
AIRREX kosteudenpoistaja

ADH-1000
KÄYTTÖOHJE

▶ Kiitämme AIRREX kosteudenpoistajan ostosta.
    Ennen käyttöä lue tämä käyttöohje huolellisesti.
▶ Pidä tämä opas helposti saatavilla.
▶ On tärkeää, että luet "turvallisuusmääräykset" 
     huolellisesti ennen käyttöä ja noudatat niitä aina.
▶ Tämän kosteudenpoistajan virtalähteeksi on
     tarkoitettu 230V ~ 50Hz yksivaihevirta. 
    Tarkista valtuutetulta sähköasentajalta että 
     sähkön saanti on sama ja että pistoke on oikea.

▶ takuu lomake on sivulla 15. Täytä se ja
    säilytä sitä turvallisessa paikassa.
▶ Pyrimme jatkuvasti parantamaan 
    tuotteitamme. Siksi tämän oppaan sisältö
    (ominaisuudet ja tekniset) on voinut muuttua
    ilman erillistä ilmoitusta.
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Waste electrical and electronic products must be disposed of separately
from normal household waste. When you dispose of such products,
please recycle where facilities exist. Follow the guidance of your local
authority and/or ask the shop where you purchased the product.  



Seuraavat symbolit ovat sinulle apua:

Keep this manual in a visible location near the dehumidifier
for easy reference.

TURVAOHJEET

Seuraavat ohjeet varmistavat käyttäjän turvallisuuden ja estävät fyysisiä vammoja tai aineellisia 
vahinkoja. Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.
On kaksi osaa näitä ohjeita: VAROITUS ja HUOMAUTUS.

=  Et SAA. =   Sinun ON.

VAROITUKSET

Käytä ainoastaan 230V ~. 50Hz. 1 vaihe virtalähdettä. 
(Väärä sähkön saanti voi aiheuttaa tulipalon ja / tai sähköiskun vaara)

Kytke pistotulppa maadoitettuun rasiaan. 
(Ellei maadoitettu, voi aiheuttaa sähköiskun)

Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa, pistotulppaa tai pistorasia.
(Oikosulun, tulipalon tai sähköiskun vaaran)

Älä irrota pistoketta vetämällä kaapelista tai märin käsin.
(Palo- ja sähköiskuvaaran)

Ennen puhdistusta, irrota pistoke pistorasiasta. 
(Muuten sähköiskun vaara)

Älä käytä jatkojohtoa ellei hyväksytty. 
(Palovaara ja / tai sähköiskun vaara)

Varmista että virtapistoke on puhdas ja kunnolla kiinni. 
(Muuten se voi aiheuttaa oikosulun, savua ja tulipalon)

Älä tee "solmuja" tai taivuta virtajohtoa jyrkästi tai aseta mitään painoa johdon päälle.
(Eristys voi vaurioitua aiheuttaen palo- ja / tai sähköiskun)

Älä sammuta irrottamalla pistoketta. Sammuta aina ohjauspaneelista ensin. 
(Sähköiskun vaara ja / tai toimintahäiriö)

Älä käytä tätä ilmankuivaajaa epätasaisella tai kaltevalla pinnalla. Käytä aina kiinteällä tasaisella 
lattialla. (Putoamisvaara aiheuttaa vahinkoa, tulipalo tai toimintahäiriö).
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TURVALLISUUSohje

YLEISET OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ
• turvallisuuden varmistaminen tilassa, jossa kosteudenpoistaja on tarkoitus käyttää.
• Varmista että lattia tai maa on sileä ja kova.
• Varmista, että kosteudenpoistajan ympärillä on vähintään 1m ilmatilaa.
• Muista lukita pyörät ennen laitteen käynnistystä
• Älä koskaan käytä kosteudenpoistajaa pinnalla jonka kaltevuus ylittää 2° astetta 

MAHDOLLISIMMAN TEHOKKAASTI
• Varmista oikea sähkösyöttö.
• asianmukainen sähkö on 230V ~ 50Hz. 
• Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä henkilöt, joiden fyysiset,
  aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute ei sitä edellytä,
  ellei heitä ole asianmukaisesi ohjeistettu. (IEC 60335-1 / A2)
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella (IEC 60335-1 / A2)

HUOMIO

Säilytä kosteuden poistaja kuivassa viileässä tilassa. 
(Korroosion ja toimintahäiriön estämiseksi)

Kytke laite irti verkosta jos se on käyttämättä pitemmän aikaa. 
(Jotta vältetään sähköiskun vaara, oikosulku tai tulipalo)

Älä suihkuta vettä kosteudenpoistajan päälle äläkä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia
tai alkoholia puhdistukseen. (On olemassa sähköiskun ja / tai oikosulun vaara)

Jos virtajohto on vaurioitunut se on korvattava pätevän sähköasentajan toimesta. 
(Jotta vältetään sähköiskun vaara, oikosulku tai tulipalo)

Älä aseta kosteudenpoistajaa epätasaiselle, epävakaalle tai kaltevalle pinnalle. 
(Tämä saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä)
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KUVAUS
Etu

näkymä takaa

ILMANOTTO
YMPÄRÖIVÄN ILMAN 

PYÖRÄ (ETU LUKITTAVAT)

PYÖRÄ (TAKANA 10")

AISA

HÖYRYSTIMEN SUODATIN

LAUHDUTTIMEN SÄLEIKKÖ 

JÄÄHDYTYSILMAN ULOSTULO 

VIRTAJOHTO

DIGITAALINEN OHJAUSPANEELI

KONDENSSIVEDEN ULOSTULO 
KOSTEUDENPOISTON AIKANA

PUMPPAUSPAINIKE
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① Virtakytkin päälle tai pois On / Off.
② ▼ ▲ : Nostaa tai laskee asetettua kosteusarvoa sekä uniajastimen aikaa.
③ Puhallin: Ohjaa puhaltimen nopeutta. korkea, keskitaso, matala ('F3', 'F2, 'F1')
④ Hiljainen toiminta: Asettaa puhaltimen nopeus hitaammallei kuin "matala" (FL) jolloin LED palaa.
⑤ Off Timer : Aseta aika jonka haluat
                      kosteudenpoistajan  käyvän. Voit asettaa 0 ~ 24 tuntia. Aikaväli on
                      30 min. 10 tuntiin saakka ja sitten 1 tunti 10 - 24 tuntia.
⑥ Sulatus: Kun höyrystimen lämpötila on alle -4℃ sulatuksen venttiili on päällä
                   ja sulatus ”Defrost” diodi palaa.
⑦ Comp. : Kun kompressori on kytkettynä, merkkivalo palaa ”On”.. 
⑧ Virhe: Virhe signaali (E1: Korkea paine, E2: Matala paine, E3: sulatusanturi, HU: Kosteusanturi)  
⑨ Säiliö täynnä  : Punainen valo osoittaa, "Säiliö täynnä". Kompressori pysähtyy automaattisesti.
                             Tyhjennä säiliö ja tarkista että kondenssiveden pumppu toimii hyvin.
⑩ Näyttö: Näyttää nykyisen kosteuden , asetettu kosteus ja käyntiaika, jos
asetettu. Kun käyttäjä asettaa uniajastimen, "hr" kytkeytyy päälle.

                

⑤

①②

③ ④

⑦

⑧

⑩

⑨⑥

④

OHJAUSPANEELI TOIMINTA

KUVAUS
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KÄYTTÖ

1. Käynnistä painamalla ”POWER”-painiketta.
     • Ilmankuivaaja käynnistyy automaattisesti.
     • Pysäytä yksikköä, paina POWER-painiketta uudelleen.

2.  Voit muuttaa puhaltimen nopeutta, paina "Fan" -painiketta.
     ('F3' : korkea, 'F2' : Medium, 'F1': matala)

PÄÄLLÄ & POIS
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Setting Humidity

%

Current Humidity

Setting Humidity

%

%

Setting Humidity

%

1. Kun virta on päällä, kosteusarvo näytetään. 
    Oletus kosteusarvo on 60%.

 

2. Kun painat joko ▼ tai ▲ painikkeella, kosteuden
    asetusarvo muuttuu.

  

3. Näytössä asetettu kosteusarvo vilkkuu 3 kertaa.

4. Kosteuden asetusarvot.

           Nykyinen Kosteus               Asetettu Kosteus

                 0% - 95%                          30% - 80%

Ilmankuivaaja toimii, kun nykyinen kosteus on korkeampi 
kuin asetettu kosteusarvo.

Kuivaus pysähtyy, kun nykyinen kosteus on alhaisempi  
kuin asetettu arvo.

KÄYTTÖ
KOSTEUDEN SÄÄTÖ 
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1. Kun ilmankuivaaja on käytössä, paina "Off Timer"
    -painiketta ja aseta aika haluttuun arvoon
    painamalla ▲ tai ▼. 
    Aina kun painat ▲ painiketta lisäät aikaa "Off Timer" 
    asetukseen 30 min. välein  10 tuntiin saakka, jonka 
    jälkeen 1 tunnin välein 24 tunnin saakka.
    Näytössä näkyy 0,5 30 minuutille  ja 1 yhdelle tunnille.
    esim. puolitoista tuntia näyttö näyttää 1.5.

2. Kun olet määrittänyt ajan, "Off Timer" lamppu palaa joka
    osoittaa että ilmankuivaaja on lepotilassa, 
    (Off Timer) -tilassa.

3. Jos painat "Off Timer" -painiketta toiminnan aikana, 
     jäljelle jäävä aika näkyy näytössä. 

4. Voit peruuttaa ajastuksen painamalla "Off Timer"
    painiketta sekunnin ajan. Tämä kytkee ajastimen 
    pois päältä automaattisesti.

Humidity.

Humidity.

%

%

Humidity.

OFF TIMER LAMPPU PALAA

Humidity. Humidity.

TUNNIN JÄLKEEN

* Tämän toiminnon avulla voit asettaa ajan jonka haluat ilmankuivaaja toimivan.
  Voit asettaa ajanjakson 30min. 24 tuntiin, 30min. ja 1 tunnin välein.

MITEN 'OFF'TIMER  ASETETAAN

KÄYTTÖ
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KÄYTTÖ
VIRHE JA VAROITUSILMAISIMET

Current Humidity

Current Humidity

Current Humidity

Current Humidity

Setting Humidity

Current Humidity

Koneen turvalaitteet ilmoittavat automaattisesti ohjauspaneelissa ongelmista.
Tiedot alla esittää miten lukea näitä signaaleja.

1. WARER FULL- Näyttö näyttää "tF"

  Kun vesisäiliö on täynnä, "tF" näkyy ja LED 
  "Water Full" valo palaa.

2. KORKEA PAINE 

 "E1" ilmestyy ja "Error" LED palaa, kun paine kompressorissa on
 liian korkea ja korkea paine kytkin on auki.

3. ALHAINEN PAINE

 "E2" ilmestyy ja "Error" LED palaa, kun paine kompressorissa on
   liian alhainen.

4. SULATUSANTURI ONGELMA
  
Jos termistorin sulatuksen on oikosulussa tai poiskytketty, 
"E3" ilmestyy ja "Error" LED syttyy.

5. KOSTEUSANTURI ONGELMA

 Jos kosteusanturi on oikosulussa tai poiskytketty, 
"Hu" näytetään ja  "Error" merkkivalo palaa.

Current Humidity

Current Humidity



KÄYTTÖ
JATKUVA KÄYTTÖ

Humidity.

Humidity.

%

%

3sec

1. Jos painat "Off Timer" -painiketta 
    3 sekuntia, laite toimii jatkuvasti

2.  Asetusarvo muuttuu ympyrä
     tyyppiseksi.

3. Peruuta toiminto painamalla 
   "off ajastin" -painiketta 
    3 sekunnin ajan.
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PUHDISTUS JA HUOLTO
ILMANSUODATTIMIEN PUHDISTUS 

HUOLTO

1. Avaa etupelti ① vetämällä sitä itseäsi kohti ②, 
    poista suodattimet.

2. Puhdista suodattimet vedellä tai paineilmalla.

3. Puhdista lämmönvaihdin yksikkö imurilla tai
    paineilmalla.

1. Kytke "OFF" ohjauspaneelissa, irrota pistoke pistorasiasta.
    Kelaa ja aseta johto kuljetusta varten.

2. Pidä laite sopivasti suojattuna vaurioiden välttämiseksi . 
    Suojaa myös laite kosteudelta ja pölyltä.

①

②
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VIANETSINTÄ
         VIKA TARKISTA                                          TOIMENPIDE

                     ● Virta pistoke liitetty oikein  ● Liitä pistoke kunnolla

                     ● POWER-painike "OFF"  ● Paina POWER painiketta "ON"

                     ● Palanut sulake sähkötaulussa  ● Vaihda sulake (5A)

                     ● Sulake palanut  ● Vaihda ohjaus-sulake (1A)

                     ● Virtakatkaisin on ● Tarkista kuormitus ja palauta
                              lauennut   

                     ● Suodatin tukossa ● Puhdista suodatin 

                         ● Pöly lämmönvaihtimessa  ● Puhdista lämmönvaihdin

                     ● Este imuilman tulopuolen ● Poista este ja jätä 50cm rako

                     ● Ympäristön lämpötila. liian korkea   ● Käytä vain alle 35℃
                                  (over 35℃)       

EI TOIMI

HUONO 
KOSTEUDEN

POISTO

Jos siirrät ilmankuivaajan toiseen paikkaan on tarpeen tyhjentää lauhdevesi säiliöstä.
Paina pumpun painiketta jotta säiliö tyhjenee vedestä.

MANUAALI PUMPPAUS
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TEKNISET TIEDOT

  

                 

MALLI  ADH-1000

                                                                        Maximum 120   

                           

Sähköliitäntä  230V~ 50Hz 1-vaihe

Mitat (WxDxH)  506 X 552 X 995

Paino              60 

Ilmavirta                             1,080

Tilavuus                                          1,000

Teho              2.21

Current Consumption  9.73

Kylmäaine (R-410A)   1,000

Ilmansuodatin                                Vinyylikloridi verkko patruuna

Turvalaitteet                        ▶ Korkepainekatkaisin                                  ▶ Matalapainekatkaisin    
                                                             ▶ 3 min. viiveajastin                                      ▶ Tuulettimen suoja   
                                                             ▶ Automaattinen ”säiliö täynnä” katkaisu.    ▶ Lämpösuoja kompressorille 
  
                                    Laite Pistoke

                                    Pituus  3 metriä

Toiminta-alue                                                                    5℃~35℃, 30%~90%

Korkeapaine                                                          31

Matalapaine                                                       9 

Liitäntäjohto

mm

kg

m³

Litraa
/päivä Nimellinen 80 (20℃ 70%)

Koneen rungossa 250V~  5A

g

kW

m³/h

Teho

A

bar

bar
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WARRANTY
(Applicable to first retail purchaser only)

AIRREX DEHUMIDIFIER give more reliable performance, comfort and durability 
the more they are used. They are built under a strict quality assurance 
regime which includes inspection both during and after production and
exhaustive reliability testing.

In the unlikely event you have any problems, please contact your dealer or 
distributor. If the problem is as a result of a production fault or failure, 
repairs will be undertaken free of charge during the period of warranty subject 
to the following warranty conditions:

1. The warranty period is 12 months from the date of first purchase.

2. If the problem has been caused by customer error or misuse, abuse or
   damage, then all repairs will be charged for.

3. This warranty applies to your country.

4. Proof and date of purchase must be supplied.

5. Please complete the details below and keep this warranty in a safe place.

6. All transport charges back to the dealer are at the customers cost. Keep all
   original packaging to facilitate return. Return to customer will be at dealers cost
   (if genuine warranty claim).

DESCRIPTION                          DEHUMIDIFIER

MODEL                                                           ADH-1000

DATE OF PURCHASE  PRODUCT
SERIAL NO:

WARRANTY PERIOD                              (          ) Months

Name of Company

Telephone No.
DISTRIBUTOR

CUSTOMER DETAILS 

Name : 

Address : 

Telephone : 
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● Designs and specifications of products are subject to change  without prior notice for the improvement of products.

HEPHZIBAH CO.,LTD.
(Juan-dong) 86, Gilpa-ro 71beon-gil, 
Nam-gu, Incheon, Korea 
TEL : +82-32-509-5834
FAX : +82-32-502-5519 
E-mail : sales@airrex.co.kr
Website : www.airrex.co.kr

IMPORTER : Rex Nordic Oy
Mustanlähteentie 24 A, 07230 Monninkylä 
Finland
E-mail : info@rexnordic.com
Website : www.rexnordic.com


