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Tehnilised andmed 

 

 

Mudel nr LO10H  

Elektritoide 230…240 V, 50 Hz 

Katsetingimused Õhutemperatuur 30 °C, 

suhteline õhuniiskus 80% 

Kuivatamisvõimsus 10 l/päev 

Võimsustarve/ 

elektrikulu* 

260 W / 1,32 A 

Kompressor Kolbkompressor 

Jahutusvahend R134a 

Kasutustemperatuur 5...35 °C 

Veepaagi maht 3,6 l 

Mõõtmed (laius x pikkus x kõrgus) 34,2 x 24,5 x 49,2 cm 

Netomass  11 kg  

 

 

 

 

 

 Tärniga * tähistatud andmed võivad tehnilistel põhjustel erineda. Täpsemad 

andmed leiate vajadusel tootele kinnitatud andmesildilt. 
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Tööpõhimõte 

 

     Kondensaator 

Aurusti 

 

 

Niiskusest küllastunud õhk                                    Kuiv soe õhk 

Veepaak 

 

      Kompressor 

 

Selle toote puhul on tegemist õhukuivatiga. Seade reguleerib suhtelist õhuniiskust: õhu 
seadmest läbivoolamise ajal kondenseerub ülemäärane niiskus jahutuselementidel. Õhus 
sisalduv niiskus kondenseerub külma pealispinnaga kokkupuutumisel. Seejärel koguneb 
kogu kondenseerunud vesi veepaaki. Kondensaatorist läbivoolamise ajal kuivatatud õhk 
natuke soojeneb ja juhitakse seejärel veidi kõrgemal temperatuuril uuesti ruumi tagasi. 

 

Paigalduskoht 

 
Ülemäärane niiskus tungib teie 
maja kõikidesse ruumidesse 
samamoodi, nagu 
toiduvalmistamislõhnad kogu 
majas levivad. Seetõttu tuleks 
õhukuivati paigaldada sellisesse 
kohta, kus ta saaks koguda 
niisket õhku kogu majast. 
Juhul kui ühes ruumis esineb 
tõsine niiskuseprobleem, võite 
õhukuivati paigaldada kõigepealt 
sinna ja viia hiljem üle 
kesksemasse asukohta. 

Õhukuivati paigaldage kindlasti 
horisontaalsele pinnale ja 
vaadake, et seadme kõikidel 
külgedel jääks vähemalt 10 cm 
vaba ruumi, et tagada tõhus 
õhuvool. 
Õhukuivati seisab ratastel ja 
seda saab vaevata mis tahes 
kohta lükata; enne teise kohta 
lükkamist lülitage seade kindlasti 
välja ja tühjendage veepaak. 

Pikendusjuhtme kasutamine ei 
ole soovitatav; valige seetõttu 
võimalusel pistikupesa 
lähedusse jääv paigalduskoht. 
Kui pikendusjuhtme kasutamine 
on vältimatu, siis jälgige, et 
juhtmesoonte ristlõikepind oleks 
vähemalt 1 mm2. 
Maksimaalse võimsuse 
saavutamiseks peaksid 
välisuksed ja aknad olema 
õhukuivati kasutamise ajal 
suletud. 
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Enne kasutuselevõttu 

 

Tähelepanu! 

 Jälgige, et seade seisaks alati vertikaalses asendis. 

 Pärast seadme transportimist või kallutamist (nt puhastamise ajal) oodake 

umbes tund aega, enne kui seadme vooluvõrku ühendate. 

 Jälgige, et õhu sisse- ega väljalaskeavade juures ei oleks võõrkehasid. 

 Võrgutoide peab olema vastavuses seadme tagaküljele kinnitatud andmesildil 

olevate tehniliste andmetega. 

 Kui toitejuhe saab kahjustada, siis ohutuse tagamiseks tohib seda vahetada 

ainult tunnustatud teeninduspartner või vastava väljaõppe läbinud spetsialist. 

 Seadet ei tohi kunagi käivitada ega seisata toitejuhet pistikupessa ühendades 

või sellest välja tõmmates. Tehke seda alati juhtpaneelil olevast lülitist. 

 Kui tahate seadme teise kohta paigutada, lülitage see kõigepealt välja, 

seejärel lahutage toitejuhe pistikupesast ja lõpuks tühjendage veepaak. 

 Seadme puhastamiseks ärge kasutage putukatõrje aerosoole ega teisi 

samalaadseid süttivaid puhastusvahendeid. 

 Jälgige, et seadme peale kunagi ei satuks vett. 
 
TÄHTIS! 

Seadet ei tohi kasutada, kui ümbritsev temperatuur on alla 5 °C; sellisel temperatuuril 

tekib aurusti spiraali jäätumise oht. 
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Osad 

 

Esikülg 

1. Juhtpaneel 

2. Õhu sisselase 

3. Filter (seadmes) 

4. Veepaak 

5. Rattad 

6. Käepide veepaagi väljavõtmiseks 

7. Seadme kandesang 

 
 

Tagakülg 

8. Õhu väljalase 

9. Väljavooluava pidevaks 

tühjendamiseks 

10. Toitejuhe 

 
 

Juhtpaneel 

 

11. Veetaseme märgulamp („Paak 

täis“) 

12. Töötamise märgulamp 

13. Sisse-/väljalülitusnupp * Mudelil Q 

10M on selles kohas niiskuse 

regulaator. 
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Kasutamine 

 

1. Ühendage seade nõuetekohaselt sobivasse pistikupesasse. (Õige pinge/sageduse leiate 

seadme tagaküljele kinnitatud andmesildilt.) 

 

2. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnupule. Kompressor lülitub sisse ja 

töötab püsirežiimil. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kui teie mudelil on olemas niiskuse regulaator, seadke selle regulaatori abil soovitud 

õhuniiskus (õhu kuivatamine intensiivistub päripäeva keerates). Püsirežiimile lülitamiseks 

pöörake niiskuse regulaator asendisse MAX. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnupule. 
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Tühjendamine 

Kui veepaak saab täis, jääb kompressor ohutuse tagamiseks seisma ja veetaseme märgulamp 

muutub punaseks. 

Tühjendamiseks tõmmake veepaak käepidemest kinni hoides püstises asendis seadmest 

välja. 

Pärast tühjendamist asetage veepaak uuesti seadmesse. Vaadake, et veepaak seisaks 

kindlasti nõuetekohaselt selleks ettenähtud kohas; punane veetaseme märgulamp kustub 

ja õhukuivati on jälle kasutusvalmis. 

Pidage meeles, et punane veetaseme märgulamp ei kustu, kui veepaak ei ole 

nõuetekohaselt oma kohale asetatud.  

 

Pidev tühjendamine 

Kui õhukuivatit kasutatakse väga suure õhuniiskuse korral, tuleb veepaaki tühjendada 

sagedamini. Sellisel juhul on teatud tingimustel praktilisem seade allpool kirjeldatud viisil 

pidevale tühjendamisele ümber häälestada. 

 

 

1. Tõmmake sulgurkork seadme 

tagaküljel oleva väljavooluava 

A eest ära (vt joonis 1) ja 

kinnitage väljavooluava külge 

veevoolik, mille siseläbimõõt 

on 12 mm (joonis 2). 

* Pidage meeles, et veevoolik 

ei ole seadmega kaasas. 
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Väljavooluava A 



2. Tõmmake veepaak välja. Suruge 

sulgurkork, mille te väljavooluava A eest 

ära võtsite, väljavooluava B ette (joonis 3). 

 

3. Jälgige, et vesi saaks kogu aeg vabalt 

voolata ja veevoolik oleks alati kindlalt 

paigas. Juhis! Väga madalate 

temperatuuride korral tuleks kasutusele 

võtta sobivad ettevaatusabinõud, et hoida 

ära vee külmumine veevoolikus. 

 

 

 

4.  Asetage veepaak tagasi oma kohale (joonis 4). 
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Ablauföffnung B Väljavooluava B 



Hooldus 

Enne kui alustate seadme hooldamist või puhastamist, tõmmake toitejuhtme pistik alati 

pistikupesast välja. 
 

KORPUSE PUHASTAMINE 

Puhastage korpust pehme lapiga. 

Ärge kasutage lenduvaid kemikaale, lakibensiini, puhastusvahendeid, keemiliselt töödeldud 

lappe ega teisi puhastuslahuseid. Need ained võivad korpust kahjustada. 

ÕHUFILTRI PUHASTAMINE (tolmufilter) 

 

 Võtke veepaak välja ja tõmmake 

välja filtrihoidik. 

 
 
 
 

 

 

 Puhastage filter tolmuimejaga või 

kergelt kloppides. Kui filter on väga 

määrdunud, kasutage sooja vett 

või kloppige filtrit veidi tugevamalt. 
 

 
 Enne filtri tagasiasetamist veenduge, et filter on täielikult kuivanud. 

 Ärge jätke filtrit päikesekiirguse kätte. 
 

HOIDMINE 

Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, hoidke seda järgmiselt. Tähtis! 

 Lülitage seade välja, eemaldage toitejuhe pistikupesast ja vajadusel puhastage toitejuhe. 

 Tühjendage veepaak täielikult ja pühkige lapiga puhtaks. 

 Katke seade kinni ja hoidke sellises kohas, kuhu päikesekiirgus ei ulatu. 
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Rikete otsimine ja kõrvaldamine 

 

SEADE EI TÖÖTA 

 Kas seade on vooluvõrku ühendatud? 

 Kas teie maja elektrivõrk on korras? 

 Kas ruumi temperatuur on alla 5 °C või üle 35 °C? Kui jah, siis nendel 

temperatuuridel seade ei tööta. 

 Veenduge, et seade lülitati sisse SISSE/VÄLJA lülitist. 

 Jälgige, et veepaak on korralikult paigas ja ei ole täis. 

 Jälgige, et õhu sisse- ega väljalaskeava ei ole ummistunud. 

 

TUNDUB, ET ÕHKU EI KUIVATATA 

 Kas filter on tolmune või määrdunud? 

 Kas õhu sisse- või väljalaskeava on ummistunud? 

 Kas ruumi õhuniiskus on juba isegi väga madal? 

 

TUNDUB, ET ÕHKU KUIVATATAKSE VÄGA VÄHE 

 Kas mitmed aknad või uksed on lahti? 

 Kas ruumis on suur õhuniiskuse allikas? 

 

SEADE TÖÖTAB LIIGA VALJULT 

 Veenduge, et seade seisab tasasel pinnal. 

 

SEADE LEKIB 

 Veenduge, et seade on üldiselt heas korras. 

 Kui te ei ole seadet pidevale tühjendamisele ümber häälestanud, siis vaadake, 

kas kummikork (seadme põhjas) on oma kohal. 
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