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MeacoDry 25Lm Luftavfuktare 
 

Vänligen läs denna bruksanvisning innan användning av luftavfuktaren och förvara 

säkert för framtida bruk. 

 

 

Tack för att du väljer Meaco, vi uppskattar det verkligen. 
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SÄKERHETSINFORMATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Denna luftavfuktare får inte användas i rum med följande egenskaper:  

- Potentiellt explosionsartad miljö  

- Aggressiv miljö 

- Som innehåller en hög grad av lösningsmedel  

- En extremt hög andel damm  

 

Håll barn borta från enheten: Tillåt inte barn att leka med eller omkring denna enhet, då detta kan 

resultera i skada. Säkerställ att enheten inte finns tillgänglig för barn när den inte är under uppsyn. 

Denna apparat är inte menad för användning av en person (inklusive barn) med reducerade fysiska, 

sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillgång till 

handledning eller instruktioner kring användning av apparaterna av en person ansvarig för deras 

säkerhet.  

Se till att enheten är jordad: Använd alltid enheten med en jordad stickpropp och ett jordat eluttag. 

En jordad stickkontakt är en nödvändig säkerhetsåtgärd som hjälper att reducera risken för stötar eller 

eldsvåda. 

Skydda strömsladden från skada: Använd aldrig en enhet med en skadad strömsladd, då detta kan 

leda till elektrisk fara eller eldsvåda. Om strömsladden skadas måste den bytas ut mot en sladd av 

samma sort och strömstyrka. 

Förlängningssladdar: Förlängningssladdar måste vara jordade och kunna förse enheten med 

passande spänningsgrad. 

Hantera med omsorg: Tappa, kasta eller krossa inte luftavfuktaren. Hårdhänt hantering kan skada 

komponenter eller ledningar och orsaka ett livsfarligt tillstånd. 

Använd på en stabil yta: Använd alltid på en stabil, jämn yta, till exempel golvet eller en stark 

bänkskiva, så att luftavfuktaren inte kan ramla omkull och orsaka skada.  

Håll borta från vatten: Använd aldrig apparaten i ansamlat vatten eller vattenstånd, då detta innebär 

en risk för skada på grund av elchock. Förvara eller använd inte apparaten utomhus. Om elkablar eller 

komponenter blivit blöta, låt dem torka ordentligt innan användning. Om du känner dig osäker, avstå 

från att använda luftavfuktaren och konsultera en kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av 

Meaco.  

Låt inte vatten komma i kontakt med luftavfuktaren: Avfukta ditt badrum genom att placera 

luftavfuktaren utanför rummet med badrumsdörren öppen. Använd inte luftavfuktaren inuti badrummet. 

Håll luftintag fria: Täpp inte igen eller blockera luftintagen genom att placera luftavfuktaren för nära 

gardiner, väggar eller något annat som kan komma i vägen för luftintaget. Detta kan leda till att enheten 

överhettas och resultera i eldsvåda eller elektrisk fara. 

Håll filtret rent: Det finns ett filter på luftintaget som förhindrar damm från att ta sig in i luftavfuktaren. 

Om du låter damm och smuts byggas upp i filtret ökar du trycket på fläktens motor och du reducerar 

mängden vatten som kan tas upp ifrån luften. Att inte städa filtret minskar luftavfuktarens livstid, höjer 

energikonsumtionen och minskar mängden vatten som kan plockas upp. Vänligen undersök och städa 

filtret som minst varannan vecka.  

Håll elektriska komponenter torra: Tillåt aldrig vatten att komma i närheten av luftavfuktarens 

elektriska komponenter. Om dessa områden blir blöta av någon anledning, torka dem noggrant innan 

användning av luftavfuktaren. Om det finns tvivel, använd inte luftavfuktaren och konsultera en 

kvalificerad elektriker eller en ingenjör godkänd av Meaco. 

Operatören måste göra användningsinstruktionerna tillgängliga för användare och se till att användaren 

förstår manualen.  
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Meaco 25Lm Luftavfuktare använder det nya R290 köldmedium i enlighet med 

europeiska miljödirektiv. R290 är snällare mot miljön och är en del av ett försök att 

reducera den globala uppvärmningen då den har en låg växthuseffekt (GWP).  

 

 

Vid användning av Meaco 25Lm Luftavfuktare måste du ha följande i åtanke:  

• Denna luftavfuktare använder ungefär 150 gram R290 köldmedel vilket är brandfarligt. Därför 

är den en del av ett slutet system och får enbart tas in för service av en utbildad Meaco-ingenjör. 

• Använd eller förvara inte denna luftavfuktare i ett rum mindre än 4m² för att förhindra eldsvåda 

eller explosionsrisk om det skulle ske en läcka av köldmedel och medlet kommer i kontakt med 

en antändningskälla. 

• Använd inte i rum med kontinuerlig tillförsel av antändning, till exempel öppen eld, gasol eller 

kokplattor, cigaretter eller andra antändningskällor.  

• Säkra inte medel att accelerera avfrostningsprocessen eller för rengöring, annat än det som 

rekommenderas av en erfaren Meaco-ingenjör.   

• Om luftavfuktaren installeras, används eller förvaras i ett oventilerat utrymme måste rummet 

designas för att förhindra en ansamling av köldmedelläckor som skulle kunna resultera i 

brandrisk eller explosion på grund av antändning av köldmedlet orsakad av elektriska värmare, 

kokspisar, eller andra antändningskällor.  

• R290 köldmedel är doftlöst.  

• Gör inte hål i enheten under användning eller efter. Efter produktens livstid bör den återvinnas 

enligt lokala återvinningsbestämmelser.  

• Om enheten är skadad, undvik användning och kontakta Meaco eller din återförsäljare.   

• Som med alla luftavfuktare, håll luftavfuktaren upprätt och låt den stå så i 3–4 timmar innan 

användning efter inköp.  

 

Misslyckande att följa dessa instruktioner kan resultera i eldsvåda, skador på ägodelar, 

allvarlig skada eller potentiell död.  

 

Individer som använder eller arbetar med köldmedelskretsen måste inneha tillämpligt certifikat utfärdad 

av en nationell auktoriserad organisation som säkerställer kompetens i hantering av brandfarliga 

köldmedel enligt en specifik utvärdering erkänd av nationella branschorganisationer och förenligt med 

de senaste riktlinjerna kring R290.  

Service bör enbart utföras av en ingenjör godkänd av Meaco vilken använder originaldelar från Meaco 

för att förhindra skada på enheten och potentiell skada på ingenjören.  

 

 

 

 



 

4 
 

ALLMÄNNA RÅD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

• Innan första användning av luftavfuktaren, bör bruksanvisningen studeras noggrant.  

• Efter leverans av enheten, bör du undersöka luftavfuktaren efter transportskador. Vid skada, 

informera leverantören omedelbart. 

• Spara luftavfuktarens förpackning på en säker plats – detta är nödvändigt ifall luftavfuktaren 

behöver skickas ut på service i framtiden. För att spara plats kan du enkelt skära igenom den 

självhäftande tejpen med en kniv och vika ihop kartongen.  

 

GRUNDREGLER FÖR LUFTAVFUKTAREN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Denna luftavfuktare är designad för att minska luftfuktigheten i inomhusluften i en byggnad eller i en del 

av en byggnad. Dess syfte är att förhindra fuktskada och torka våta material så som mattor, golv, 

väggar, möbler, isolering, virke och andra strukturella material.  

Luftavfuktaren kan förhindra kondensation, reducera luftfuktighet och hålla en konstant önskad relative 

luftfuktighetsnivå. Den tid som är nödvändig för att luftavfuktaren ska kunna torka ett rum och nå den 

önskade luftfuktighetsnivån beror på de miljöförhållanden som finns i rummet. Till exempel så kan 

luftintag från utsidan, fuktkällor och rummets temperatur alla skynda på eller sakta ner 

luftavfuktningsprocessen. 

Luftavfuktaren fungerar enligt kondensationsprinciper med värmeåterhämtning. Fläkten tar fuktig luft 

från rummet, låter den gå igenom ett filter och därefter genom en avdunstningsapparat. Här kyls luften 

ner till under daggpunkten, så att vattnet i luften kan kondensera på induktionsrullarna, och därefter ta 

sig in i den interna behållaren, redo att tömmas bort. Den kylda och torkade luften hettas därefter upp 

av en kondensator. Genom att återanvända rummets luft i luftavfuktaren mer än en gång kan fukthalten 

och den relativa luftfuktigheten i luften minskas.  

 

INSTALLATION OCH TRANSPORT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

För installation och transport måste följande instruktioner övervägas:  

➢ Innan användning av luftavfuktaren, låt den stå upprätt i 4 timmar.  

➢ Koppla in enheten direkt i vägguttaget så kommer den att automatiskt sättas på och gå in i 

viloläge.  

➢ Säkerställ att det finns ett område på minst 30cm runt enheten för att säkerställa ett tillräckligt 

luftflöde. Luftintaget och luftuttaget får inte täckas över under användning av luftavfuktaren.  

➢ Se till att vattentanken sitter säkert på sin plats. Enheten går inte att starta om inte vattentanken 

sitter som den ska.  

➢ Om du behöver flytta luftavfuktaren måste den stängas av genom användning av enhetens PÅ-

/AV-knapp. Huvudledningen måste tas bort från uttaget och vattentanken bör tömmas.  

➢ Vid transport bör luftavfuktaren stå säkert på en jämn yta och det bör säkerställas att den inte 

rullar omkring.  

➢ Luftavfuktaren måste alltid transporteras i vertikalt läge – om luftavfuktaren har förvarats i 

horisontellt läge i mer än några minuter måste du låta den stå upprätt i minst 30 minuter innan 

användning. Detta tillåter oljan att rinna ner i kompressorn igen.  
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KONTROLLPANEL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Enheten är utrustad med en elektronisk kontrollpanel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÖMKÄLLA 

Den blåa LED-lampan anger när enheten är kopplad till huvudledningen.   

ÖNSKAD TEMPERATUR 

Den gröna LED-lampan anger när enheten har uppnått den önskade luftfuktighetsnivån, t. 

ex. 60%rh, 50%rh eller 40%rh. Om enheten är inställd att köras i “kontinuerligt läge” 

kommer denna lampa inte att lysa då de inte finns någon önskad luftfuktighetsnivå.  

FULL VATTENTANK 

Den gula LED-lampan anger när vattentanken är full. När vattentanken är full kommer 

enheten att stängas av. När vattentanken har tömts och placerats säkert i enheten kommer 

den att återgå till drift enligt sina tidigare inställningar.  

ALARMLAMPA 

Den röda LED-lampan anger när det är något fel på maskinen. Om denna lampa lyser, 

vänligen kontakta Meaco.  

LED-DISPLAY 

LED-displayen kommer att lysa röd för att ange vilket läge luftavfuktaren är inställd på. Till 

exempel, om LED-displayen visar ett rött streck så är enheten i “viloläge”, om LED-

displayen visar två röda streck så är enheten för nuvarande inställd på “kontinuerligt läge”, 

om LED-displayen visar tre röda streck är enheten inställd att nå en luftfuktighetsnivå på 

40%rh och så vidare.  
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LUFTFUKTIGHETSKONTROLL 

60%rh 

Att ställa in enheten till att nå en önskad luftfuktighetsnivå på 60% betyder att enheten kommer att 

vara i drift tills den når 60%rh (plus eller minus 3%rh). När den önskade luftfuktighetsnivån har 

uppnåtts kommer kompressorn att stängas och och fläkten att fortsätta köras. Om luftfuktighetsnivån 

stiger över 60%rh kommer kompressorn återigen att starta och börja samla vatten.  

 

50%rh 

Att ställa in enheten till att nå en önskad luftfuktighetsnivå på 50% betyder att enheten kommer att 

vara i drift tills den når 50%rh (plus eller minus 3%rh). När den önskade luftfuktighetsnivån har 

uppnåtts kommer kompressorn att stängas och och fläkten att fortsätta köras. Om luftfuktighetsnivån 

stiger över 50%rh kommer kompressorn återigen att starta och börja samla vatten.  

 

40%rh 

Att ställa in enheten till att nå en önskad luftfuktighetsnivå på 40% betyder att enheten kommer att 

vara i drift tills den når 40%rh (plus eller minus 3%rh). När den önskade luftfuktighetsnivån har 

uppnåtts kommer kompressorn att stängas och och fläkten att fortsätta köras. Om luftfuktighetsnivån 

stiger över 40%rh kommer kompressorn återigen att starta och börja samla vatten.  

 

Kontinuerlig 

Att ställa in enheten på kontinuerligt läge innebär att enheten kommer att fortsätta att avfukta och 

reducera luftfuktighetsnivån oavsett vad det är för luftfuktighetsnivå i den kringliggande miljön. 

Enheten kommer inte att sluta avfukta om den inte manuellt stängs av.  

 

Viloläge 

Att ställa in enheten på viloläge betyder att enheten har strömtillförsel, men inte körs. Fläktern och 

kompressorn kommer inte att vara i drift.  



 

7 
 

ÖVRIGA FUNKTIONER 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTOMATISKT AVFROSTNINGSSYSTEM 

Vid vanlig luftavfuktningsanvändning kan is uppstå på indunstningskärlet. Denna luftavfuktare är 

utrustad med ett automatiskt avfrostningssystem med värmegas. Om is upptäcks av temperatursensorn 

kommer den att avfrosta automatiskt enligt följande princip:  

• En temperatursensor mäter tillståndet som existerar i det kritiska området av 

indunstningskärlet.  

• Den sänder ut en elektrisk signal till huvudkretskortet. Det har designats för att undvika 

frekventa avfrostningsperioder och en konsekvent effektivitetsförlust.  

• Relän stänger av fläkten och öppnar samtidigt den elektromagnetiska ventilen.  

• Varm gas guidas in i indunstningskärlet tills det är helt fritt från is.  

• Därefter kommer luftavfuktaren att återgå i drift i dess normala läge när temperatursensorn 

mäter +7 grader.  

• Tiden mellan avfrostningsperioderna är 20 minuter varje gång enheten återupptar normal drift.  

 

VATTENTANK 

Denna luftavfuktare har försetts med en vattentank. Vid normal drift kommer enheten att samla vatten 

i tanken och upphöra sin drift när tanken är full. När tanken är full kommer den tillhörande gula LED-

lampan på kontrollpanelen att ange att tanken behöver tömmas. För att tömma vattentanken, ta bort 

tanken från enheten och töm vattnet. Det ansamlade vattnet kan användas för att vattna icke-ätbara 

husväxter, men bör inte konsumeras. Det finns ett flöte i tanken som övervakar nivån av ansamlat 

vatten, det är nödvändigt att flötet alltid sätts in korrekt och inte avlägsnas.  

 

KONTINUERLIG VATTENAVLEDNING ALTERNATIV 1 (via tyngdkraft) 

En slang kan anpassas till enheten för att möjliggöra kontinuerlig vattenavledning med tyngdkraft. 

Slangen behöver ha en intern diameter av 14mm. För kontinuerlig vattenavledning med tyngdkraft, 

fortgå enligt följande:  

- Ställ in enheten på viloläge och ta ut elkabeln från eluttaget.  

- Avlägsna vattentanken från enheten och ta bort proppen i vattentankens botten.  

- Fäst adaptern till slangen för kontinuerlig vattenavledning (skruvmontering) vid vattentankens 

botten.  

- Fäst en slang med en diameter på 14mm i adaptern till slangen för kontinuerlig vattenavledning 

(skruvmontering).  

- Sätt in vattentanken i enheten igen, koppla in enheten till eluttaget och ange den önskade 

luftfuktighetsnivån eller kontinuerligt läge.  

- Enheten måste vara upplyft och slangen måste positioneras nedåt utan knutar, böjningar eller 

blockeringar för att tillåta vattnet att dräneras neråt av tyngdkraften.  
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KONTINUERLIG VATTENAVLEDNING ALTERNATIV 2 (via pump) 

En pump kan också användas för att möjliggöra kontinuerlig vattenavledning. Vänligen notera att 

pumpen inte inkluderas och kan köpas separat från www.meaco.com. Den nödvändiga slangen 

behöver ha en intern diameter på 8mm. För kontinuerlig vattenavledning med pump, fortgå enligt 

följande:  

- Ställ in enheten på viloläge och ta ut elkabeln från eluttaget.   

- Avlägsna vattentanken från luftfuktaren och töm det vatten som ansamlats.  

- Fäst en slang med en diameter på 8mm, med valfri längd, på vattenutgången på 

undervattenspumpen och låt den passera genom det utskurna hålet i fodralets panel, och 

placera pumpen därefter inuti tanken.  

- Stoppa in pumpen i dess hållare som finns placerat under vattenkärlet i mitten och sätt tillbaka 

vattentanken i enheten.  

- Förläng slangen till den önskade vattenavledningspunkten. NOTERA: Den högsta vattennivån 

som vår pump kan hantera är 4 meter (höjden avgörs alltid av vilken pump som används). 

- Koppla in enheten till eluttaget och ange den önskade luftfuktighetsnivån eller kontinuerligt läge. 

- Testa att pumpen fungerar korrekt genom att fylla vattentanken med vatten tills du kan se att 

vattnet pumpas ut ur vattentanken och dräneras genom slangen.  

 

 

MINNESFUNKTION / AUTOMATISK OMSTART 

När luftavfuktaren stängs av, antingen via strömknappen eller ett strömavbrott, kommer luftavfuktaren 

att återgå till drift med samma inställningar som tidigare när den återigen sätts igång.  

Om du önskar återställa din luftfuktare till fabriksinställning, stäng då av luftavfuktaren genom 

strömknappen, koppla ut den ur eluttaget, vänta några minuter, koppla åter in strömmen och sätt på 

enheten genom att använda strömknappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meaco.com/
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ELEKTRISKA DIAGRAM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

LUFTAVFUKTARE ELEKTRISKA LEDNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

PUMP KOPPLINGSLEDNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E = Jordning 
N = Allmän ledning 
L = Ledning 
EC = Elektrisk kontroll 
EHS = Elektrisk fuktighetssensor 
NTC = Avfrostningssensor 
S = Vattentankssensor 
M1 = Kompressor 
M2 = Fläktmotor 
Y = Tvåvägsventil 
RC = Kondensator 
P = Uttag för vattenpump 

Ifall en vattenkondensatorspump används måste den 
kopplas till uttaget som finns placerat under 
luftavfuktarens vattenkärl, därefter är det möjligt att starta 
enheten igen.  

Vattenpumpen har försetts med F- och N-ledningar. 

När kondensationen börjar samlas i hinken och pumpens 
första flöte aktiveras, kommer pumpen att börja pumpa ut 
vatten. Om slangen täpps till kommer vattennivån att 
stiga tills hinkens magnetiska flöte flyttas från sensorn, på 
grund av den stigande vattennivån, vilket stoppar 
luftavfuktaren på grund av upptäckandet av en full hink 
och då lyser upp LED-lampan för full hink, vilket tvingar 
användaren att undersöka hinken.  
 
OBS.: PUMPENS LEDNINGAR MÅSTE KOPPLAS 
ENLIGT DETTA DIAGRAM! 

 

Luftavfuktare 
interna ledningar 

 

Jordning 

Allmän ledning  

Ledning  
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UNDERHÅLL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Stäng alltid av strömmen och dra ut strömkabeln vid underhåll av produkten.  

INSPEKTION AV ELEKTRISKT SYSTEM  

• Inspektera elkabeln efter skada vid jämna mellanrum.  

 

UTVÄNDIG RENGÖRING  

• Rengör enheten utvändigt med en mjuk, torr trasa. Om enheten är väldigt smutsig, använd ett 
skonsamt rengöringsmedel eller torka luftavfuktaren med en lätt fuktad trasa. Spruta aldrig 
vatten på apparaten. 

 

RENGÖRING AV FILTER 

Vid vardaglig användning kan filtret blockeras av damm- och smutspartiklar. Filtret måste rengöras 

minst varannan vecka (att inte göra detta kan påverka enhetens garanti). Vänligen använd följande 

steg:  

• Avlägsna filtret. 

• Rengör båda sidor av filtret med dammsugare eller såpvatten ej varmare än 40°C. Rengör och 

låt torka fullständigt innan insättning i luftavfuktaren igen.  

 

 

FÖRVARING 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Om maskinen inte ska användas under en längre tidsperiod, följ nedanstående steg: 

 

1. Avlägsna strömkabeln från uttaget och töm vattentanken. Tillåt vattentanken och luftavfuktaren 

att torka fullständigt, detta kan ta några dagar.   

2. Rengör filtret och förvara enheten på en dammfri plats borta från direkt solljus, helst täckt av 

ett lager plast.  
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SPECIFIKATIONER 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

ELEKTRISKA KOPPLINGAR 

Denna luftavfuktare har designats för att fungera i en elinstallation med 230V~50Hz. Se till att alla 

eluttag är jordade och att säkerhetsåtgärder tagits.  

 

DRIFTFÖRHÅLLANDEN 

Denna luftavfuktare har en kringliggande drifttemperatur på +5°C till +32°C, med en relativ luftfuktighet 

från 35%rh till 90%rh. Den är lämplig för användning i lägenhetsbyggnader, kontor, museum, arkiv, 

garage och förvaringsutrymmen.  

 

Drifttemperatur +5 °C / +32°C 

Räckvidd för relativ luftfuktighet 35% - 90%rh 

Strömtillförsel 230V / 50Hz 

Avfrostningssystem Varm gas 

Storlek vattentank 5 liter 

Elkonsumtion vid 32°C och 80%rh 570W 

Köldmedel R290 / 150g 

Torknings
kapacitet 
(L/24H) 

32°C och 80%rh 25 liter om dagen i kontinuerligt läge 

20°C och 60%rh 12 liter om dagen i kontinuerligt läge 

10°C och 60%rh 5 liter om dagen i kontinuerligt läge 

Luftavfuktare mått (mm) 660 x 405 x 425 

Vikt (kg) 25Kg 
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FELSÖKNING 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

FEL ORSAK LÖSNING 

 
 
 

Enheten startar inte 

 
Enheten har ingen 
strömanslutning.  

 

 
Koppla in enheten och 

undersök eluttaget.  
 

 
PÅ-/AV-knappen har inte blivit 

tryckt på.  
 

 
Tryck på PÅ-/AV-knappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enheten avfuktar inte eller 
ansamlar lite vatten 

 
 

Den kringliggande 
temperaturen är lägre än +5°C. 

 

 
I detta tillstånd blir 

luftavfuktaren otillräcklig. Det 
rekommenderas att du stänger 

av luftavfuktaren. 
 

 
 

Den kringliggande 
temperaturen överstiger 32°C. 

 

 
I detta tillstånd överbelastas 
kompressorn och stänger av 

sig automatiskt. Det 
rekommenderas att du stänger 

av luftavfuktaren.  
 

 
Den kringliggande 

luftfuktigheten är lägre än 
35%rh. 

 
I detta tillstånd blir 

luftavfuktaren otillräcklig och 
lite vatten kommer att samlas 

in.  
 

 
Luftfiltret är smutsigt och 

blockerat. 
 

 
Luftfiltret måste rengöras. Om 
luftfiltret inte går att rengöra 

måste det bytas ut.  
 

 
Lägre än din inställda relativa 

luftfuktighet. 
 

 
Detta är normalt och inte ett 

fel. 

 
 
 
 

Kompressorn är inte på 

 
Luftavfuktaren har precis satts 

på.  
 

 
Vänta tre minuter för att låta 

kompressorn starta.  

 
Överbelastningsskyddet är 

defekt.  
 

 
Vänligen kontakta Meaco. 

 
 
 
 

Fläkten startar inte 

 
Maskinen är i viloläge. 

 

 
Starta maskinen genom att 
använda UPP- och NER-

pilarna.  
 

 
Fläkten fungerar inte. 

 

 
Vänligen kontakta Meaco. 
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Enheten är kontinuerligt i 
avfrostningsläge och du kan 

se ett block is på 
indunstningskärlet.  

 
Rummets temperatur är lägre 

än +5ºC. 
 

 
Se till att enheten används i en 
miljö som har en temperatur på 

5ºC eller över. 
 

 
Defekt kontrollmontering. 

 

 
Vänligen kontakta Meaco. 

 
 
 
 

Enheten avfrostar inte 

 
Defekt förbikopplingsventil.  

 

 
Vänligen kontakta Meaco. 

 
Defekt kontrollmontering. 

 
Vänligen kontakta Meaco.  

 

 
Defekt förbikopplingsventil.  

 

 
Vänligen kontakta Meaco.  

 

Om du behöver kontakta Meaco, vänligen använd kontaktuppgifterna nedan. 

  

Kontakt telefonnummer: 01483 234900 

Kontakt E-mail: customerservice@meaco.com / service@meaco.com 

Livechatt: www.meaco.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:customerservice@meaco.com
mailto:service@meaco.com
http://www.meaco.com/
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GARANTI OCH KUNDSERVICE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Det finns en tillverkningsgaranti på din luftavfuktare som varar i två år från och med inköpsdatum. 

Vänligen registrera ditt inköp på https://meaco.com/warranty-register - som tack kommer du att delta i 

vår månatliga prisdragning för att stödja David Shepard Wildlife Foundation. Registreringen är gratis 

och tillåter oss också att uppdatera dig med viktig information kring uppdateringar av din produkt.  

 

Inom tillverkningsgarantin på två år ska alla tillverkningsfel repareras utan extra kostnad (exkluderat 

skador som sker på enhetens filter eller vattentank av vilka kan utsättas för slitage).  

Följande gäller: 

1. Reparationer eller utbyte av komponenter under garantiperioden resulterar inte i en förlängning 

av garantiperioden.  

2. Garantin löper ut om ändringar görs till produkten, icke autentiska komponenter har använts 

eller om luftavfuktaren har reparerats av en tredje part.  

3. Komponenternas utsättning för normalt slitage täcks inte av garantin.  

4. Garantin gäller enbart vid uppvisande av det oförändrade, datumstämplade originalkvittot.  

5. Garantin täcker inte skada orsakad av handlingar som avviker från de som beskrivs i 

bruksanvisningen eller genom vårdslöshet.  

6. Garantin täcker inte fel orsakade av smuts eller produkter från en tredje part.  

7. Garantin täcker inte olycksskada.  

8. Alla anspråk på kompensation, inklusive påföljande skada, kommer inte att underhållas.  

9. Vid användning av en timer som sätter på och stänger av luftavfuktaren, som kommer från en 

utomstående tredje part, ogiltigförklaras garantin.  

För att förhindra onödiga utgifter rekommenderar vi att du alltid läser bruksanvisningen först. Om detta 

inte erbjuder en bra lösning på ditt problem, vänligen ring Meaco, så är vi glada att hjälpa till.  

 

Denna luftavfuktare har importerats till  

Storbritannien av:  

Meaco (UK) Limited 

Meaco House 

Parklands 

Railton Road 

Guildford 

GU2 9JX 

Telefon: 01483 234900 

Fax: 01483 232700 

E-mail: service@meaco.com  

Hemsida: www.meaco.com 

 

Om din luftavfuktare utvecklar ett fel vid någon tidpunkt, vänligen kontakta då oss så ska vi göra vårt 

bästa för att hjälpa dig.  

Vänligen behåll originalförpackningen som din enhet anlände i utifall vi behöver hämta upp 

luftavfuktaren för reparationer/service i framtiden.  

Vänligen notera, för framtida referens, ditt 

inköpsdatum och vart du inhandlat luftavfuktaren 

här.  

 

Inköpsdatum: …………………..………………… 

Köpt från www.meaco.com (om detta ej är fallet, 

vänligen notera leverantörens namn nedan). 

 

Leverantörens namn: ………………………………… 

 

 

 

Serial number:…………………………………….. 

 

 

 

https://meaco.com/warranty-register
mailto:service@meaco.com
http://www.meaco.com/
http://www.meaco.com/
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Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall 

inom UK och EU. För att förhindra potentiell skada på miljön eller människors hälsa från 

okontrollerad avfallshantering, återvinn denna vara ansvarsfullt för att stödja hållbar återanvändning 

av våra materiella tillgångar. För att returnera din använda enhet, vänligen använd retur- och 

upphämtningssystemen, eller kontakta återförsäljaren där du köpte din produkt. De kan ta hand om 

denna produkt för miljövänlig, säker återvinning.  

 

 


