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Alkuperäinen käyttöohje ja varotoimenpiteet ovat saatavilla Boels Verhuur B.V.:ltä.

ILMANKUIVAIN 50L
Tarkoituksenmukainen käyttö
Käytä laitetta vain huoneilman kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen.

Tämä voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja tulipalovaaraan. Ilmankuivain tulee liittää
asianmukaisesti suojattuun (maadoitettuun) 230V verkkojännitteseen, joka on asennettu
voimassaolevien sähköasennusohjeiden mukaisesti. Sähkökojeiden käyttö erittäin märissä tai
kosteissa tiloissa voi olla vaarallista. Sähköiskun vaaran minimoimiseksi tulee käyttää sopivaa
vikavirtasuojakytkintä (RCD).
Useimmissa käyttöolosuhteissa muodostuu taukoamatta vettä, joten on erittäin tärkeää
johtaa se pois oikealla tavalla. Ennen ilmankuivaimen käynnistämistä tulee laitteessa olevaan
poistoliitäntään liittää halkaisijaltaan 12,5 mm:n letku. Letkun toinen pää ripustetaan
mahdollisimman suuren astian reunaan. Tarkista säännöllisesti, että astia ei täyty yli.
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Ilman tuloaukko
10. Kuljetuskahva
Kondenssipumpun liitäntä
11. Ilmasuodatin
Kondenssiveden poistoletkun letkuliitäntä 12. Kilowattituntilaskuri (lisävaruste)
Kondenssivesisäiliö
13. Käyttötuntilaskuri
Jalustat
14. Esivalintakytkin
Kuljetuspyörät
15. Virtakytkin; Palaa, kun laite
Ohjauspaneeli		 on käynnistetty.
Ilman poistoaukko
16. Kondenssivesisäiliön merkkivalo
Kantokahva

3. KÄYTTÖÖNOTTO

Laitteen käynnistäminen
Käyttöohje ja turvallisuusohjeet
Ilmankuivaaja imee kosteuden ilmasta ja se virtaa laitteen läpi. Jatkuva toiminto vähentää
ilman suhteellista kosteutta ja ehkäisee ruosteen, lahoamisen, homeen ja kondensaatioveden
muodostumista siinä huoneessa, missä ilmankuivainta käytetään. Ilmankuivain vähentää
kondensaatioveden määrää remontti- ja sisustustöiden jälkeen, ja lyhentää näin niiden
kuivumisaikaa. Ilmankuivain soveltuu käytettäväksi tiloissa, joiden lämpötila on 0 °C ja 32 °C:een
välillä. Laite on varustettu automaattisella jäänestolaitteella. Mikäli ympäristön lämpötila laskee
alle +20 °C, muodostuu höyrystimeen jäätä. Tämä alentaa ilmankuivaimen tehokkuutta.
Turvallisuusohjeita
- Tarkista laitteen runko ja virtajohto mahdollisten vaurioiden varalta!
- Älä työnnä esineitä ristikon sisään!
- Älä peitä ristikkoa!
- Älä käytä laitetta, mikäli sen suojakotelo on poistettu!
- Älä yritä korjata laitetta! Korjauksia saavat tehdä ainoastaan valtuutetut ja asiantuntevat
ammattilaiset.
- Älä kiipeä laitteen päälle!
- Älä yritä nostaa laitetta yksin!
- Käytä laitetta vain tarkoituksenmukaiseen käyttöön!
- Huolehdi, että laite on liitetty asianmukaisesti maadoitettuun virtalähteeseen, jossa on
riittävä suoja!
- Älä koskaan käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistamiseen!

1. Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen. Muutoin laite ei
käynnisty!
2. Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
3. Käynnistä laite virtakytkimestä (15).
4. Varmista, että virtakytkimen (15) valo palaa.
5. Tarkista, että kondenssivesisäiliön merkkivalo (16) on sammunut. Tyhjennä
kondenssivesisäiliö.
6. Säädä huoneen ilmankosteus esivalintakytkimen ilmankosteus (14) avulla.
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4. KÄYTÖSTÄ POISTO

Sammuta laite virtakytkimestä.
Poista kondenssivesi laitteesta.
Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
Vedä verkkopistoke pistorasiasta.
Puhdista laite ja erityisesti ilmansuodatin.

Laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!
Laite tulee palauttaa takaisin puhtaana ja ilman vaurioita.

1. KULJETUS

Kuljeta ilmankuivainta pystysuorassa asennossa ja varmista ennen kuljetusta, että se ei pääse
liikkumaan kuljetuksen aikana. Kuljetuksen jälkeen anna laitteen seistä 5 minuuttia, ennen kuin
otat sen käyttöön. Älä liikuta tai kuljeta laitetta sen ollessa käynnissä.

2. SIJOITUS

Ilmankuivain tulee sijoittaa tasaisesti pystysuoraan asentoon. Huomioi, että kaikki
ikkunat ja ovet ovat suljettu. Kaikki aukot, jotka johtavat ulos, tulee tiivistää. Sijoita laite
sen huoneen tai tilan keskiosaan, jossa kosteutta tulee poistaa. Mikäli pitää kuivata jokin
erityisen kostea, sijoita ilmanpoistoaukkoritilä tämän alueen suuntaan. Jätä aina vähintään
1 metri ilmankuivaajaan. Ilmannotto- ja poistoaukkoja ei saa koskaan peittää tai tukkia.
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