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SIKKERHEDS INFORMATION 
1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af 

affugteren og gem derefter manualen. 

2. Nedsænk aldrig affugteren i vand eller andre væsker. 

3. Anvend aldrig affugteren hvis ledning eller stikprop er beskadiget, efter 

at affugteren ikke fungerer korrekt eller efter at affugteren er blevet tabt 

elle på anden måde beskadiget. 

4. Affugteren må kun repareres af autoriserede personer. Ukvalificerede 

reparationer kan udgøre en stor risiko for brugeren. 

5. Børn er ikke bevidste om risikoen ved at anvende et elektrisk apparat. 

Sørg derfor for at børn ikke anvender affugteren uden inden at have 

fået en grundig instruktion. 

6. Sluk altid på væggen når affugteren ikke er i brug, skal flyttes eller 

rengøres. 

7. Anvend kun affugteren ved den på affugteren angivne spænding. 

8. Affugteren må kun bruges i almindelig husholdning, og kun til det 

formål, den er fremstillet til. 

9. Placer ikke tunge objekter på affugteren. 

10. For at undgå overløb, skal tanken tømmes før affugteren flyttes. 

11. Vip ikke affugteren til siderne da overløbende vand kan beskadige 

affugteren. 

12. Hvis ledningen beskadiges skal den skiftes af leverandøren eller andre 

autoriserede personer for at undgå risikoen for en ulykke.  

13. Denne affugter er ikke beregnet til at blive anvendt af personer 

(herunder børn) med reducerede fysiske, følelsesmæssige eller 

mentale kompetencer eller af personer med manglende erfaring 

og kendskab, undtagen disse har modtaget instruktion og 

vejledning af en person, der har ansvar for deres sikkerhed. 

Børn skal instrueres i ikke at lege med affugteren. 

14. Kontroller venligst at der ikke er brændbare/antændelige 

materialer indenfor en afstand af 50 cm fra affugteren. 

15. Ved rengøring tag da venligst stikproppen ud af kontakten. 
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BRUGSVEJLEDNING 

 

1. Kontrol panel  

2. Filter 

3. Håndtag 

4. Frontpanel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bag panel  

6. Aftapningshane 

7. Vandtank 
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KONTROLPANEL 

 

Operation = DRIFT   Tank full = FULD TANK  Defrost = afrimmer 

 

 

     MIN.  HYGROSTAT  MAX. 

 
BRUGSINSTRUKTION  
 
Start af affugter  

1. Stil først HYGROSTATEN i ”MIN.” position. 

2. Sæt stikproppen i kontakten og tænd. 

3. Drej HYFROSTATEN (mod højre) og stil den på den ønskede 

luftfugtighed (60 % f.eks., svarende til position”4”). 

Slukning af affugter  

1. Drej HYGROSTATEN mod venstre til ”MIN.” positionen og affugteren 

stopper. 

2. Hvis affugteren ikke er i brug over en periode, tag da venligst stikproppen 

ud af kontakten. 

 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 
1. Affugteren fungerer kun når den omgivne luftfugtighed er højere end 

luftfugtigheden indstillet på affugteren. 

2. Tøm vandtanken når den er fuld og indikatoren på kontrolpanelet lyser. 

Sæt herefter den tomme vandtank tilbage på dens plads, så affugteren 

kan fortsætte sin drift. 

3. Når affugteren stopper, skal du vente i 3 minutter inden du genstarter 

affugteren for at beskytte kompressoren mod at blive beskadiget. 
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4. Luftfugtigheden og det omtrentlige position nummer på HYGROSTATEN: 

 

 

HYGROSTAT 

POSITION NR. 

OMTRENTLIGE 

LUFTFUGTIGHED 

8 20﹪ 

7 30﹪ 

6 40﹪ 

4  60﹪ 

2  80﹪ 

5. Affugteren er anvendelig i temperaturintervallet 5-35
o
C. 

6. Hvis affugteren ikke starter (lyset i kontrolpanelet tænder ikke) eller 

affugteren laver mellemliggende stop af ukendte årsager, kontroller da 

venligst stikproppen og strømforsyningen om der skulle være en dårlig 

forbindelse. Hvis stikproppen og strømforsyningen er i orden, vent da 10 

minutter og genstart affugteren (fordi det tager cirka 10 minutter at 

genindstille). Hvis affugteren ikke starter efter 10 minutter, kontakt da din 

leverandør eller en anden autoriserede person for at få udført 

reparation. 

7. Når affugteren er i drift, vil kompressoren afgive varme og få 

rumtemperaturen til at stige. Dette er normalt. 

 

TØMNINGSINSTRUKTION 

Det udvundne vand kan opsamles i vandtanken eller blive drænet  

løbende igennem en PVC slange (leveres ikke): 
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BRUG AF VANDTANKEN: 

Når aftapningshanen er blokeret af proppen vil vandet automatisk blive ledt i 

vandtanken. 

Når ”Tank Fuld” indikatoren i kontrolpanelet lyser, er tanken fuld, og 

kompressoren og ventilatoren vil stoppe driften, tøm da venligst vandtanken: 

Fig. 01   

 

1. Fjern vandtanken som på Fig. 01 og tøm den. 

2. Indsæt forsigtigt igen den tømte vandtank på dens oprindelige plads. 

 

LØBENDE DRÆNING 

1. Hvis du ønsker at gøre brug af denne funktion, skal du først åbne for 

blokeringen bag panelet med en tang.(Se Fig.02) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02 
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RENGØRING AF FILTER 

 

 

 

= Filter 

 

= Filter håndtag 

 

 

1. Filteret kan fjernes fra dets sprække ved at tage fat i filterets håndtag og 

trække det ud fra affugterens bagside. 

2. Hver anden uge, fjern da filteret og rengør det med varmt vand, under 40 

grader. Lad det tørre af sig selv og monter det derefter igen på 

affugteren. 

.                                       

VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTION 

1. Affugteren må ikke placeres på bløde eller skæve overflader når den er i 

drift. Hermed undgås at der opstår vibrationer og støj.  

2. Stik aldrig en tynde eller hårde objekt ind i enheden. Hermed undgås at 

der sker ulykker og maskinsvigt.                                       

3. Når strømmen er slukket eller når affugteren ikke er i brug gennem 

længere tid, fjern da venligst ledningen fra stikkontakten. 

 

 

 

 



 8 

 

4. For at opnå det bedste resultat ved affugtning, bør områderne foran og 

bagved affugteren holdes rene og frie for forhindringer, som kan hindre 

affugterens luftgennemstrømning.    

5.  Rens filteret hver anden uge (brug aldrig sprit, opløsningsmidler eller 

varmt vand med en temperatur over 40
o
 C.). 

 

                  

  

 

 

 

SPECIFIKATIONER 
                    MODEL 

SPECIFIKATION         

350510 
 

STRØMKILDE 1∮220-240V~50Hz  

EFFEKT 260W 

STRØMSTYRKE 1.2A 

NETTOVÆGT 12.2Kg 

AFFUGTNING liter/dag 10 liter/dag 30℃ RH 80% 

LUFTINDTAG ? 

KØLEMIDDEL  R134A, 110 g 

STØJNIVEAU ? db 

DIMENSIONER (B) 365 x (D) 220 x (H) 490 

TEMP. INTERVAL F/ANVENDELSE 5℃~35℃ 

VANDTANK KAPACITET 2.3L 
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Overkrydset skraldespand (standard EN 50419) 

 

”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) 

indeholder materialer, komponenter og stoffer, 

der kan være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 

affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr 

(WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  

Produkter, der er mærket med nedenstående 

overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og 

elektronisk udstyr. Den krydsede 

skraldespand symboliserer, at affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr ikke må 

bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles 

særskilt.  

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor 

affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på 

genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra 

husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens 

tekniske forvaltning.”  

  

Med venlig hilsen: QUINE ApS, Middelfartsvej 3, 9220 Aalborg Øst, 

Danmark 

 


