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Boligaffugter

Type 4060
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Undersøg straks ved modtagelsen
om boligaffugteren er
ubeskadiget. Er der en skade, skal
det omgående anmeldes til
transportfirmaet. Principielt sker
al forsendelse for kundens risiko.
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Affugteren skal placeres frostfrit.
Affugterens indsugning skal
holdes udækket.
Ved placering af affugter bør der
tages hensyn til, at der plads til
vedligeholdelse og servicering.
Affugteren bør hvile 15 min.
efter placering/transport af
hensyn til olie i kompressoren.

PLACERING
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MÅL

Type nr. 4060

Spænding 230 V~

Sikring 10 A

Frekvens 50 Hz

Kapacitet 20°C – 80%RF  7,8 liter pr. døgn

27°C – 60%RF  7,1 liter pr. døgn

30°C – 80%RF  14 liter pr. døgn

Arbejdsområde 5 – 40°C

Effekt 200 W

Fordamper HFC – 134a (freon/CFC-fri)

Vandbeholder 3,2 liter – automatisk stop ved 2,5 liter

Netto vægt 10 kg.

Støjniveau 46 dB

Type nr. Højde Bredde Dybde VVS-nr. EAN-nr. METRO nr.

4060 530 mm 316 mm 193 mm 359521.200 5.708.512.041935 154062601

Hygrostat

Temperatur føler

Kontrolpanel

Fuld tank
afbryder

Kondensator
Rød

Ventilator

Hvid

(Jordledning)

Grå

Brun

BlåEl-terminalGrøn/Gul

(Jordledning)
Grøn/Gul

(Jordledning)
Grøn/Gul

Gul

Gul
Grå
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• Produktet bør ikke renses
eller overhældes med
opløsningsmidler eller lign.
brandfarlige væsker, idet
disse kan forårsage brand
eller eksplosion.

• Produktet skal afmonteres
fra strømtilslutning ved
rengøring, vedligeholdelse
og flytning.

• Det kan ikke anbefales
at bruge forlængerledning.

Venligst læs denne monterings-/
brugervejledning grundigt før
montering og ibrugtagning af
boligaffugteren.
Monterings-/brugervejledning
bør opbevares tilgængeligt.

• Stikprop placeres i en
til produktet godkendt
strømforsyning

• Produktet skal for Deres egen
sikkerheds skyld serviceres
af autoriserede installatører.

• Produktet skal i drift
placeres opretstående på
stabilt underlag

VIGTIGT

BEMÆRK

Stikprop fjernes fra strømforsyning ved et lige
træk i stikproppens plastikforstærkning.
Træk aldrig i ledningen !
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PRODUKTBESKRIVELSE

Forside

Indikator for vandstand

Betjeningspanel

Indsugningsgitter

Vandtank

Frontdæksel

Luftfilter
(indvendigt)

Bagside

Nedsænket håndtag

Justérbart
luftudslip

Hul til vandudledning

Ledning med stikprop
og ledningsholder
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BETJENINGSPANEL

TRYKLØS MONTERINGDrift – Indikator for at produktet er i drift

Afrimer – Indikator for afrimning

Fuld – Indikator for fuld vandbeholder
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• Kontroller at stikprop sidder rigtigt i strømforsyningen, og at det er
tilsluttet korrekt spænding.

• Fjern transportpap fra vandbeholder – produktet er først i drift, når
vandbeholderen er placeret korrekt.

• Hygrostaten på betjeningspanelet drejes i urets retning til ønsket
position.

• For en kontinuer affugtning drejes hygrostaten helt til højre til
indikationen » Kont.«

• For et komfortabelt indeklima drejes hygrostaten til »Komfort«
indikatoren, hvor affugteren automatisk vil slå fra ved 50-60%
relativ luftfugtighed.

• De kan også selv vælge høj eller lav luftfugtighed ved at dreje
hygrostaten til ønsket position. Affugteren vil automatisk slå fra,
når der i rummet er den ønskede relative luftfugtighed.

BETJENINGSVEJLEDNING
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INSTALLATION AF VANDBEHOLDER

• Affugteren vil automatisk slå fra, når vandbeholderens max.
kapacitet er nået, dvs. 2,5 liter. Indikatorlampen »Fuld« vil lyse.

• Drej hygrostaten til »Sluk« ved fuld vandbeholder.

• Flyt forsigtigt vandbeholderen ud af affugteren
• Tøm vandbeholderen og sæt den tilbage i affugteren. Vær sikker på

at den er korrekt placeret, da det er afgørende for den videre drift

* Åbn frontdæksel * Tag vandbeholder ud * Tøm for vand
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INSTALLATION TIL DIREKTE AFLØB

• Fjern udslagsbrikken bag på affugteren

• Tilslut vandslange på studs

• Vandbeholder sættes på plads i affugter, da det er afgørende for den
videre drift.

• Slangen vil herefter løbende aflede vandet fra affugteren.
• Vær sikker på at slange er placeret sikkert i afløbet.
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AUTOMATISK AFRIMNING

Produktets arbejdsområde er rumtemperaturer mellem 5-40°C.

Ved koldere temperaturer vil fugtigheden i luften ved passage
af kondensatoren blive til is. Isen vil med mellemrum smeltes,
idet produktet er designet til og udstyret med en automatisk
afrimningsfunktion.

Bemærk!!
Boligaffugteren yder optimalt/kondenserer mest vand ved placering
i varme lokaler. Ved lavere temperaturer er der mindre fugtighed
i luften.
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RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid strømmen til affugteren før rengøring.
• Tør produktet af med en ren fugtig klud og anvend en støvsuger

med børste til at rengøre frontgitteret. Brug ingen kemiske
opløsningsmidler til rengøring af produktet.

• Luftfilteret er placeret inde i affugteren over vandbeholderen.
Dette løsnes ved at trække ned ad.

Filtret bør renses en gang om måneden eller efter behov ved brug
af en støvsuger med blød børste eller ved at vaske filteret med varmt
vand og mildt rengøringsmddel. Efter støvsugning skylles filteret
under rindende vand for fjernelse af støv og filteret rystes for
overskydende vand.

• Filteret skubbes op på plads sikret ved et klik.

Bemærk !!
Et tilstoppet filter vil forårsage dårlig ydeevne samt risiko for
overophedning af affugteren.
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FEJLSØGNING

1. Manglende
strømtilslutning ?

2. Er vandbeholderen
rigtig på plads ?

3. Er vandbeholderen
fuld ?

4. Strømfejl ?

1. Luftfilter blokeres af
skidt eller støv ?

2. En genstand blokerer
for vand-udledning
bag på ?

3. Lav temperatur ?

1. Vandslange er
tilstoppet ?

2. Vandbeholder er ikke
korrekt placeret ?

3. Vandbeholder
beskadiget ?

1. Lav net spænding ?

2. Der bruges
forlængerledning ?

1. Fordamper støjer ved
cirkulation af
kølemiddel?

Affugter
fungerer ikke

1. Sæt stik i
strømtilslutning

2. Sæt vandbeholder
korrekt

3. Tøm vandbeholder

4. Check sikring eller
afbryder på din
strømtavle

1. Rens filteret

2. Fjern genstand –
oprethold 50 mm
frit område rundt
om fordamper

3. Højere
rumtemperatur
Vand utæthed

1. Fjern tilstopning

2. Placér vand-
beholder korrekt

3. Vandbeholder
erstattes af ny

1. Tilslut korrekt
strømtilslutning

2. Brug ikke
forlængerledning

1. NORMALT

Dårlig
ydeevne

Kompressor
stopper en kort
tid

Affugter kommer
med boble-lyde

Problem Mulig årsag Løsning

Vand
utæthed
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OPBEVARING

Ved opbevaring over længere tid
bør De gøre følgende:
• Sluk for affugteren – træk

stikproppen ud.
• Tøm vandbeholder.
• Rens luftfilter.
• Rengør alle plastik dele.
• Opbevar affugteren køligt og

tørt i original indpakning i
opretstående stilling.
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FEJLFINDING



15

Overensstemmelseserklæring

Vi METRO THERM A/S
Rundinsvej 55
DK-3200 Helsinge

erklærer på eget ansvar, at følgende produkt

5410

som er omfattet af denne erklæring, er i overensstemmelse
med følgende standarder eller andre normative dokumenter

Direktiv nr.: 72/23/EEC
93/68/EEC
89/336/EEC

Standard nr.: * EN 60335-1:88 + A2, 5, 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56
* EN 60335-2-40:93 + A51
* EN 61000-3-2:95
* EN 61000-3-3:95
* EN 55014:93
* EN 55104:95

Helsinge 1. oktober 2000 Underskrift

Lisbeth Rud Hansen
Kvalitetschef



METRO er 100% dansk, og ejes af METRO-SCRØDER FONDEN, som årligt udlodder midler til almennyttige sociale formål.

METRO THERM A/S · 3200 Helsinge · Tlf. 48 79 62 11 · Fax 48 79 73 33 · E-mail info@metrotherm.dk
www.metrotherm.dk

Ret til ændringer i
udførelse forbeholdes.

Godtgørelse og garanti gælder
for modtagelse i Danmark.
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Tillykke med Deres nye METRO produkt! Vi er sikre på, at De bliver glad
for den, vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at
levere Dem et godt og gennemkontrolleret produkt.
Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikations-
fejl, skal de vide:

– at De indenfor 12 måneder fra dokumenteret installations- eller købs-
dato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem
blot med fakturaen til Deres leverandør, som da vil kontakte fabrik-
ken.

Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle
defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne
kun er gældende, såfremt:
1. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes

til os gennem deres leverandør.
2. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i apparatet udover

alm. forskriftsmæssig tilslutning.
Installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ.
(Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning).

OBS
Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om funktion, pasning
og bortskaffelse.

Brugervejledningen skal,ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved produktet.

Det udtjente produkt skal bortskafes på den mest miljørigtige måde.

Ved uregelmæssig drift
– tilkald installatøren!
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Fabrikations-

nummer:

Opsat og instruktion

givet af installatør:

(navn)

Underskrift:

Dato:


