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SIKKERHEDSINFORMATION 

 

BEMÆRK 
Denne affugter må ikke anvendes i rum under følgende betingelser: 
 - Miljøer med eksplosionsfare 
 - Aggressive atmosfærer 
 - Miljøer med en stor koncentration af opløsningsmidler 
 - Miljøer med høje støvforhold 

 

Hold børn på afstand: Lad ikke børn lege med eller omkring denne enhed, da dette kan medføre skade. Sørg for, at 
enheden ikke er tilgængelig for børn når de ikke er under opsyn.Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og op og 
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, såfremt at de har 
modtaget tilstrækkelig vejledning og instruktion om brugen af enheden og at de forstår de farer, der er involveret ved 
brug. 
 
Anvend kun en jordforbindelse: Brug altid enheden med en jordforbindelse og en jordforbindelse. En jordforbindelse er 
et vigtigt sikkerhedselement, som samtidig reducerer risikoen for stød eller brand. 
 
Beskyt strømforsyningen mod skader: Brug aldrig en enhed med en beskadiget netledning, da dette kan resultere i 
elektrisk eller brandfare. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en ledning af samme type og 
strømstyrke. 
 
Forlængerledninger: Forlængerledninger skal jordes og kunne levere den passende spænding til enheden. Når det er 
muligt, bør du undgå at bruge et forlængerkabel, da de kan overophedes og forårsage brandfare. Brug kun en 
forlængerledning, når du har sikret at denne er i perfekt stand. Forlængerledninger kan også forårsage spændingsfald, 
hvilket kan påvirke affugteren. Dette er mere sandsynligt, når de anvendes i garager og udbygninger. 
 
Håndter forsigtigt: Undgå at tabe, smide eller ødelægge affugteren. Behandler du ikke affugteren med forsigtighed, kan 
du beskadige komponenter eller ledninger og skabe fare. 
 
Kør enheden på stabil overflade: Brug altid enheden på en stabil, plan overflade, f.eks. gulvet eller en stabil 
bordoverflade, så affugteren ikke kan falde ned og forårsage skade. Må ikke anvendes på et metal gulv. 
 
Må ikke opbevares i nærheden af vand: Brug aldrig enheden i vand eller under udsættelse for vand, da dette kan 
medføre fare for elektrisk stød. Må ikke opbevares eller betjenes udendørs. Hvis elektriske ledninger eller komponenter 
bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden du bruger enheden. Hvis du er i tvivl, må du ikke bruge affugteren og bør i 
stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør. 
 
Hold luftindgangen klar: Undgå at tilstoppe eller blokere luftindgangene ved at placere affugteren for tæt på gardiner, 
vægge eller andet, der begrænser indgangen. Dette kan resultere i at enheden overophedes hvilket kan medføre brand 
eller elektrisk fare. 
 
Sørg for at filtret er rent: Brug altid et rent luftfilter. Lad ikke noget materiale tilstoppe filteret, da dette kan medføre, at 
affugteren bliver overophedet. Betjen aldrig enheden uden filter. Tjek altid, og hvis nødvendigt, rengør filtret, inden at du 
starter affugteren. Lad ikke olie, fedt eller andre forurenende stoffer trække ind i affugteren. Rengør aldrig affugteren med 
organiske opløsningsmidler. 
 
Et rent filter er vigtigt: Tjek filteret regelmæssigt for at holde det rent som beskrevet i denne vejledning. Et snavset filter 
vil begrænse luftstrømmen ind i maskinen, hvilket vil øge modstanden på ventilatoren og kan på sigt resultere i skade, 
hvilket muligvis kan ugyldiggøre garantien. 
 
Hold elektriske komponenter tørre: Lad aldrig vand komme ind i affugterens elektriske komponenter. Hvis disse 
områder bliver våde, skal du tørre dem grundigt, inden at du anvender affugteren. Hvis du er i tvivl, skal du ikke bruge 
affugteren, men i stedet konsultere en autoriseret elektriker eller en Meaco-godkendt ingeniør. 
 
Operatøren skal sørge for at stille driftsvejledningen til rådighed for brugeren og sikre at brugeren forstår manualen fuldt 
ud. 
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For tilstanden Tøjvask   :            Skal vådt tøj tørres i rummet, skal du holde tøjet på en sikker afstand fra enheden for at 
undgå at der kan dryppe vand ned på enheden. 
 
Slukning af enheden: Træk aldrig stikket ud uden at trykke på Tænd/Sluk-knappen først, da dette kan forårsage skader på 
enheden. Træk aldrig affugteren ud før ventilatoren er stoppet med at blæse. Sørg altid for at altid stikket ud af 
stikkontakten, når enheden ikke er i brug eller skal flyttes. Når du skal afbryde strømforsyningen, skal du tage fat i stikket og 
trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig ved ledningen.  
 
For at reparere enheden skal den tages til en kvalificeret servicetekniker. Reparationer som udføres af ukvalificerede 
personer kan forårsage skade på enheden eller skade på personer eller ejendom og på denne måde annullere garantien. 
 
 

1. GENEREL VEJLEDNING 

Før at du anvender din affugter for første gang, bør du gennemlæse brugsanvisningen grundigt. 
 
Efter at du har modtaget enheden skal du tjekke din affugter for eventuelle transportskader. Hvis der opstår 
skader, skal du med det samme underrette afsenderen. 
 
 
Gem emballagen til affugteren et sikkert sted således at du kan sende affugteren afsted, hvis du skulle få brug 
for servicereparationer. For at spare plads kan du skære gennem klæbebåndet ved hjælp af en kniv og folde 
papkassen op. 
 
 

2. AFFUGTERENS FORMÅL 

Der eksisterer fire typer affugtere som sælges til hjemmebrug i Europa - kompressor, affugtermed tørrotor (som denne 
affugter er), peltier og silicagel. 

En tørrende affugter trækker luften ind fra rummet over et filter og passerer det over et roterende hjul, der er fyldt med 
materialet zeolit, der absorberer overskydende vand ud af luften. Hjulet er nu mættet og skal regenereres. Et varmelegeme i 
bunden af affugteren og en anden ventilator samarbejder for at regenerere tørremiddelet ved at tørre det ud.  Affugteren er 
nu klar til at tørre igen, og den varme, våde luft fra hjulet går ind i plastkondensatorrørene og afkøles ved at luften kommer 
ind fra rummet, hvilket gør det muligt at kondensere fugt. Vandet vil herefter dryppe ned i den indvendige tank. Varmen, der 
anvendes under tørringen, blandes med den tørre luft for at sikre, at luften, der kommer ud af affugteren, ikke blot er mere 
tørt, men også 10-12° C varmere end den luft, der kom ind. 

 

3. OPSÆTNING OG BRUG 

 Placer affugteren i en opretstående position på en stabil, flad overflade. 

 Sørg venligst for at enheden ikke er i nærheden af vægge eller møbler. 

 Sørg venligst for at tøj holdes mindst 30cm væk fra luftind- og udgangen for 
at forhindre at der drypper vand ned på enheden. 

 Sørg for at tanken er korrekt monteret. Hvis tanken er fuld eller ikke korrekt 
monteret, vil “Tøm Tanken” lyset tænde, en alarmlyd vil lyde og affugteren 
vil slukke. 

 For at tænde for affugteren, tryk da på Enter knappen i to sekunder 
hvorefter du vil høre en bippelyd. 

 For at slukke for affugteren, tryk da på Enter knappen i to sekunder og 
maskinen vil herefter slukke. 
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Placering af affugteren 

 For at opnå de bedste resultater, bør affugteren placeres centralt, for eksempel i en entré eller en gang. Så længe at alle 
indvendige døre er åbne, vil fugtigheden naturligt migrere mod affugteren. 
 

 For tøjvask, er det bedst at placere affugteren i et mindre rum med en smule varme. Luk døre og vinduer og brug affugteren 
i tilstanden “Tøjvask”.  Hæng tøjet op således at de ikke rører hinanden og så der kan cirkulere luft mellem tøjet. Sørg for at 
der ikke kan dryppe vand ned på affugteren. 

Lugte fra affugteren 
 
Når du først bruger affugteren og regelmæssigt efter brug, vil du muligvis opleve at der afgives en lugt fra affugteren. Dette 
skyldes det zeolitiske tørremiddelmateriale og er ikke et tegn på, at affugteren er defekt. Lugten er heller ikke skadelig for 
mennesker eller kæledyr. Lugten opstår da zeolitten absorberer lugt fra ting som cigaretter, kosmetik, hårsprayer, 
byggematerialer og nye møbler, og når tørremidlet opvarmes, bliver duften frigivet ud i rummet. Denne lugt er blevet 
beskrevet som en brændende lugt eller en sur lugt. Den vil ikke vare længe, og er ikke tegn på fejl i enheden. Du kan slippe 
af med lugten ved at tænde for affugteren i et separat rum, for eksempel en garage eller hvis det er tørt, kan du placere 
enheden udenfor i en periode. 

 
Indsamlet vand 

Når du først bruger din affugter, vil den arbejde på højtryk for at reducere fugtigheden til 50%rh i “Normal” tilstand. På dette 
tidspunkt vil enheden producere mest vand og du skal derfor tømme tanken hyppigst. Som rummet bliver tørre med tiden, 
indsamler affugteren mindre vand og det tager altså længere tid at fylde tanken op. Dette er helt normalt. Når den ønskede 
fugtighed er nået, vil affugteren stoppe med at indsamle vand, hvilket igen er normalt. 
 
Hvis du oplever at du stadig har kondens på dine vinduer, eller at du skal tørre luften længere, så brug en lavere relativ 
luftfugtighed som dit mål. Dette kan i mange tilfælde være nødvendigt hvis du har enkeltruder eller hvis udetemperaturen 
falder ned mod frostgrader. 
 
Selv om tilstanden Vasketøj stræber efter at opnå en lavere relativ luftfugtighed, vil der komme et punkt hvor der ikke er 
mere vand at samle, da enheden ikke vil tørre luften til et punkt, hvor rummet bliver ubehageligt. (omkring 38% rh 
fugtighed). 
 
 
Sikker anvendelse af affugteren 
 

 Indsæt ikke små genstande i enheden da dette vil beskadige din affugter. 

 Fjern ikke tanken når affugteren er sat i gang, da dette kan resultere i lækning af vand. 

 Der skal som minimum være en temperatur på 1°C ved 40%rh relative fugtighed. 
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Kontrolpanel 

Udgang til dræn 

Digitalt 
display 

Luftindgang og 
filterbeskytter 

 
Carry handle 

 
Water container 

4. PRODUKTIDENTIFIKATION 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. VANDINDSAMLING 

Denne affugter består af en indbygget tank, hvor vandet automatisk vil dryppe ned. Når spanden er fyldt, vil affugteren 
automatisk slukke, så der ikke opstår oversvømmelse.   
 

Spanden er fuld, affugteren skal tømmes 

 

 

Når vandopsamlingstanken er fyldt, vil affugteren bippe ti gange hvorefter Zambezi vil slukke. Når 

du har tømt og genmonteret tanken, vil Zambezi igen begynde at arbejde efter tidligere indstillinger. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luftudgang 

 
Netledning 
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Hvis du ønsker at dræne vandet kontinuerligt, kan dette gøres via vandudgangen på enhedens side, som vist nedenfor. 
Sørg for, at slangen løber nedad. Hvis slangen er blokeret eller drejer op, vil vandet drænes tilbage i tanken, og affugteren 
vil slukke når den er fyldt. 
 
 
1. Fjern afdækningsdækslet på siden af affugteren og tryk slangen ind i hullet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Fjern spanden, skub dråbeproppen tilbage og skub slangen ind i vandudgangen. 
 

 
 
 
 
 
3. Genindsæt spanden igen og sørg for, at slangen løber nedad. 
 

 
 
 
 
 
 
Hvis du oplever at vandet strømmer tilbage i tanken, men at slangen løber nedad uden 
ovennævnte problemer, så lav et hul på 4 mm i toppen af slangen 30 mm fra affugteren for at 
lade luft komme ind i toppen af slangen og for at afbalancere den ubalance i lufttrykket, der 
stopper vandet fra at strømme. 
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6. DRIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On/Off and Enter 

Indstilningspunkt 
for fugtighed 

Timer 
Tændt/Slukket 

Ventilatorhastighed 

Gitter 

 
Digital display 

Værelsestemperatur 

Tøjvask 

Ionisering 

Daglig Timer 
Tænd/Sluk 

Værelsesfugtighed 

Tøm Spanden 

Børnelås 

Tid 
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Brug din affugter – basale handlinger 

 Brug knapperne Venstre eller Højre for at bevæge dig mellem forskellige indstillinger. 

 Brug knapperne Op og Ned for at redigere indstillingerne. 

 Brug knapperne Venstre eller Højre for at gemme dine indstillinger og for at gå videre til den næste 
indstilling ELLER brug Enter knappen for at gemme dine ændringer og afslutte. 

 Hvis du ikke trykker på en knap 10 sekunder, bliver ingen ændringer gemt og Zambezi afslutter 
redigeringstilstanden. 

 Sluk og Tænd Zambezi  

 
Hold den røde Enter knap nede i 2 sekunder for at TÆNDE eller SLUKKE 

enheden. 

Som med alle tørrende affugtere, er det vigtigt at de kan afkøle efter en affugtning, for at slippe af 

med den varme som har hobet sig op under drift. Af samme grund vil du opleve at blæseren bliver 

ved med at køre i ti minutter før at maskinen slukker. Dette er helt normalt, og du bør altid lade 

Zambezi fuldføre denne session uden at tage stikket ud før at nedkølingen er færdig. 

Indstilling af den ønskede relative fugtighed  

 

Tryk på den Venstre eller Højre knap for at ændre på indstillingerne for den 

relative fugtighed øverst til venstre på skærmen.  Brug piletasterne Op eller 

Ned for at vælge dit foretrukne fugtighedsniveau. For at gemme, tryk først på 

knappen Højre for at gå videre til den næste indstilling eller på Enter for at 

afslutte. 

Du kan vælge din ønskede luftfugtighed mellem 40 og 70%rh. ‘CO’ betyder 

‘Vedvarende’, hvilket betyder at Zambezi vil affugte kontinuerligt i denne 

tilstand. 

 Indstilling af ventilatorhastigheden 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at indstille ventilatorhastigheden.   

Brug pilene Op eller Ned for at vælge din foretrukne ventilatorhastighed.  

For at gemme, tryk da på Venstre eller Højre knappen for at gå videre til den 

næste indstilling eller på Enter for at afslutte. 

 Indstilling af gittervinklen 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at ændre på indstillingerne på 

Gittervinklen.  Anvend Op eller Ned pilene for at vælge din foretrukne vinkel.  

For at gemme, tryk da på Venstre eller Højre knappen for at gå videre til den 

næste indstilling eller vælg Enter for at afslutte. 

Vinkel op = 85 til 25°                                      Mellemvinkel = 55 til 0° 
Vinkel ned = 25 til 0°                                      Bred vinkel = 85 to 0° 
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Ovenstående er det eneste du skal indstille under daglig drift. Den nuværende relative fugtighed og 

temperatur i rummet vises nederst til venstre på displayskærmen. 

Brug af din affugter – Avancerede handlinger 

 

 Sluk med timeren 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at flytte timeindstillingerne øverst.   

Brug pilen Ned eller Op for at vælge din foretrukne tidsindstilling. For at gemme, 

tryk på knappen Venstre eller Højre for at gå videre eller Enter-knappen for at 

afslutte.   

Maskinen vil nu slukke (og vil ikke tænde igen) efter dine valgte indstillinger. 

Denne tilstand egner sig især hvis du ønsker at slukke Zambezi efter en bestemt 

tørretid – for eksempel efter at du har tørret dit vasketøj færdigt. 

 Tænd med timeren 

 

Når affugteren er slukket og befinder sig i Standby tilstand, kan du trykke på 

knappen Højre for at flytte timeindstillingerne øverst.   

Brug Op eller Ned pilen for at vælge din foretrukne tidsindstilling. For at gemme, tryk 

på knappen Venstre eller Højre for at gå videre eller Enter-knappen for at afslutte.   

Maskinen tænder igen efter dine valgte indstillinger. 

Denne tilstand egner sig især hvis du ønsker at tænde Zambezi om et par timer – 

hvis du for eksempel er på vej i seng, kan affugteren selv tænde når du sover. 

 Tøjvask 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at vælge indstillingen Tøjvask i midten. Brug 

pilen Op eller Ned for at tænde eller slukke for Tøjvask.  

For at gemme dine ændringer, tryk da på Venstre eller Højre for at gå til næste 

indstilling eller vælg Enter for at afslutte.   

Når tilstanden Tøjvask er installeret, vil ændringer relateret til ventilatorhastighed 

eller den ønskede fugtighed, kun træde i kræft når du slukker for Tøjvask. 

Indstillingen Tøjvask på Zambezi er en hel del klogere end hos andre affugtere, og 

vil spare meget energi. Når rummets relative fugtighed når 35% rh, vil Zambezi 

halvere sit energiforbrug til 300 watt. Hvis den relative fugtighed derefter falder 

under 35% rh, slukker varmelegemet fuldstændigt, og det er herefter kun 

ventilatoren der kører. Hvis den relative luftfugtighed stiger til over 40% rh, skifter 

varmelegemet til halveret ydeevne, og hvis den relative luftfugtighed fortsætter med 

at stige til 45% rh, genoptager varmelegemet med fuld effekt. 

 

Tøjvask  

Slukket 

 

Tøjvask 

Tændt 
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 Ioniseringstilstand mod skimmel og bakterier 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at vælge Ioniseringstilstanden mod skimmel 

og bakterier i midterrækken.   

Brug pilen Op eller Ned for at vælge Tænd/Sluk efter behov.  

For at gemme, tryk da på knappen Venstre eller Højre for at gå til næste indstilling 

eller på Enter for at afslutte. 

Ioniseringstilstanden på Zambezi er ikke den samme som hos andre affugtere, som 

bare fjerner støv fra luften. Dette er en hel anden ionieringstilstand som – med klinisk 

bevis – kan fjerne bakterier, fugt, skimmel og støvmider fra luften.  

 

 

Ioniseringstil

stand  

Slukket 

 

Ioniseringstil

stand 

Tændt 

 Indstilling af tiden 

 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at indstille tiden på nederste række – herefter 

vil ‘h’ lyse, og du kan trykke på Enter for at redigere.  

For at ændre tiden, brug da Op/Ned pilene efter behov. For at gemme dine 

ændringer, tryk på knappen Højre, som også vil give dig mulighed for at ændre 

minutterne.  

For at ændre Minutterne, tryk da på Op eller Ned efter behov. 

For at gemme den nye tid, tryk da på knappen Højre for at gå videre til den næste 

indstilling eller tryk på Enter. 

Indstilling af den daglige Tænd/Sluk timer 

 

 

Indstil først tiden som beskrevet ovenfor 

Denne indstilling kontrollerer, hvad tid på dagen affugteren vil tænde og slukke hver 

dag. 

Tryk på knappen Venstre eller Højre for at indstille Tænd/Sluk sektionen i 

midterrækken. Skift tiden ved brug af Op/Ned knapperne så tidssymbolet vises som 

TÆNDT. Tryk derefter på Enter og rediger tiden til det ønskede tidspunkt som du 

ønsker at Zambezi skal TÆNDE på hver dag. Dette gør du ved at bruge OP/NED 

knappen og ved brug af Venstre/Højre knapperne kan du skifte mellem timer og 

minutter.Når tiden er indstillet, tryk da på Højre-knappen for at redigere Sluk-

tilstanden. 

Skift tiden ved at bruge Op/Ned knapperne således at tidssymbolet vises som 

SLUKKET. Tryk på Enter og rediger tiden til det ønskede tidspunkt som du ønsker 

at Zambezi skal SLUKKE på hver dag. Dette gør du ved brug af OP/NED knappen 

og ved brug af Venstre/Højre knapperne kan du skifte mellem timer og minutter. 

For at gemme den nye tid, tryk da på Højre-knappen for at gå videre til de næste 

indstillinger eller tryk på Enter.For at afslutte denne tilstand, skift da tidssymbolerne 

så displayskærmen hverken viser TÆNDT eller SLUKKET. 
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 Børnelås 

 

Tryk og hold de Venstre eller Højre knapper need på samme tid i tre sekunder for at aktivere 

funktionen Børnelås. Tryk og hold de samme knapper i tre sekunder for at slukke for funktionen.  

Brug af din affugter – Andre funktioner og Indstillinger 

 Glad Zambezi 

 

Glad Zambezi viser sig på displayskærmen når enheden affugter og vand bliver indsamlet i tanken.  

 Trist Zambezi 

 

Trist Zambezi viser sig på displayskærmen når enheden IKKE affugter og der IKKE indsamles vand.  

 Huskefunktion 

 

Elefanter er kendte for deres fantastiske hukommelse og Zambezi er ingen undtagelse. Når du 

slukker for maskinen ved brug af Tænd/Sluk knappen og derefter tænder for enheden igen, vil han 

huske de indstillinger som du efterlod ham i – og vil begynde at arbejde efter dine sidst valgte 

indstillinger. Det samme er gældende hvis strømme skulle gå, da Zambezi vil begynde at arbejde 

på ny præcis som da du efterlod ham. 

Hvis du trykker på Op/Ned/Venstre/Højre på samme tid i 3 sekunder, vil tallene ‘88’ blinke på 

displayskærmen og alle indstillinger går tabt. Du har nu gendannet enheden til fabriksindstillinger. 

 Tænd for mig! 

HI 

Hvis du efterlader enheden i Standby tilstand (slukket, men stadig tilsluttet strøm), og den relative 

fugtighed i rummet overstiger 70%rh, vil ‘HI’ vises på skærmen. Dette er Zambezi som fortæller dig 

at du bør tænde for affugteren, da den relative fugtighed i rummet er for høj. 

 Spanden er fuld, affugteren skal tømmes 

 

Når vandtanken er fuld, vil affugteren bippe ti gange hvorefter Zambezi slukker. Når du har tømt og 

genjusteret tanken, vil Zambezi igen begynde at arbejde efter dine tidligere valgte indstillinger. 
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 Nedkøling 

 

Med alle tørrende affugtere, er det vigtigt at de får mulighed for at afkøle efter en affugtning for at 

slippe af med den varme, der har hobet sig op under drift. Når du derfor trykker på Sluk-knappen, 

vil ventilatoren køre i ti minutter før at enheden endeligt slukker. Denne handling er normal, og du 

bør altid lade Zambezi fuldføre denne handling og ikke tage stikket ud, før at sessionen er fuldført. 

 Meaco Kontrollogik 

 

Med en Zambezi affugter kan du drage nytte af den unikke funktion, Meaco Kontrollogik, hvilket 

gør ham til en meget bedre affugter. Hvis du vælger en af humidistatindstillingerne mellem 40-

70% rh, vil Meaco Kontrollogik automatisk begynde at arbejde. 

 

Når målets relative luftfugtighed er nået, vil affugteren automatisk stoppe med at tørre luften og 

ventilatoren vil dog fortsætte med at køre i yderligere 10 minutter. Når dette sker, indsamles der 

ikke mere vand, hvilket er helt normalt. Ventilatoren går derefter i en hviletilstand i 30 minutter, 

hvorefter enheden vågner op og tester luften i 3 minutter således at affugteren ved, hvornår den 

skal begynde at indsamle vand igen. Hvis den relative fugtighed forbliver under målet, vil 

ventilatoren igen gå i hviletilstand i yderligere 30 minutter hvorefter denne proces vil fortsætte 

indtil at fugtighedsmålet er opnået. 

Det er helt normalt at den relative fugtighedsindlæsning på displayskærmen stiger, når ventilatoren er slukket, og Zambezi 

er i hviletilstand. Dette skyldes, at læsningen nu viser den relative fugtighed inde i Zambezi, hvilket altid vil være højere end 

selve fugtigheden i rummet. Når ventilatoren igen tændes, bliver læsningen igen fra luften i værelset. 

 Strømforbrug 

 Meaco 20+ 

ALLE OVENNÆVNTE FUNKTIONER KAN OGSÅ INDSTILLES I STANDBY-TILSTAND UNDTAGEN 

FUNKTIONEN TIMER-SLUK, SOM KUN KAN INDSTILLES NÅR MASKINEN ER I DRIFT. 

 

 

 

 

 
 

 

Zambezi byder på mange funktioner som kan hjælpe dig med at spare på dit energiforbrug, 

herunder den unikke Tøjvask-funktion og Meaco Kontrollogik. Du kan også vælge hvor meget 

Zambezi bruger ved at forstå, at ved lav ventilatorhastighed vil hav bruge 300 watt og i medium 

eller høj hastighed vil forbruget være på 600 watt. 

 

Hvis du indstiller affugteren til at opretholde en bestemt relativ fugtighed, og rummets relative 

luftfugtighed stiger til 20% rh højere end denne indstilling, vil maskinen øge sin ventilatorhastighed 

for at bringe den relative luftfugtighed ned til 20% rh, og vil herefter vende tilbage til din sidst valgte 

ventilatorindstilling. 
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7. RENSNING 

Sluk affugteren og tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring. 
 
Luftfiltret 
 
1. Ved jævnlig brug, kan filteret blive tilstoppet med støv og partikler. Af samme grund filteret rengøres mindst hver anden uge. Rengør 

filteret med en støvsuger og ikke med vand, da dette vil skade filterets antibakterielle egenskaber.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Udvendigt 
 
Rengør ydersiden af enheden med en blød, tør klud. Hvis enheden er meget beskidt, kan du anvende et mildt rengøringsmiddel. Tør 
affugteren af med en lidt fugtig klud. Sprøjt aldrig apparatet med vand. 
 

Dræning 
 
Den mest almindelige grund til at en husholdningsaffugter lækker vand, skyldes en blokering i kondensatoren eller drænet. 
Zambezi er unik, da du selv kan fjerne disse blokeringer uden at skulle kontakte din leverandør eller Meaco. Fjern spanden, 
og du vil øverst se en sort afløbsflap til højre for afløbet og en sort skrue i midten. Begge kan fjernes for at rense snavs der 
har hobet sig op og på denne måde blokerer vandets strømning. 
 

 
 
 

 

 

  

Fjern den sorte skrue                                                Fjern skidt ved - brug af en vatpind. Erstat den sorte skrue 

Anvend aldrig enheden uden luftfiltret eller med et beskidt luftfiltret. 

Sort skrue Afløbsflap 
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8. SPECIFIKATIONER 

 

Model Meaco DD8L Zambezi affugter med tørrotor 

Strømforbrug 45/350/660 watt 

Strømforsyning 220-240V / 50Hz 

Vandtanks kapacitet 3 liter 

Lufttryk  85/105/150m3/h 

Ideel til boliger op til Mindre 5-værelses boliger 

Driftsområder 1 – 37°C 

Dimensioner (b x d x h) 358 x 200 x 548mm 

Nettovægt 7.8Kg 

Bruttovægt 9.0Kg 

Lydtrykniveau 41/45/50dB 

Ioniseringsværdi 6x105m3 

Ozonværdi 0~0.0065ppm 

Ampereværdi 250V/10A 

 
 
 
 
 

  

Fjern den sorte del fuldstændig Når denne er renset, indsæt den da tilbage i den sorte centreringsdel 

  

Roter flappen tilbage til position Luk sikkert flappen igen 
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9. PROBLEMLØSNING OG FEJLKODER 

Hvis Zambezi viser C1, C2, C3, C4 eller hvis temperature og den relative fugtighed jævnligt blinker, kontakt da din Meaco-
godkendte leverandør og/eller salgsteam. 

Problem Årsag Løsning 
Enheden virker ikke. Strømforsyningen er ikke tilsluttet. Indsæt stikket i stikkontakten. 

Enheden affugter ikke. 

Vandtanken er fuld. Fjern vand fra tanken. 

Vandtanken er ikke blevet erstattet korrekt. Placer vandtanken i korrekt position. 

Luftfiltret er tilstoppet. Rengør luftfiltret. 

Temperaturen eller den relative fugtighed i værelset hvor 
enheden opererer er for lav. 

Maskinen affugter ikke under 1°C, og ved denne 
temperatur er det alligevel meget usandsynligt at der er 
fugt at fjerne. 

Vandtanken er fuld. Affugteren tørrer ned til målets relative 
luftfugtighedsindstilling indstiller derefter sig selv til 
Ventilator-tilstand indtil at den relative luftfugtighed går 
over det indstillede punkt igen. 

Enheden virker, men 
reducerer ikke 
fugtigheden optimalt/der 
er kun lidt vand i tanken. 

Huset er for stort. Denne affugter kan tørre et lille 
femværelses hus. 

Vi anbefaler at du bruger en affugter med en større 
kapacitet. 

Der findes mange fugtkilder. Brusebade, vasketøj, og 
madlavning skaber fugt i luften. Gasopvarmning kan også 
tilføje ekstra fugtighed i luften, som affugteren måske ikke 
kan håndtere. 

Vi anbefaler at du bruger en affugter med en større 
kapacitet. Overvej at udskifte din varmekilde. 

Der er for meget ventilation. Reducer ventilationen (luk f.eks. vinduer og døre) 

Luftfiltret er blokeret og den reducerede luftstrøm påvirker 
ydeevnen. 

Rengør luftfiltret. 

Vinduerne var klare og nu 
er kondensproblemet 
opstået på ny. 

Den udvendige temperatur er faldet og vinduerne er 
koldere. 

Brug affugteren på Maksimum og lad enheden køre 24 
timer om dagen. 

Jeg kan ikke fjerne 
kondens fra mine vinduer, 
heller ikke i Maksimum 
tilstand.  

Overfladetemperaturen på vinduerne er for lav og 
affugteren kan ikke forhindre kondens. Dette er et 
almindeligt problem med vinduer med enkeltglas og når 
der er minusgrader udenfor. 

Bliv ved med at lade affugteren køre på Maksimum 24 
timer om dagen, og når lufttemperaturen udenfor stiger, 
skulle kondensproblemet på vinduer gerne forsvinde. 

Affugteren afgiver varm 
luft. 

Den tørrede luft overheder varmespolerne, før den blæser 
det ind i et rum som en del af affugtningen. 

Dette er normalt, en affugter er ikke en luftkøler. 

Problem Årsag Løsning 
Der kommer en bankende 
lyd fra affugteren. 

Motoren der roterer tørremidlet, mangler smørelse. Kør affugteren i tilstanden Tøjvask i to dage for at øge 
smørelsen. Hvis der stadig opstår fejl, så ring Meaco. 

Alarmlyset blinker 
jævnligt. 

Begrænset luftmængde til affugteren eller temperaturen er 
under minusgrader. 

Rengør filteret og sørg for, at enheden er mere end 30 cm 
fra en væg. Hvis temperaturen er under frysegrader, bør 
du anvende affugteren, når rummet opvarmes igen. 

Alarmlyset blinker. Begrænset luftmængde til affugteren. Rengør filteret og sørg for, at enheden er mere end 30 cm 
fra en væg. 

Der sendes ikke vand til 
slangen.  

Slangen er monteret til kontinuerlig dræning, men vandet 
ender stadig i tanken. 

Negativt lufttryk i rummet trækker vandet tilbage i til 
affugteren. Indsæt et 4 mm hul i toppen af røret 30 mm 
ned fra tuden. Dette vil introducere luft ind i røret og 
afbalancere lufttrykket. 

Affugteren drypper vand 
ned på gulvet. 

Det betyder som regel, at affugteren ikke er placeret på en 
plan overflade, eller at filteret ikke er blevet rengjort 
tilstrækkeligt, og at snavs har hobet sig op i affugteren. 

Du kan også kontrollere, at vandspanden ikke er revnet 
ved at fylde den med vand og placere den på køkkenrulle. 

Maskinen slukker og 
tænder ikke under det 
sædvanlige 30 minutters 
mønster. 

Temperatur- og den relative fugtighedsføler, der aflæser 
værelset, kan ikke aflæse de korrekte aflæsninger. 

Rengør filteret og blæs luftføleren med en hårtørrer på 
hurtig indstilling for at fjerne snavs fra sensoren. Tag 
affugteren ud af stikkontakten i 10 minutter for at nulstille 
kredsløbene og tænd igen. 

Enheden virker kun i 
tilstanden Tøjvask og lyset 
forbliver tændt eller 
blinker. 

Hvis luftfugtighedsføleren er defekt, vil affugteren kun køre 
i tilstanden Tøjvask. 

Prøv at rengøre sensoren som vist ovenfor.  Hvis dette 
ikke virker, bedes du ringe til Meaco for reparation. 

Ventilatorlyset blinker 
under indstillingen 
Medium. 

Ingen af knapperne virker. Dette er normalt, og enheden fungerer ok. Enheden 
vender tilbage til normal drift, når forholdene tillader det. 
Flere detaljer nedenfor. 
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10. Opbevaring 
 
Hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode, følg da følgende trin: 

 
1. Tag stikket ud af stikkontakten og tøm beholderen. Lad beholderen og affugteren tørre helt. 
2. Rengør luftfiltret. 
3. Opbevar enheden i et støvfrit miljø væk fra direkte sollys, og helst dækket til med plastik. 

 
 

11. GARANTI OG KUNDESERVICE 
 
Din affugter leveres med en toårs købsgaranti som træder i kraft på købsdatoen. Registrer venligst dit køb på 
https://meaco.com/warranty-register, og som tak, vil du automatisk deltage i en gratis lodtrækning. Ved at registrere 
dig, kan vi også holde dig opdateret med vigtige udviklinger af dit produkt. 
 
 
Alle materiale- eller produktionsfejl repareres gratis. 
 
 
Følgende er gældende: 
 
 Eventuelle reparationer eller udskiftninger af komponenter i garantiperioden vil ikke medføre forlængelse af 

garantiperioden. 
 Garantien udløber, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret komponenter der ikke stammer fra 

producenten eller hvis affugteren er blevet repareret af en tredjepart. 
 Komponenter, der udsættes for normal slitage, som f.eks. luftfiltret, er ikke omfattet af garantien. 
 Garantien gælder kun ved fremvisning af den originale, uændrede og datostemplede købskvittering. 
 Garantien dækker ikke skader forårsaget af handlinger, der afviger fra dem som beskrevet i brugsanvisningen eller 

ved forsømmelse af affugteren.  
 Alle krav om erstatning, herunder følgeskader, vil ikke blive underholdt. 
 Garantien kan annulleres, hvis affugteren er beskidt, eller hvis filteret eller indersiden er tilstoppet med snavs. 

 
 

For at undgå unødvendige udgifter, anbefaler vi at du altid læser brugsvejledningen grundigt igennem. Hvis du ikke finder 
en løsning, kan du ringe til Meaco (U.K.) Limited for hjælp. 
 
Denne enhed kan anvendes af børn fra 8 år og op og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller 
manglende erfaring og viden, såfremt at de har modtaget tilstrækkelig vejledning og instruktion om brugen af enheden og at 
de forstår de farer, der er involveret ved brug. 
 
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden. 
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KUNDESERVICE                                                                                                      

 
Tak fordi du valgte Meaco, det sætter vi pris på. Denne affugter er blevet importeret til Storbritannien af; 
 
Meaco (U.K.) Limited 
Meaco House 
Parklands 
Railton Road 
Guildford 
GU2 9JX 
 
Telefon:  +44 1483 234900 
Email:   customerservice@meaco.com 
Hjemmeside:  www.meaco.com 
Fax:   +44 1483 232700 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meaco er specialister når det gælder affugtere og sætter pris på dine kommentarer og spørgsmål om denne affugter. 
Hvis der opstår en fejl med din enhed inden de første to år, bedes du ringe til os, og hvis vi ikke kan løse problemet via 
telefonen, vil vi med glæde afhente affugteren fra dig på vores bekostning og reparere eller udskifte din enhed efter 
behov. 
 
Gem venligst emballagen i tilfælde af, at dette skulle ske. 
 

 
Denne mærkning indikerer, at dette produkt ikke må smides ud med andet husholdningsaffald i hele 
Europa. For at forhindre mulige miljøskader eller udsættelse af den menneskelige sundhed, beder vi 
dig om at genbruge på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at 
returnere din anvendte enhed, bedes du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte 
forhandleren, hvor produktet blev købt. Herefter kan de sørge for at produktet leveres til en miljømæssig 
sikker genanvendelse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For hver Meaco DD8L Zambezi der sælges, bliver 20 kr. Doneret til David Shepherd Wildlife Foundation (DSWF) for at hjælpe dem 
med at redde vilde elefanter. Der findes faktisk en elefant som hedder Zambezi som var reddet af DSWF teamet i Zambia, og som 
nu stortrives i deres Projekt for Moderløse Elefanter hvor de hjælper elefanter med at vende tilbage til nature. Vi siger stor tak til 
Konathan Truss for hans tegninger af glade og triste Zambezi som vises på kontrolpanelet.  Du kan lære mere om Jonathan Truss 
og DSWF via http://www.jonathantruss.com/ og http://www.davidshepherd.org/. 
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Indtast venligst din købsdato samt hvor du 
købte affugteren herfra, for fremtidig 
reference. 
 
Købsdato…………………..………….. 
 
Købt fra www.meaco.com (hvis nej, så 
angiv venligst leverandørens navn 
nedenfor). 
 
 
 
 
…………………………………………………
….. 
 
 
 


