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Pro Klima ILMANKUIVAIN 30 L 

kenkien kuivaustoiminnon 

käyttöohje mukana 
Tuotenumero 28244396 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN 

 

 
Kiitos, että valitsit Pro Klima ilmankuivaimen parantaaksesi omaa ja perheesi 

asumismukavuutta. Tämä käyttöopas sisältää hyödyllistä tietoa uuden ilmankuivaimen 

asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta. Käytä hetki aikaa ja lue nämä ohjeet 

huolellisesti tutustuaksesi tämän ilmankuivaimen toimintaan. 
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OMINAISUUDET 

 

Erittäin tehokas huoneilman kosteudenpoisto 

Ilmankuivain säätelee kylmätekniikan avulla kosteusastetta optimaalisen asumismukavuuden saavuttamiseksi. 

 

 
Kevyt, kannettava rakenne 

Ilmankuivain on kompakti ja kevyt. Kevyen 16 kg painon ja alapuolen pyörien ansiosta laite on helppo 

siirtää huoneesta toiseen. 

 
Säädettävä hygrostaatti 

Tarpeen mukaan voidaan asettaa eri kosteudenpoistotasoja min. 40 % maks. 80 %. 
 

Ajastin päälle/pois 

Ohjelmoi automaattiset käynnistys- ja sammutusajat. 
 
 

Hiljainen toiminta 

Ilmankuivaimen toiminta on hiljaista. Melutaso on <53 db(A) 

 
 

Energiatehokas 

Virrankulutus on vain 460 wattia. 
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TURVALLISUUSOHJEET 
Kun käytät laitetta, noudata seuraavia turvallisuusohjeita 

1. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista tai varastointia. 

2. Käytä laitetta vain sisätiloissa. 

3. Älä sijoita laitetta lämpöä tuottavien laitteiden tai syttyvien ja vaarallisten materiaalien lähelle. 

4. Älä koskaan työnnä sormia tai mitään esineitä tulo- ja poistoaukkoon. 

5. Älä istu tai seiso laitteen päällä. 

6. Kaada säiliöön mahdollisesti kertynyt vesi pois. 

7. Älä käytä ilmankuivaajaa suljetussa tilassa, kuten kaapissa, koska on olemassa tulipalon vaara. 

8. Asenna poistoletku pieneen kulmaan alaspäin, jotta kondensoitunut vesi pääsee valumaan pois 

jatkuvasti. 

9. Jos verkkojohto on vaurioitunut, valmistajan tai vastaavan pätevän ammattihenkilön on 

vaihdettava se turvallisuussyistä. 

10. Kun asennat laitetta, varmista, että pistoke on helposti käytettävissä. 

11. Jätä 20 cm:n vapaa tila laitteen ja seinän ja laitteen ja muiden esineiden välille esteettömän 

ilmankierron varmistamiseksi. 

12. Laitetta asennettaessa on noudatettava paikallisia sähköasennuksia koskevia määräyksiä. 

13. Laitetta ei saa asentaa julkiseen liikennevälineeseen. 

14. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai 

psyykkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä 

valvotaan ja he saavat ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät, mitä vaaroja laitteen 

käyttöön. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotöitä ilman 

valvontaa. 

15. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. 

16. Selvästi vaurioituneita laitteita ei saa ottaa käyttöön. 

17. Käytettäessä kenkien kuivaustoimintoa kompressori sammuu ja käynnistyy ajoittain ja 

ilmanpoistoaukko avautuu ja sulkeutuu ajoittain tuoteturvallisuuden vuoksi. 

 
 

Varo – tulipalon vaara (R290) 

VAROITUS: 

Valmistajan sallimia apuvälineitä lukuun ottamatta sulatusta ei saa nopeuttaa keinotekoisesti. 

Laitetta saa säilyttää vain huoneessa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslähteitä (esim. avotuli, toimiva 

kaasu- tai sähkölämmitteinen laite). 

Älä puhkaise tai polta. 

Muista, että kylmäaineet ovat hajuttomia. 

Laitteen saa asentaa, sitä saa käyttää ja sen saa varastoida vain tilaan, jonka lattiapinta-ala on yli 4 m². 
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Laitteen on oltava kansallisten kaasulaitteita koskevien määräysten mukainen. 

Huollon saa suorittaa vain valmistajan ohjeiden mukaan. 

Laite on säilytettävä siten, että vältytään mekaanisilta vaurioilta. 

Jokaisella kylmäainepiiriin liittyvissä töissä mukana olevalla tulee olla voimassa oleva, alalla hyväksytyn 

testauslaitoksen myöntämä sertifikaatti, joka osoittaa heidän pätevyytensä kylmäaineiden turvalliseen 

käsittelyyn alalla hyväksyttyjen arviointiperusteiden mukaisesti. 

 
Huolto tulee suorittaa vain laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Muiden ammattitaitoisten työntekijöiden apua vaativat huolto- ja korjaustyöt tulee suorittaa syttyvien 

kylmäaineiden käsittelyyn pätevän henkilön valvonnassa. 

 
Laite sisältää syttyvää kaasua R290. 

 

Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen ja noudata tarkasti valmistajan ohjeita. 

 
Hävittäminen: 

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Valittavana on useita hävitysvaihtoehtoja: 

1 Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana. Laite on hävitettävä erikseen, sillä se on 

ongelmajätettä. 

2 Kunnissa on elektroniikkaromun keräysastioita ja vastaanottopisteitä. Hävittäminen on 

käyttäjälle maksutonta. 

3 Valmistaja ottaa vanhan laitteen takaisin hävitettäväksi maksutta. 

4 Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita raaka-aineita, joten ne voidaan myydä metalliromukauppiaille. 

Luvaton hävittäminen luontoon voi vahingoittaa terveyttäsi. Vaaralliset aineet voivat tihkua pohjaveteen ja päästä 

siten ravintoketjuun. 

Käytä sen sijaan tähän tarkoitettuja keräyspisteitä. Saat lisätietoa käytettävissä olevista keräyspisteistä 

ottamalla yhteyttä kuntasi viranomaisiin. 

 
 
 
 
 

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen 

mukana missään EU:n alueella. Jotta estetään virheellisen hävittämisen aiheuttamat 

haitalliset vaikutukset ympäristöön ja terveyteen, on käytettävä asianmukaisia 

palautusjärjestelmiä, jotta laite voidaan kierrättää asianmukaisesti. Palauttaaksesi 

käytetyn laitteen, käytä asianmukaisia palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä 

jälleenmyyjään, josta ostit tuotteen. 

He ottavat tuotteen takaisin ja kierrättävät sen ympäristöystävällisellä tavalla. 
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Tekniset tiedot 
 
 

Malli D025C-30L Bauhaus tuotenumero 28244396 

Virtalähde 220 - 240 V～, 50 Hz 
 

Kylmäaine/täyttö R290/90 g  

Kosteudenpoistoteho mitattiin 30 °C:n huoneenlämmössä ja 80 %:n suhteellisessa kosteudessa.. 

Jos tekniset tiedot on optimoitu tämän julkaisun jälkeen, uudet tekniset tiedot löytyvät tuotteen tyyppikilvestä. 

Käyttölämpötila-alue on 7–35 ℃. Jos huoneen lämpötila on tämän alueen ulkopuolella, laite ei toimi 

kunnolla. R290-kylmäaineen GWP-arvo on 3. 
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Ilmankuivaimen rakenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1. Näyttö 2. Kahva 3. Vesisäiliö 4. Verkkojohto 

5. Kenkien kuivaajan kansi 6. Takaosan 
ilmanpoistoaukko 

kenkien kuivaajalle 

7. Ylempi ilmanpoistoaukko 8. Ilmanottoaukon säleikkö 
sis. 

ilmansuodattimen 

9. Liitäntä 

kondenssivesiletkulle 

jatkuvaa vedenpoistoa 

varten 

10. Johdon säilytys 11. Rullapyörät 

 
 
 
 
 
 
 

Kengänkuivaussovitin 
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Kuva Näyttö 

Käyttöohje 
 
 

 

 
 

 

Kosteuden LED-näyttö ja ajastin 
 

Näytöllä on kolme toimintoa: 

1. Kun laite on kytketty, se näyttää nykyisen kosteuden. 

2. Kun asetat kosteustason, se näyttää valitun asetuksen. 

3. Kun ohjelmoit laitteen päälle ja pois päältä, se näyttää tunnit. 

4. Kun ympäristön kosteus on alle 35 %, näyttöön tulee ”35”. 

5. Kun ympäristön kosteus on yli 95 %, näyttöön tulee ”95”. 
 
 
 
 

Käyttöohje 

 
Ilmankuivain antaa vahvistusäänen, kun laite kytketään päälle. LED-näytössä näkyy nykyinen kosteus 3 

sekunnin ajan ja näyttö sammuu sitten automaattisesti. 

 

1. Kytkeminen päälle/pois 

Painamalla  käynnistät laitteen, kun se on pois päältä. Painamalla  sammutat laitteen, 
kun se on käytössä. 
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2. Haluamasi kosteuden asettaminen 

 

Aloita ilmankosteuden asettaminen valitsemalla . Valitse sitten ilmankosteudeksi 40–80 % 

painamalla tai . Jokainen näppäinpainallus muuttaa 

arvoa 5 %. Asetettaessa LED vilkkuu. Jos asetusten välillä on 5 sekunnin tauko, laite palaa 

normaaliin näyttötilaan. Normaali kosteus on 55 %. 

 
3. Puhaltimen nopeuden säätäminen 

 

Aseta puhallin käyttämällä  joko suurelle tai pienelle nopeudelle. Puhaltimen taso näytetään 
vastaavasti. 

 
4. Kääntötoiminnon asettaminen 

Kun olet käynnistänyt laitteen, paina  kytkeäksesi ilmanpoistoaukon kääntötoiminnon päälle tai pois 

päältä. 

 
5. Ajastimen asettaminen 

 

Painamalla  pääset käynnistymisajan asetustoimintoon, kun laite on pois päältä. Käyttämällä 

 tai  asetat laitteen automaattisen käynnistyksen välille 1–24 tuntia. 

Painamalla  pääset sammumisajan asetustoimintoon, kun laite on päällä. Käyttämällä  

tai asetat laitteen automaattisen sammumisen välille 1–24 tuntia. 

Jos laite kytketään päälle tai pois päältä manuaalisesti tai jos vesisäiliö on täynnä, 

ajastimen asetus häviää. 

 
6. Kenkien kuivaustoiminto 

Kun laite on toiminnassa, paina painiketta . Näyttö syttyy. Tämän jälkeen ylempi ilmanpoistoaukko 

sulkeutuu ja kenkien kuivaustoiminto aktivoituu. Painamalla -painiketta 

uudelleen lopetat kenkien kuivaustoiminnon. Näyttö sammuu ja ylempi ilmanpoistoaukko 

avautuu jälleen. 
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Vesisäiliön tyhjentäminen 

 
Kun poistosäiliö on täynnä, Säiliö täynnä -merkkivalo syttyy. Laite sammuu automaattisesti ja 

summeriääni kuuluu 15 kertaa ilmoittaen, että vesisäiliö on tyhjennettävä. 

 
Vesisäiliön tyhjennys 

1. Vedä molemmilla käsillä säiliö varovasti ulos 
 

 
 

2. Kaada kerääntynyt vesi pois 
 

a 

1. Älä poista uimuria vesisäiliöstä. Muuten vesitasoanturi ei enää pysty mittaamaan vedentasoa oikein 

ja vettä voi valua ulos säiliöstä 
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2. Jos vesisäiliö on likainen, pese se kylmällä tai haalealla vedellä. Älä käytä pesuaineita, 

hankaustyynyjä, kemiallisesti käsiteltyjä pölyliinoja, bensiiniä, bentseeniä, tinneriä tai muita liuottimia, 

koska ne voivat naarmuttaa ja vahingoittaa säiliötä. Tämä voi aiheuttaa sen vuotamisen. 

3. Kun asetat vesisäiliön takaisin paikalleen, aseta molemmilla käsillä vesisäiliö oikein. Jos säiliötä ei 

ole asennettu oikein, ”SÄILIÖ TÄYNNÄ” -anturi laukeaa ja ilmankuivain ei toimi. 
 

 
 

Kenkien kuivaimen asennus 

Avaa takaosan ilmanpoistoaukko laitteen takaa ja työnnä kenkien kuivaajan liitin takapaneelin aukkoon 

-merkki ylöspäin. Kiristä sitten liitin kääntämällä vastapäivään. (Löysää liitintä kääntämällä 

myötäpäivään.)  
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HUOLTO 
Ilmankuivaimen puhdistaminen 

Kotelon puhdistaminen 

Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla 

 

Ilmansuodattimen puhdistaminen 

 
1. Avaa ensin imuritilä ja pese se vedellä 

 
 
 

2. Poista lika imuroimalla ilmansuodattimen pinta pölynimurilla ilman painetta. Jos ilmansuodatin on 

erityisen likainen, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Anna sen sitten kuivua hyvin. 

 
 

 

3. Ilmansuodattimen kiinnittäminen 

Aseta suodatin varovasti ritilään. 
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Ilmankuivaimen säilyttäminen 

 
Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan ja se laitetaan säilytykseen, toimi seuraavasti: 

1. Tyhjennä vesisäiliö. 

2. Kääri verkkojohto ja aseta se vesisäiliöön. 

3. Puhdista ilmansuodatin 

4. Säilytä laitetta viileässä ja kuivassa paikassa. 

 
Turvaetäisyys 

Säilytä vähimmäisetäisyys ilmankuivaimen ympärillä, kun yksikkö on käytössä, kuten vasemmassa 

kuvassa näytetään. 
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VIANMÄÄRITYS 
Jos jokin alla kuvatuista tapauksista ilmenee, tarkista alla olevat kohdat ennen kuin 

soitat asiakaspalveluun. 

 

Ongelma Mahdolliset syyt Ratkais
u 

 
 
 

Laite ei toimi. 

Onko virtajohto irrotettu 

pistorasiasta? 

Liitä verkkojohto pistorasiaan. 

Vilkkuuko ”Säiliö 

täynnä” -näyttö? (Säiliö on 

täynnä tai väärin 

asetettu.) 

Tyhjennä vesisäiliö ja aseta 

säiliö oikein. 

Onko huoneen lämpötila 

yli 35 ℃ tai alle 7 ℃? 

Laitteen suojaus on 

lauennut, jolloin laitetta ei voida 

käynnistää. 

 

 
Kuivaus ei toimi 

 
Onko ilmansuodatin tukossa? 

Puhdista ilmansuodatin, kuten 

kohdassa ”Ilmansuodattimen 

puhdistaminen” on kuvattu. 

Onko tulo- tai 

poistoaukko tukossa? 

Poista tukos poisto- tai 

tuloaukosta. 

Laitteesta ei tule 

ilmaa. 

 
Onko ilmansuodatin tukossa? 

Puhdista ilmansuodatin, kuten on 

kuvattu kohdassa 

”Ilmansuodattimen 

puhdistaminen”. 

 

 
Äänekäs toiminta 

Onko laite vinossa tai 

epävakaasti? 

Aseta laite vakaalle, kiinteälle 

alustalle. 

 
Onko ilmansuodatin tukossa? 

Puhdista ilmansuodatin, kuten on 

kuvattu kohdassa 

”Ilmansuodattimen 

puhdistaminen”. 
 


