ulos laitteesta.

Kun olet tyhjentänyt astia, laita se takaisin  
paikalleen. Varmista sen oikea asento, 
jotta veden täyttymisen signaali poistuu ja  
kosteudenpoistajan alkaa taas toimia

Huomaa, jos vesisäiliötä ei ole laitettu  
oikeaan asentoon, veden täyttymisen  
merkkivalo palaa punaisena.

Jatkuva tyhjennys
Kun kosteudenpoistajaa käytetään korkeassa lämpötilassa ja korkealla kosteustasolla, vesisäiliö on tyhjennettävä 
useammin. 
Tässä tilanteessa voi olla käytännöllisempää asettaa laite jatkuvalle tyhjennykselle seuraavin toimenpitein:

1. Vedä säiliö ulos. 
2. Liitä laitteen sisällä olevaan 

tyhjennysaukkoon mukana toimitettu 
” jatkuvan tyhjennyksen adapteri”. 

3. Liitä adapteri vesiletkuun, jonka sisähalkaisija 
on 12 mm (tätä vesiletkua ei toimiteta yksikön 
mukana). 

4. Varmista, että vesi tyhjenee aina vapaasti ja  
letku pysyy oikeassa paikassa.

TÄRKEÄÄ! 
Kylmissä sääolosuhteissa on tehtävä tarvittavat  
varotoimenpiteet letkussa olevan veden jäätymisen  
estämiseksi.
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Huolto
Irrota laite aina sähköverkosta ennen huolto- tai puhdistustöiden suorittamista.

Rungon puhdistus
Pyyhi laite puhtaaksi pehmeällä kankaalla. 
Älä koskaan käytä höyrystyviä kemikaaleja,  
bensiiniä, pesuaineita, kemiallisesti käsiteltyjä  
kankaita tai muita puhdistusliuoksia. 
Ne kaikki voivat mahdollisesti vahingoittaa koteloa.

Suodattimen puhdistus
• Vedä suodatin pois laitteesta.
• Puhdista suodatin imurilla tai naputtelemalla
 kevyesti. Jos suodatin on erityisen likainen, 

käytä lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta. 
• Varmista, että suodatin on kokonaan puhdas  

ennen laittamista takaisin paikalleen. 
• Älä altista suodatinta auringonvalolle.

Höyrystimen ja lauhduttimen puhdistus.
Työn suorittaa huoltoteknikko. 
Jos kuivaajaa käytetään hyvin pölyisessä ympäristössä, höyrystin ja lauhdutin on puhdistettava parhaan mahdol-
lisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi sekä kompressorin ylikuumenemisen ja vahingoittumisen välttämiseksi. 
Tarkasta puhdistustarve ottamalla suodatin pois ja varmistamalla, että höyrystin on puhdas eikä näytä sellaiselta 
kuin alla olevassa kuvassa 1.

Puhalla alumiinilaippojen suuntaisesti. 
Puhalla ilmaa varovasti, jotta ohuet 
laipat eivät pääse taipumaan.

Kuva 1 Jos puhdistus on tarpeen, irrota yläkannatin.

Puhdista paineilmalla. Käytä puhallus-
suulaketta, jossa on taipuvat putket tai 
muu vastaavanlainen varuste.
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Vianetsintä

Laite ei toimi 
• Onko laite liitetty sähköverkkoon? 
• Onko huoneenlämpötila alle 8 °C tai yli 32 °C? Jos on, laite on toimintalämpötilansa ulkopuolisella alueella. 
• Varmista, että ON/OFF (Päällä/Pois) -kytkin on asetettu ON (Päällä) -asentoon. 
• Tarkista, että vesisäiliö on oikein sijoitettu laitteeseen eikä se ole täynnä. 
• Varmista, että ilman sisääntulo- ja ulosmenoaukoissa ei ole esteitä.

Laite tuottaa vähän tai ei lainkaan vettä 
• Onko suodatin pölyinen tai likainen? 
• Onko ilman sisääntulo- tai ulosmenoaukko tukossa? 
• Onko huoneen ilmankosteus jo hyvin matala?

Laite ei poista kosteutta ilmasta. 
• Onko liian moni ikkuna tai ovi auki? 
• Onko huoneessa jotakin, joka tuottaa paljon kosteutta?

Laite on liian meluinen 
• Tarkista, onko laite tasaisella maalla.

Laite vuotaa. 
• Varmista, että tyhjennysreikä haihduttimen alla ei ole tukossa. 
• Varmista, että kondenssiveden keruuastia ei ole rikki.  
• Jos käytät jatkuvaa tyhjenystä, tarkista, että letku on oikein asennettu ja vesi tyhjenee vapaasti.

Tekniset erittelyt 
 Tyyppi LAF 30 LAF 30W
Käytön kosteusalue % RH 30-100 30-100

Käyttölämpötila-alue °C +8  -   +32 +8  -   +32

Virtalähde V 220V - 240V~, 50 Hz 220V - 240V~, 50 Hz

Sulake A 10 10

Suurin tehonkulutus W 660W / 2,9 A 710W / 3,0 A

Kosteudenpoiston testausolosuhteet
lämpötilassa 20 °C, 60 %  
(suhteellinen kosteus)

l / 24 h 13 13

Kosteudenpoiston testausolosuhteet 
lämpötilassa 30°C, 80%  
(suhteellinen kosteus) 

l / 24 h 30 30

Kylmäaine R410A R410A

Kompressori Kierto Kierto

Äänitaso*, matala/korkea nopeus dB 47 / 51 47 / 51

Ilmavirta matala/korkea nopeus m³/h 200 / 280 200 / 280

Vesisäiliön tilavuus l 6,2 6,2

Kotelointiluokka IPX4 IPX4

Nettopaino kg 18,35 18,5

Pituusmitta mm 337 337

Leveysmitta mm 327 327

Korkeusmitta mm 528 528

* Mitattu 3 metrin etäisyydellä laitteesta.

Tämä merkintä ilmoittaa, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Tuote on kierrätettävä vastuullisesti edistämällä luonnonvarojen kestävää 
uudelleenkäyttöä ja mahdollisten huolimattomasta jätteenhävityksestä ympäristölle tai ihmisten terveydelle koituvien haittojen ehkäisemiseksi. Palauta käytetty tuote 
palautus- ja keruujärjestelmien kautta tai ottamalla yhteys jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöä suojelevaan kierrätysohjelmaansa.
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VEAB Heat Tech AB
Box 265
S-281 23 Hässleholm
SWEDEN

Käyntiosoite 
Stattenavägen 50
Toimitusosoite 
Ängdalavägen 4

Org.nro/Yritys 
556138-3166
Ly-tunnus 
SE556138316601

Postimaksupalvelu 
48 51 08- 5
Pankkisiirto 
926-0365

Faksi
Int +46 451 410 80
Sähköposti 
veab@veab.com

Phu
Int +46 451 485 00
Web-sivusto 
www.veab.com
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HUOM: Pidätämme oikeuden toimituksellisiin virheisiin sekä tämän käyttäjän oppaan muutoksiin ja parannuksiin siitä erikseen ilmoittamatta.


