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Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.
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Återvinn oönskade material istället för att kasta dem. Alla 
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andra direktiv.
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1.  Säkerhetsföreskrifter

Varning
Denna apparat är endast avsedd för användning i hemmiljö. Annan användning 
rekommenderas inte av tillverkaren och kan orsaka brand, elektriska stötar 
eller andra personskador och egendomsskador. Försök aldrig ta isär eller 
reparera maskinen själv. Apparaten ska installeras i enlighet med nationella 
ledningsföreskrifter. Maskinen är konstruerad med A-viktad ljudtrycksnivå under 
70 dB. Kontrollera spänningen och se till att den uppfyller maskinens tekniska 
specifikationer. Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och av 
personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande 
erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur 
apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna som det innebär. 

Varningar Våta händer inte tillåtna Varning

Strömsladd

Dra inte i 
strömsladden för 
att koppla bort 
enheten från 
uttaget.

Använd inte 
apparaten med 
överbelastad för-
längningssladd.

För att undvika 
säkerhetsrisker 
får inga tunga 
föremål placeras 
på strömsladden.

Använd inte 
apparaten om 
hålen i eluttaget 
inte kan hålla 
kontakten 
ordentligt på 
plats. 

Försök inte byta 
strömsladd, 
utan kontakta 
ett auktoriserat 
servicecenter 
för reparation.

För att undvika 
elektriska 
stötar ska 
inte kontakten 
vidröras med 
våta händer.
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Koppla ur pro-
dukten direkt om 
den avger kon-
stiga ljud, lukt 
eller rök. Dra ut 
kontakten under 
åskväder. Koppla 
ur produkten 
när den inte 
används.

Uttaget måste 
vara jordat och 
ordentligt säkrat.

Placering

 

 
För att undvika 
brand får inte 
brandfarliga 
och explosiva 
föremål placeras 
runt apparaten.

 

 
För att undvika 
säkerhetsrisker 
får apparaten 
inte 
användas i en 
swimmingpool 
eller liknande 
anläggningar.

 

 

Använd inte 
apparaten på 
en dragig plats 
eller bredvid ett 
värmeelement 
eller 
värmeapparat.

 

 

Placera 
apparaten på en 
stabil, plan yta. 
Maskinen måste 
alltid stå upprätt.

Under användning

 

 

Stäng av 
strömmen, dra 
ur strömsladden 
och se till att 
vattentanken 
är tom innan 
du flyttar 
avfuktaren.

 

 

För att undvika 
fel ska vatten 
inte hällas i 
apparaten.

 

 

Barn får inte leka 
med apparaten. 
För aldrig in 
främmande 
föremål i 
maskinen.

 

 

För att undvika 
felfunktion får 
inga tunga 
föremål placeras 
på apparaten. 
Sitt aldrig på 
produkten.
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För att undvika 
felfunktion får 
apparaten inte 
tippas eller 
utsättas för 
kraftiga stötar.

 

 

Apparaten får 
inte täckas 
över när den 
används. 

 

 

För att undvika 
skador eller 
felfunktion ska 
du inte hålla 
händerna för 
luftutloppet.

 

 

Installera 
luftfiltret och 
se till att det är 
rent innan du 
använder det. 

2. Lista över delarna

Komponenter

1.  Främre hölje

2. Kontrollpanel

3. Luftutlopp

4. Handtag

5. Luftfilterram

6. Kontinuerligt dräneringsutlopp

7. Vattentank

8. Strömsladd

Kontrollpanel

1.  Strömknapp

2. Manuell knapp

3. Timerknapp

4. Viloknapp

5. Vilolägesindikator

6. Timerinställningsindikator

7. Fuktighetsvisning

8. Avfrostningsindikator

9 Indikator för full tank
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Dränering

3. Kontinuerlig dränering
Kontinuerligt dräneringsalternativ gör det enkelt att ta bort uppsamlat vatten istället för 
att tömma manuellt från vattentanken när miljön har mycket hög luftfuktighet.

1. Tryck på knappen Manuell för att välja önskat luftfuktighetsvärde för CO.

2. Ta bort gummiproppen som täcker avloppsslanganslutningen.

3. Anslut en lämplig avloppsslang (14 mm innerdiameter) genom dräneringsutloppet. Se till 
att slangen är ordentligt tät för att förhindra läckage.

4. Se alltid till att dräneringsslangen inte är blockerad eller hindrad så att ett jämnt flöde 
kan behållas.

 
Se till att slangen alltid sluttar nedåt och att den inte är blockerad eller böjd.

4. Före användning
• Se efter om avfuktaren har några transportskador. Vid skada bör du kontakta vår eeese 

servicelinje omedelbart.

• Placera avfuktaren i upprätt läge på en stabil, plan yta.

• Se till att nätkabeln är lättillgänglig och inte skadas av vassa kanter eller krossas på 
något sätt under användning.

• Se till att avfuktaren är på ett säkert avstånd minst 50 cm från en vägg eller möbler 
och att det finns luftutrymme på alla sidor.

• Maskinen måste stå upprätt i minst 1 timme innan den används för första gången.

• Om någon del av ditt hus lider av svår luftfuktighet kan avfuktaren placeras där först 
och sedan flyttas till en annan del av huset senare.

Dränerings- 
utloppsskydd Dräneringsslang
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• Strömförsörjningen måste motsvara det nominella värdet på typskylten, och eluttaget 
måste vara jordat.

• Se till att vattentanken är korrekt monterad innan avfuktaren sätts på.

• Om avfuktaren stängs av och sedan slås på igen omedelbart tar det cirka tre minuter 
att nå full effekt (kompressorn är åter igång).

• Om avfuktaren stängs av genom ett strömavbrott slås den automatiskt på igen när 
strömmen har återställts.

• Avfuktaren fungerar bäst vid normal rumstemperatur, och dess effektivitet minskas om 
omgivningstemperaturen sjunker till under 15 °C.

• Slå på strömmen och kör apparaten enligt instruktionerna nedan.

5. Driftinstruktioner

Slå på/stäng av enheten 

1. Anslut nätkabeln till uttaget.

2. Tryck på strömknappen en gång för att stänga av enheten. Som standard körs den  
i manuellt avfuktningsläge.

3. Tryck på strömknappen en gång till för att stänga av enheten.

Fuktighetsinställningsstyrning 

Tryck på knappen Manuell en gång för att öppna Manuellt 
avfuktningsläge eller för att välja önskad fuktighetsnivå från CO-
30 %-35 %-40 %-45 %-50 %-55 %-60 %-65 %-70 %-75 %-80 %-CO

Timerinställning 

I PÅ-läge trycker du på knappen Timer i följd för att välja önskad timervaraktighet för 
automatisk avstängning. Motsvarande indikator visas på skärmen.

Viloläge

I manuellt läge trycker du på viloknappen en gång för att gå till viloläge. Motsvarande 
viloindikator visas på skärmen, 10 sekunder senare kommer alla indikatorer att vara 
avstängda. I viloläget arbetar den med låg fläkthastighet. 

 
I viloläge trycker du på valfri knapp för att först väcka enheten och sedan få den 
att fungera som vanligt.
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Funktion med säkerhetsbarnlås

För att förhindra att små barn hanterar enheten felaktigt är den utrustad med en 
barnlåsfunktion. Tryck på viloknappen i två sekunder för att aktivera eller avaktivera 
barnlåsfunktionen.

 
Efter att barnlåsfunktionen har aktiverats visas LC på skärmen. 
Tre sekunder senare visar skärmen den aktuella luftfuktigheten.

Automatisk avstängning

När vattentanken blir full under normal användning stängs enheten av automatiskt med 
indikatorn Full tank på skärmen, och summerlarmet ringer fem gånger.

 
Om vattentanken tas bort eller inte placeras ordentligt visas ovanstående fenomen 
också.

Automatisk avfrostningsfunktion

Enheten är utrustad med en automatisk avfrostningsfunktion. När rumstemperaturen 
sjunker till 4 °C och lägre stängs kompressorn av och enheten körs med hög 
fläkthastighetsinställning tills frosten har försvunnit. Ingen annan inställning kan göras för 
denna funktion. Motsvarande indikator visas på skärmen.

Minnesfunktion

När du återställer efter ett strömavbrott kommer enheten att arbeta i samma läge 
som före avstängningen. Det betyder att timerinställningen, fuktighetsinställningen och 
inställningen för arbetsläge behålls.
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6.  Rengöring av avfuktaren
Vid regelbunden användning kan filtret bli igensatt av damm och partiklar. För att säkerställa 
avfuktarens effektivitet rekommenderas att den rengörs minst varannan vecka:

Stäng av enheten och dra ut kontakten från uttaget innan 
du rengör den.

Rengör höljet med en mjuk, torr trasa. Dammsug 
luftavfuktarens luftinlopps- och utloppsgaller. Om enheten är 
extremt smutsig ska du använda ett milt rengöringsmedel. 
Torka av luftrenaren med en lätt fuktad trasa. Ta bort 
vattentanken och tvätta den för hand med ett milt 
rengöringsmedel. Skölj den med rent vatten.

OBS! Spraya inte vatten direkt på enheten.

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn 
utan övervakning.

7.  Rengöring av luftfilterramen

1.  Ta bort inloppsramen från baksidan.

2.  Tvätta filterramen försiktigt i varmt vatten, använd ett 
milt rengöringsmedel om det behövs.

 OBS! Tvätta INTE filterramen i diskmaskin.

3. Skölj filterramen i rent vatten och låt den torka innan 
den sätts in igen.

4. Montera tillbaka filterramen på enheten.

  OBS! Använd INTE avfuktaren utan att luftfilterramen 
är på plats. 
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8.  Förvaring
Om avfuktaren inte kommer att användas under en längre tidsperiod ska följande åtgärder 
vidtas:

1. Dra ut kontakten ur uttaget och töm tanken, se till att tanken är tömd och att 
avfuktaren är helt torr. Det kan ta ett par dagar.

2. Rengör luftfiltret.

3. Kontrollera att avfuktaren är i perfekt skick för att säkerställa en säker användning av 
den efter en längre tids förvaring.

4. Packa enheten med lämplig förpackning.

5. Förvara avfuktaren på en dammfri plats och där den inte utsätts för direkt solljus.  
Helst täckt med ett plastark.

9. Felsökning
Kontrollera följande innan du kontaktar Teknisk support.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING

Avfuktaren slås 
inte på

Strömmen är inte ansluten. Sätt i kontakten i vägguttaget

Vattentanken är full Töm tanken

Tanken har inte satts i korrekt Sätt i tanken

Den inställda luftfuktighetsnivån 
har uppnåtts.

Sänk fuktighetsnivån

Strömkontakten eller sladden 
skadad

Kontakta ett auktoriserat 
servicecenter för reparation

Avfuktningskapaci-
teten är för låg

Apparaten körs för kort tid Ha tålamod och vänta

Omgivningstemperaturen eller 
luftfuktigheten är för låg

Det är normalt att enheten 
inte avfuktar under dessa 
förhållanden

Enheten fungerar, 
men sänker inte 
den relativa 
luftfuktigheten 
tillräckligt mycket

Rummet är för stort
Vi rekommenderar att du 
använder en avfuktare med 
högre kapacitet

Ventilationen är för stark
Minska ventilationen (t.ex. 
stäng fönster och dörrar)

Luftfiltret är igensatt Rengör luftfiltret

Inställd luftfuktighet är högre än 
den omgivande luftfuktigheten

Ställ in luftfuktigheten 
lägre än den omgivande 
luftfuktigheten
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Luftfuktigheten 
minskar inte

Avfuktaren har inte använts 
tillräckligt länge.

Ha tålamod och vänta

Omgivningstemperaturen är för 
låg

Sänk 
omgivningstemperaturen

Den omgivande luftfuktigheten är 
för låg

Det här är normalt. Du kan 
dubbelkontrollera med en 
hydrometer

Den omgivande 
luftfuktighetsnivån är lägre än 
inställd önskad fuktighetsnivå

Det här är normalt. Du kan 
dubbelkontrollera med en 
hydrometer

Luftfilterramen är smutsig Rengör filterramen

Avfuktaren blåser 
ut varm luft

Den torkade luften leds över 
värmeslingor innan den blåses 
in i rummet som en del av 
avfuktningsprocessen

Detta är normalt, en avfuktare 
är inte en luftkylare

Vatten på golvet
Det finns restvatten i tanken, och 
enheten lutades för mycket när 
den flyttades

Var försiktig när du flyttar 
tanken

Vatten i tanken 
flödar över

Vattentanken kan vara skadad

Kontakta vår eeese 
servicelinje

Flottör för autosensor för vatten 
är inte på plats

Intern avloppspassage är 
blockerad eller hindrad

Avfuktaren avger 
ett högt ljud

Luftfiltret är blockerat eller 
enheten står på en ojämn yta

Rengör filtret eller placera 
enheten på en plan yta

Felkod
E1: Fel på temperatursensor

E2: Fel på luftfuktighetssensorn

Kontakta vår eeese 
servicelinje
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10.  Tekniska specifikationer
Modell Hugo artikelnummer 2550

Max arbetsområde m2 60

Rekommenderat  
arbetsområde m2 4–50

Timer 1 ~ 24 h

Strömförsörjning 220–240 V – 50 Hz

Avfuktningskapacitet
13 l/dygn (30 °C RH 80 %)

7 l/dygn (27 °C RH 60 %)

Effektförbrukning 145 W

Luftvolym m3/h
Hög 95

Låg 70

Bullernivå dB(A)
Hög 39

Låg 35

Vattentankens kapacitet 2,3 l

Arbetstemperatur 5~35 °C

Köldmedium R290/0,045 kg

Kompressor Ömsesidigt

Nettovikt 10,2 kg

Filter Tvättbar

Dräneringsslang diameter mm 14

Produktens mått (BDH) 308 × 209 × 445 mm

 
Ovanstående tekniska data är endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra dem 
utan förvarning.

11.  Kundtjänst 
Om du har några frågor eller behöver mer information är du välkommen att ringa vår 

eeese kundtjänst på tfn. +45 69 16 32 00

Om du behöver service eller vill göra ett garantianspråk måste du skapa ett ärende 
direkt i vårt supportsystem. Gå till webbplatsen under SUPPORT.
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12.  Garanti

Begränsad garanti

Vi garanterar att alla delar är fria från defekter i material och utförande under en period 
av två år från inköpsdatumet. Garantin täcker endast material- eller tillverkningsfel som 
förhindrar att produkten kan installeras eller användas på ett normalt sätt. Defekta delar 
kommer att bytas ut eller lagas.

Garantin täcker inte transportskador, annan användning än vad som är avsett, skador som 
orsakats av felaktig montering eller felaktig användning, skador som orsakats av stötar 
eller annat fel, eller av felaktig förvaring. 

Garantin blir ogiltig om användaren modifierar produkten.

Garantin omfattar inte produktrelaterade skador, egendomsskador eller generell 
driftförlust.

Tillverkarens ansvar får inte överstiga reparation eller utbyte av defekta delar och 
inkluderar inte arbetskostnader för att ta bort och installera om den defekta delen, 
transportkostnader till och från servicecentret, och allt övrigt material som behövs för att 
utföra reparationen. 

Denna garanti täcker inte felfunktioner eller fel på grund av följande:

• Felaktig installation, drift eller underhåll av enheten på ett sätt som inte följer vår 
publicerade "Bruksanvisning" som medföljer enheten.

• Felaktigt utförda installationer på enheten.

• Felanvändning, modifiering, olycka, brand, översvämning, blixtnedslag, gnagare, insekter, 
vårdslöshet eller oförutsedda händelser.

• Användning av ej fabriksauktoriserade delar eller tillbehör i samband med produkten.

Ansvarsbegränsning

Detta är den enda garanti som tillhandahålls av tillverkaren. Ingen har rätt att ge några 
andra garantier för vår räkning.

Denna garanti gäller i stället för alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, 
inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för lämplighet för ett visst 
ändamål och säljbarhet. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för följdskador, 
oförutsedda skador, indirekta förluster eller förlust i samband med brott mot den 
uttryckliga eller underförstådda garantin.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter vilka kan variera mellan olika länder.

Reklamationer

I händelse av garantianspråk måste ett giltigt inköpskvitto uppvisas. Läs om att göra ett 
garantianspråk under avsnittet SERVICE.
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VIKTIGT!
Om du behöver teknisk hjälp – ring vår servicelinje: 

eeese DK-telefon +45 69 16 32 00

Vi har specialistkunskap om våra produkter och området i allmänhet, vilket gör att 
du kan få hjälp snabbt och enkelt.

13. Ansvarsfull avfallshantering 
Denna symbol indikerar att denna produkt inte ska kasseras som 
vanligt hushållsavfall. Detta gäller i hela EU. För att förhindra skada på 
miljön eller hälsorisker som orsakas av felaktig avfallshantering måste 
produkten lämnas in för återvinning så att materialet kan kasseras på 
ett ansvarsfullt sätt. När du återvinner din produkt, ta den till din lokala 
insamlingsanläggning eller kontakta inköpsstället. De ser till att produkten 
kasseras på ett miljövänligt sätt. 

14. Varning för köldmedium R290 
Maskinen är endast avsedd för användning med R290 (propan) gas 
som köldmedium.

OBS! Köldmedieslingan är förseglad. Endast en kvalificerad tekniker 
bör försöka utföra service.

Att du inte känner någon gaslukt betyder inte att det inte 
finns en gasläcka. Inga öppna lågor, cigaretter eller andra 
möjliga antändningskällor får användas i närheten av maskinen. 
Komponentdelarna är konstruerade för propan och varken 
tändbenägna eller gnistbildande. Komponentdelar får endast bytas ut mot identiska 
reparationsdelar. 

OBS! Maskinen får endast installeras i ett rum med en minsta golvyta på fyra m2.

R290 är en brandfarlig gas som är tyngre än luft. Med tanke på detta kommer 
koncentrationen att vara högst vid golvnivå om gas läcker från enheten. Emellertid kan 
gasen lyftas (t.ex. av drag, fläkt, etc.) till högre nivåer. R290 (propan) som används i denna 
enhet är luktfri. Använd inte maskinen i ett rum med öppen eld, andra värmekällor (t.ex. 
cigaretter, ljus etc.) eller elektriska urladdningar. Installera maskinen i ett rum som kan 
ventileras vid behov och där gasansamling inte är möjlig.

Om R290 (propan) upptäcks i rummet, eller om det misstänks läckage, får inte obehöriga 
söka efter källan till läckan. I sådana fall ska du evakuera alla människor från rummet, 
öppna fönstren, lämna rummet och meddela din lokala brandkår för att informera dem om 
att ett propanläckage har inträffat. Låt inte någon person återvända till rummet förrän 
brandkårens befälhavare eller en certifierad servicetekniker beslutar att det inte längre 
föreligger någon risk.
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Thank you for choosing this product.
Please read this instruction manual before using it.




