Mobair 2080

Asennus, Käyttö ja Huolto

Laite asennetaan huoneen ylä-osaan,
yleensä ulkoseinälle. Laite kiinnitetään
seinään takalevystään sekä kiinnitysraudan avulla. Toimitukseen kuuluu
pistotulpalla varustettu verkkojohto
mutta sähkökytkentä voidaan tehdä
myös kiinteäksi.

Ulkoseinään ja laitteen takasei- nään
ulkoilmakammion kohdalle tehdään
∅140 mm reikä. Reikään asennetaan
laitteen mukana tuleva ∅135 mm
muoviputki, hiukan ulospäin viettäväksi.
Putki tiivistetään seinärakenteeseen.
Putken voi liittää myös laitteen sivuun.

Ulkopuolelle asennetaan laitteen mukana tuleva ulkosäleikkö. Mikäli käytetään vanhaa ulkosäleikköä, tulee
sen puhtaus tarkastaa ja mahdollinen
verkko poistaa. Laitteeseen on saatavana myös ääntä vaimentava ulkosäleikkö.

Käyttö
Kun laitteen ovi avataan, voidaan lämpötila [11] ja puhallinnopeus [12] valita käyttökytkimistä. Sopiva puhallinnopeus on asuntokäytössä 1 tai 2 ja toimistokäytössä 2 tai 3. Ovi suljetaan ja laite käynnistetään / pysäytetään narukytkimestä. On syytä tarkistaa, että
huoneen ilmanpoisto on järjestetty joko venttiilin tai oviraon kautta. Talvella ulkoilmamäärää voidaan pienentää säätötulpalla [7].

Huolto
Ota verkkojohto irti pistorasiasta. Avaa huolto-ovi (aukeaa sähköjohdon puolelta) ja vaihda suodatin. Suodatin vaihdetaan 1-2
kertaa vuodessa.

Varoitus!
Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen
ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen
käyttöä. Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella. Laite asennetaan vähintään 1.8m korkeudelle. Verkkojohtoa ei saa vaihtaa jos johto
vaurioituu, on laite toimitettava huoltoon tai romutettava.
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1. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 12 (kiinnitysrauta koneeseen).
2. Kiinnitysrauta
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4. Ruuvit 4 kpl 4.5 x 40 sekä tulpat ulkosäleikön
kiinnitykseen.

3. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 32 sekä muovitulpat
(kiinnitysrauta seinään).

5. Ulkosäleikkö Ø135 mm putkelle, laippa
180 x 180.
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8. Ulkoilmaputki sijoitetaan ulkoilmakammion
takaseinään tai sivuseinille. Putkelle tehdään
Ø140 mm reikä laitteen runkoon ja eristeeseen.
9. Hienosuodatin F7

6. Ulkoilmaputki Ø135 mm, pituus 37 cm.

10. Puhallin, 5 nopeutta.

7. Eristetty säätötulppa

11. Lämmittimen termostaatin säätö
12. Puhaltimen nopeudenvalinta
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