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Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.
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1.  Sikkerhetsanvisninger

Advarsel
Dette apparatet er ikke beregnet for kommersiell bruk. All annen bruk kan forårsake 
brann, elektriske støt, personskader og materielle skader.

Les bruksanvisningen før bruk, se riktig avsnitt i bruksanvis-
ningen.

Resirkuler uønskede materialer i stedet for å kaste dem.  
Alle apparater og emballasje skal sorteres og leveres til miljø-
stasjon for resirkulering.

Produktet følger gjeldende direktiver.



44 MV-2501-2502-8--2019 . eeese-air-care.com © eeese air care aps, med enerett

NO

Advarsel Våte hender er ikke tillatt Advarsel

Strømledning

Ikke trekk i 
strømledningen 
for å koble enhe-
ten fra stikkon-
takten.

Ikke bruk appara-
tet i en overbe-
lastet skjøteled-
ning.

Ikke plasser 
tunge gjenstan-
der på strømled-
ningen, da det 
utgjør en sikker-
hetsrisiko.

Ikke bruk appa-
ratet hvis støp-
selet ikke sitter 
fast i kontakten.

Ikke forsøk å byt-
te strømledning 
selv. Ta kontakt 
med service-
senter.

Ikke ta på støp-
selet med våte 
hender, da det 
kan føre til elek-
trisk støt.

Kontakten må 
være jordet og 
forsvarlig sikret.

Trekk ut støpse-
let under torden-
vær.

Plassering

Ikke plasser 
brennbare og 
eksplosive gjen-
stander rundt 
apparatet, da 
det kan føre til 
brann.

Ikke bruk appa-
ratet i svømme-
basseng eller 
lignende anlegg, 
da det medfører 
sikkerhetsrisiko.

Ikke bruk appara-
tet på et trekk-
fullt sted.

Plasser appara-
tet på en stabil, 
flat overflate.
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Under bruk

Slå av strøm-
men og trekk ut 
strømledningen 
før du flytter 
den.

Ikke hell vann 
i apparatet, da 
det kan føre til 
funksjonsfeil.

Barn må være 
under tilsyn for 
å sikre at de ikke 
stikker noe inn i 
apparatet.

Ikke plasser tun-
ge gjenstander 
på apparatet, da 
det kan føre til 
funksjonsfeil.

Ikke velt appara-
tet eller utsett 
det for kraftige 
støt, da det kan 
føre til funk-
sjonsfeil.

Apparatet må 
ikke tildekkes når 
det brukes.

Ikke legg 
hendene på 
ventilasjons-
åpningen, da 
det kan føre 
til skader eller 
funksjonsfeil.

Installer luftfilte-
ret før du bruker 
det.

2. Deleliste

Komponenter

1.  Frontdeksel

2. Toppdeksel

3. Styrekort

4.  Ventilasjonsåpning

5.  Innkapslet lift

6.  Luftfilter

7.  Vanntank

8.  Bakdeksel

9.  Drenering

10.  Strømledning
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Betjeningspanel

11.  Strømknapp

12. Tidsurknapp

13. Knapp for fuktighetskontroll

14.  Knapp for viftehastighet / 
 Barnelås

15.  Knapp for å tørke klær

16.  Lys for tørking av klær

17.  Lys for høy hastighet

18.  Lys for lav hastighet

19.  Display, Fuktlesing

20.  Tidsurlys

21.  Lys for full tank

22.  Lys for drift

23.  Lys for tining

Drenering

24.  Drenering

25. Dreneringsrør
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3. Før bruk

• Plasser avfukteren stående på stabilt og flatt underlag.

• Sørg for at avfukteren står minst 50 cm fra vegger eller møbler.

• Strømtilførselen skal tilsvare verdien på platen, og stikkontakten må være jordet.

• Påse at tanken er riktig montert. Hvis den er full eller ikke montert, vil lyset som varsler 
om full tank, lyse, og luftfukteren stopper.

• Slå på strømmen, og bruk maskinen som beskrevet nedenfor. 

4. Kontinuerlig drenering
Vanligvis vil vannet samles i tanken. Hvis du foretrekker kontinuerlig drenering, må du 
gjennomføre de nødvendige trinnene (se figur 3).

a. Fjern vannbeholderen.

b. Skyv en 14 mm slange på tuten.

c. Monter vannbeholderen igjen.

 
Sørg for at det er fall i slangen, og at den ikke er blokkert eller brettet.
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5. Bruksanvisning

Slå enheten på/Av [Strømknapp]

Koble til strømforsyningen og trykk én gang på strømknappen for å slå på enheten.  
Som standard kjører enheten manuelt med kontinuerlig avfukting og høy viftehastighet. 
På/av-indikatoren lyser.

 
Trykk på strømknappen for å slå av enheten. Når den stopper, vil viften gå i noen 
sekunder for å fjerne den varme luften i enheten.

Når maskinen er i standby, blinker på/av-indikatoren langsomt.

 
Funksjon for automatisk avstenging [Tidsurknapp]

(2S)

Trykk på tidsurknappen for å velge ønsket antall timer, 00–24–00, for automatisk avsteng-
ning.

 
Innstillingen for automatisk avstengning slås av hvis du trykker to ganger på tids-
urknappen innen fem sekunder. 
Automatisk avstengning slås av hvis enheten slås av og på igjen.
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Fuktighetsinnstilling [Knappene opp og ned]

Trykk på knappen for fuktighetsinnstilling for å velge ønsket fuktighet – CO – 30 % – 35 
% – 40 % – 45 % – 50 % – 55 % – 60 % – 65 % – 70 % – 75 % – 80 % – CO. CO er konti-
nuerlig avfukting uavhengig av luftfuktigheten.

 
Viftehastighet [Knapp for viftehastighet]

(2S)

Trykk på knappen for viftehastighet for å velge ønsket hastighet, høy eller lav, basert på 
bruken.

 
Knappen for viftehastighet fungerer ikke ved tørking av klesvask og avriming.

 
Funksjon for tørking av klesvask [Knapp for tørking av klesvask]

Trykk på knappen for tørking av klesvask for å aktivere funksjonen. Enheten kjører med 
kontinuerlig avfukting og høy viftehastighet i seks timer, og deretter slås den av automa-
tisk.

 
Knappen for viftehastighet og tidsur fungerer ikke.
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Barnelås [Knapp for viftehastighet – to sekunder]

Hold inne knappen for viftehastighet i to sekunder for å låse alle knappene, samtidig som 
det kommer en pipelyd. Gjør det samme for å låse dem opp igjen.

 
Barnesikringen kan aktiveres i standby og under drift, men den kan ikke aktiveres 
når vanntanken er full.

Indikator for avriming ved lav temperatur

Når omgivelsestemperaturen er for lav, vil avfukteren gå til avrimingsmodus og kjøres med 
høy viftehastighet uten avfukting.

Indikator for automatisk avstenging ved full vanntank

Enheten går over til standby når vanntanken er full eller når den ikke er riktig montert. Når 
tanken er tømt eller montert, går enheten tilbake til forrige modus. 

 
Ingen knapper er aktive, bortsett fra på/av-knappen.
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Minnefunksjon:

a. Når den kobles fra eller strømmen brytes og kobles til igjen, vil avfukteren fortsette  
 med den modusen som var aktiv før strømmen ble brutt. Tidsurinnstillingen  
 beholdes.

b. Trykk på strømknappen for å slå av avfukteren, og trykk deretter på strømknappen  
 for å slå den på igjen. Avfukteren bruker modusen som var aktiv før  
 avstengingen. Tidsurinnstillingen er ikke lenger aktiv.

c. Slå av avfukteren og trekk ut strømledningen, og koble deretter til strømkabelen  
 og slå på avfukteren igjen. Nå er den tilbakestilt til fabrikkmodus.

6.  Rengjøring
Ved regelmessig bruk kan filteret bli fullt av støv og partikler. Derfor bør filteret rengjøres 
minst annenhver uke. Gjør følgende:

1 Slå av enheten og trekk ut støpselet før rengjøring.

2

Rengjør utsiden med en myk og tørr klut. Hvis enheten er 
ekstra skitten, kan du bruke et skånsomt rengjøringsmiddel. 
Tørk av avfukteren med en lett fuktet klut. Ikke sprut vann på 
enheten.

3
Fjern filteret og rengjør det med støvsuger eller såpevann 
som ikke er varmere enn 40 °C.

4 Skyll og tørk filteret helt før det monteres igjen.
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7.  Oppbevaring
Hvis avfukteren ikke skal brukes over en lengre periode, gjør du følgende:

1. Trekk ut støpselet og tøm tanken. Påse at tanken og avfukteren er helt tørre. Dette 
kan ta et par dager.

2. Rengjør luftfilteret.

3. Kontroller avfukteren for å være sikker på at den kan brukes igjen senere.

4. Pakk enheten i egnet emballasje.

5. Oppbevar avfukteren på et støvfritt sted uten direkte sollys. Fortrinnsvis dekket i plast.

8. Vis feilkoder
Kontakt forhandleren hvis noen av disse feilkodene vises.

Kode E1 E2

Feil Feil i temperatursensor Feil i fuktighetssensor

Skjerm Blinker hvert 30. sekund Blinker hvert 30. sekund

Dette skjer
Enheten fjerner fortsatt 
fuktighet, men kun i avri-
mingsmodus.

Enheten fjerner fortsatt 
fuktighet, men kun i modus 
for kontinuerlig avfukting.

9. Feilsøking
Kontroller følgende før du kontakter teknisk brukerstøtte.

PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING

Enheten fungerer 
ikke

Strømmen er ikke tilkoblet Koble støpselet til kontakten

Vannbeholderen er full Tøm tanken

Tanken er ikke montert på riktig 
måte

Monter tanken

For lav vannfjer-
ningskapasitet

Kjøretiden er for kort Vær tålmodig, og vent

For lav omgivelsestemperatur 
eller luftfuktighet

Det er normalt at enheten ikke 
fjerner fuktigheten under disse 
forholdene

Enheten fungerer, 
men er ikke effek-
tiv nok

Rommet er for stort
Vi anbefaler at du bruker en 
avfukter med større kapasitet

Det er for mye ventilasjon
Reduser ventilasjonen (for 
eksempel ved å lukke vinduer 
og dører)

Luftfilteret er tett Rengjør luftfilteret

Innstilt fuktighet er høyere enn 
omgivelsesfuktigheten

Angi fuktigheten lavere enn 
omgivelsesfuktigheten
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Avfukteren blåser 
ut varm luft

Den tørkede luften går over 
varmespoler før den blåses inn 
i rommet igjen – som et ledd i 
avfuktingen

Dette er normalt, en avfukter er 
ikke en luftkjøler

Skjermen viser ikke 
innstilt fuktighet

Skjermen viser den relative luft-
fuktigheten i rommet, ikke den 
innstilte luftfuktigheten

Trykk en gang på knappen for 
luftfuktighet for å vise innstilt 
luftfuktighet

Vann på gulvet
Det er vann i tanken, og enheten 
er vinklet for mye

Vær forsiktig når du flytter 
tanken

Avfukteren bråker
Luftfilteret er tett, eller enheten 
står på ujevnt underlag

Rengjør filteret, eller plasser 
enheten på flatt underlag

10.  Tekniske spesifikasjoner
Modell Emil, artikkelnr. 2501 2502

Anbefalt arbeidsområde m2 2–30 2–40

Tidsur 1 ~ 24 t 1 ~ 24 t

Strømtilførsel 220–240 V – 50Hz 220–240 V – 50Hz

Avfuktingskapasitet
10 l/dag (30 °C RH 80 %) 12 l/dag (30 °C RH 80 %)

5,0 l/dag (27 °C RH 60 %) 6,5 l/dag (27 °C RH 60 %)

Strømforbruk 160 W 180 W

Luftvolum 
m3/t

Høy 105 105

Lav 80 80

Støynivå 
dB(A)

Høy 40 42

Lav 36 36

Vanntankens kapasitet 2,6 l 2,6 l

Driftstemperatur 5~35 °C 5~35 °C

Kjølemedium R134a R134a

Kompressor Reciprocating Reciprocating

Nettovekt 10,5 kg 11,4 kg

Filter Vaskbart Vaskbart

Dreneringsslange diameter 
mm

14 14

Produktstørrelse (B x D 
x H)

300 x 250 x 463 mm 300 x 250 x 463 mm

 
Disse tekniske dataene er kun ment som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre 
dem uten ytterligere forvarsel.
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11.  Service 
Hvis du har spørsmål eller trenger mer informasjon, kan du ringe 

kundeservice på telefon +45 70 22 68 56

Hvis du trenger service eller har en garantihenvendelse, må du opprette en sak i bruker-
støttesystemet vårt. Gå til nettstedet under BRUKERSTØTTE.

12.  Garanti

Begrenset garanti

Vi gir to års garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdato. Garantien dekker bare produksjons-
feil som fører til at produktet ikke kan monteres eller brukes på vanlig måte. Defekte deler 
vil bli erstattet eller reparert.

Garantien dekker ikke transportskader, annen bruk enn det som er tiltenkt, skader som 
skyldes feil montering eller feil bruk, skader som skyldes støt eller andre feil, eller feil opp-
bevaring. 

Garantien gjelder ikke hvis brukeren modifiserer produktet.

Garantien dekker ikke produktrelaterte skader, materielle skader eller tapt omsetning.

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for beløp som overstiger kostnaden knyttet til å 
bytte defekte deler, og garantien dekker ikke kostnader knyttet til å fjerne eller installere 
den defekte delen, transport til og fra verksted og andre materialer som trengs for å utfø-
re reparasjonen. 

Garantien dekker ikke feil eller problemer som skyldes følgende:

• Feil installasjon, bruk eller vedlikehold som ikke er i tråd med bruksanvisningen som 
leveres sammen med enheten.

• Installasjon av enheten.

• Misbruk, endring, ulykker, brann, flom, lynnedslag, gnagere, insekter, uaktsomhet eller 
uforutsette hendelser.

• Bruk av uautoriserte deler eller tilbehør.

Ansvarsbegrensning

Dette er den eneste garantien produsenten gir. Ingen kan utstede andre garantier på 
vegne av oss.

Denne garantien erstatter alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset til under-
forståtte garantier om egnethet for bestemte formål og salgbarhet. Vi fraskriver oss alt 
ansvar for følgeskader, utilsiktede skader, indirekte tap eller tap som følge av brudd på 
garantien.

Denne garantien gir deg juridiske rettigheter som kan variere fra land til land.



MV-2501-2502-8--2019 . eeese-air-care.com © eeese air care aps, med enerett 55 

NO

Klager

Ved garantikrav må du fremvise gyldig kvittering. Les om garantikrav under SERVICE.

 

VIKTIG.
Hvis du trenger teknisk bistand, kan du kontakte brukerstøtte: 

Telefon (Danmark) +45 7022 6856     Mandag – fredag 09.00–13.00

Vi har spesialistkunnskap om produktene våre og fagfeltet, så du får raskt hjelp.


