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KÄYTTÖOHJE
HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN
BRUNE B 500 Professional

VARUSTETTU KAUKOSÄÄTIMELLÄ JA
RADIOTAAJUUDELLA TOIMIVALLA KOSTEUSMITTARILLA

Maahantuoja:

Maahantuoja: Scanoffice Oy • Tiilenlyöjänkuja 9 A
• 01720 VANTAA • www.scanoffice.fi

Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n
omaisuutta ja sen osittainenkin
kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman
Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on
tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos.
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Sisältö
Tekniset tiedot, verkkoliitäntä, laitteen sijoitus, käyttöönotto
Ilman suhteellinen kosteus, ohjauspaneeli
Kaukosäädin
Veden täyttö, veden pinnan osoitus, suodattimen vaihdon merkkivalo
Kostutussuodattimen vaihto
Puhaltimen nopeudet, radiotaajuudella toimiva kosteusmittari (elektroninen
kosteusmittari)
Vikakoodien näyttö, ohjelmointi
Vesipumppu
Veden lisäaine, laitteen puhdistus
Automaattinen veden täyttö
Kokoonpanopiirustus
Vianetsintä

TEKNISET TIEDOT
Verkkoliitäntä
Omakäyttöteho
Ilmavirta
Kostutusteho
Haihdutussuodattimen pinta-ala
Laitteen paino (tyhjänä)
Vesisäiliön tilavuus
Laitteen mitat, leveys x korkeus x syvyys

230 V / 50 Hz
maks. 300 W
800 m/h
2,5 l/h, kun lämpötila on 25 ºC ja suhteellinen kosteus 20 % RH
3,5 m
noin 24 kg
noin 50 l
75,5 x 62,0 x 36,5 cm

VERKKOLIITÄNTÄ
Laite liitetään pistotulpalla suojamaadoitettuun 230 V / 1 – vaihe / 50 Hz pistorasiaan. Laitteen omakäyttöteho on enintään
300 W. Kun kostuttimessa tehdään huolto-, puhdistus- tai mitä tahansa toimenpiteitä, on pistotulppa irrotettava pistorasiasta.

LAITTEEN SIJOITUS
Kostutin sijoitetaan tasaiselle alustalle. Kostutin kierrättää huoneilmaa ja ilmankierto paranee, jos läheisyydessä on jokin
lämmönlähde (lämpöpatteri tai vastaava). Kostutinta ei saa käyttää huonetilassa, jos sen lämpötila on yli + 70 ºC.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen uuden laitteen käyttöönottoa tutustu huolella näihin käyttöohjeisiin.
Tarkistuslista toimenpiteistä ennen käyttöönottoa
 Tarkista, että laitteen sisällä ovat kaikki yksittäiset osat: verkkojohto pistotulppineen, kosteusmittari ja kaukosäädin.
 Poista laitteen yläosa. Irrota puhaltimen kuljetussuoja ja poista irralliset muut osat ja aseta laitteen yläosa takaisin
paikoilleen.
 Poista kaukosäätimen ja kosteusmittarin suojakalvot sekä aseta paristot paikoilleen.
 Tarkista elektronisen kosteusmittarin toiminta painamalla kosteusmittarin sisällä olevaa mustaa nappia, jolloin merkkivalon
tulee syttyä (selostettu tarkemmin jäljempänä). Varoitusääni ilmoittaa, kun paristot on vaihdettava (käyttöikä on noin yksi
vuosi).
Kun vaihdat uuden pariston, varmistu, että +/- navat ovat oikein päin. Pariston asennus väärin purkaa pariston täysin.
 Täytä vesiallas vesijohtovedellä. Ohjauspaneelin merkkivalot ilmaisevat vesimäärän, joka on enintään 50 litraa
–
varo ylitäyttöä.
 Aseta kaukosäätimestä haluamasi käyttöasetukset, ilman suhteellinen kosteus ja puhaltimen nopeus. Odota 15 sekuntia,
jolloin uudet asetukset ovat prosessoituneet ohjausautomatiikan muistiin, ennen kuin käynnistät laitteen.
Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS
Elektroninen kosteusmittari (toimii radiotaajuudella) ohjaa automaattisesti kostuttimen toimintaa. Haluttu suhteellisen
kosteuden taso voidaan asettaa kaukosäätimestä.

OHJAUSPANEELI

 Kaukosäätimen vastaanotin
 Vesisäiliö tyhjä – merkkivalo
 Vesisäiliö tyhjä –



 Elektroninen veden pinnan osoitus

 Veden pinnankorkeus – merkkivalot

Suodattimen vaihto – merkkivalo

 Puhaltimen nopeuden osoitus
 Puhallin automatiikalla – merkkivalo
-



Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!

Ilman kosteusnäyttö
Eri toimintojen valintakoodit
ohjelmoitaessa
Vikakoodi vikailmoituksen
yhteydessä

Vikailmoituksen merkkivalo
(huomioi vikakoodi)

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 4(13)
14.12.2004/RTL

KAUKOSÄÄDIN



Kosteuspitoisuuden asetuspainike
(ohjelmoitaessa valitaan asetusarvo)



 (+) nostaa kosteuden asetusarvoa

 (-) laskee kosteuden asetusarvoa

 (+) nostaa puhaltimen nopeutta

 (-) laskee puhaltimen nopeutta

Puhaltimen nopeuden valintapainike

 SET –painikkeesta valitaan alivalikko
ohjelmoitaessa

 Huuhtelu –painike, josta
käynnistetään huuhtelujärjestelmä
manuaalisesti (lisävaruste)

 PROG –ohjelmointipainike, josta

 ON/OFF –käyttöpainike, josta

valitaan päävalikko ohjelmoitaessa

laite käynnistetään ja pysäytetään.

ON/OFF käyttöpainike:
Laite käynnistetään ja pysäytetään
tästä painikkeesta.

Huuhtelun painike:
Tästä painikkeesta voidaan käynnistää
huuhtelujärjestelmä (lisävaruste).
Ohjelmointipainike:
Tämä painike avaa B 500:n ohjausjärjestelmän päävalikon, josta voit valita
päätoiminnot (10, 20 ja 30).

Kosteuspitoisuuden painike:
Haluttu kosteustaso voidaan valita
tästä painikkeesta. Painamalla joko
plus (+) tai miinus (-) –painiketta
useamman kerran tai pitämällä
painiketta alas painettuna kosteuden
asetusarvo muuttuu näytöllä joko
ylös- tai alaspäin.

Asetuspainike:
Asetuspainike avaa alivalikot
(esim. 21, 22, 23, …), kun ensin on
ohjelmointipainikkeesta valittu haluttu päätoiminto (esim. 20). Jos 10 sekunnin
kuluessa ei muuteta mitään asetuksia,
näyttö palautuu normaalitilaan eli näytölle
ilmestyy sisäilman todellinen suhteellinen
kosteus ja ilman kosteuspitoisuuden tai
ohjaustoimintojen asetusten muutokset
tallentuvat.

Puhaltimen nopeuden valintapainike:
Painamalla joko plus (+) tai miinus (-)
–painiketta useamman kerran puhaltimen
nopeus joko suurenee tai pienenee.
Painikkeesta voidaan valita ”AUTO”
-toiminto, jolloin automatiikka valitsee
kulloinkin tarvittavan puhallintehon.

Kaukosäätimen mukana toimitetaan kaksi, tyyppi 24G
AAA, 1,5 V paristoa. Käytä vain tätä paristotyyppiä!
Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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VEDEN TÄYTTÖ (koskee vain malleja, joissa ei ole automaattista täyttöä)

Laitteen vesisäiliö täytetään kannessa olevasta täyttöaukosta vesikannulla (täytä vain veden pinnan ylämerkkiin saakka, noin 50
litraa). Veden pinnan osoittavat ohjauspaneelissa olevat merkkivalot ( 5 eri täyttöastetta). Kostuttimessa voidaan käyttää sekä
tavallista vesijohtovettä että pehmennettyä vettä (ei tislattua vettä). Varo, ettei pääse valumaan laitteen muihin osiin, koska
vesiroiskeet saattavat aiheuttaa laitteessa oikosulun.

VEDEN PINNAN OSOITUS

Sauvaelektrodit

Veden pinnankorkeutta mitataan kuparielektrodeilla ja
ohjauspaneelin merkkivalot ilmoittavat säiliön vesimäärän. laite
pysähtyy automaattisesti, jos ”vesisäiliö tyhjä” merkkivalo
syttyy. Vettä jää aina pieni määrä (noin 15 litraa) säiliöön. On
suositeltavaa tyhjentää vesisäiliö säännöllisesti (noin 3-4 viikon
välein) riippuen säiliöön keräytyvän kiintoaineen ja kalkin
määrästä.
Vesisäiliö on syytä puhdistaa tilaisuuden tullen joko sienellä tai
märkäimurilla. Elektrodisauvat tarvitsevat myös ajoittaisen
puhdistuksen, mikä estää pinnankorkeuden mittausvirheen ja
laitteen pysähtymisen, koska kalkkikerrostumat vaikuttavat
elektrodien sähköjännitteeseen.
Tislattua vettä ei tule käyttää, koska se aiheuttaa virheitä
pinnankorkeuden mittauksessa.

SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO

Brune B 500 kostuttimessa on haihdutussuodattimen vaihtotarpeen ilmoittava merkkivalo. Suodattimen vaihtojakson pituus
riippuu vesipumpun käyntiajasta, veden kovuudesta ja puhaltimesta. Hyvissä olosuhteissa suodattimen vaihtoväli saattaa olla 98
päivää ja huonoissa olosuhteissa vain 56 päivää. Tämä on tietenkin vain suositus, sillä todelliseen vaihtotarpeeseen vaikuttavat
tavalla tai toisella ulkoiset tekijät kuten huoneilman epäpuhtaudet tai veden kovuus. Joka tapauksessa on viisasta tarkistaa
suodattimen kunto visuaalisesti aika ajoin. Suodattimen vaihdon tarkemmat ohjeet löydät seuraavasta osasta. Kun olet vaihtanut
suodattimen ”vaihdon merkkivalo” on asetettava alkuperäiseen tilaan eli ”resetoitava”.
Tämä tapahtuu seuraavasti:
-

Paina kaukosäätimen PROG ohjelmapainiketta , jolloin numero ”10” ilmestyy näytölle
Paina ohjelmapainiketta uudelleen, kunnes näytölle ilmestyy päävalikko ”30”
Paina SET asetuspainiketta ja valitse alivalikko ”33”
Muutaman sekunnin kuluttua näytöllä alkaa vilkkumaan jokin numero väliltä ”00 - 98”, mikä ilmoittaa jäljellä olevien
päivien lukumäärän suodattimen vaihtoon. Painamalla HUMIDITY kosteuspainikkeesta plus (+) tai miinus (-) saat
suurennettua tai pienennettyä näytöllä olevaa numeroa. Tehdasasetuksen numero on 98.
Kun olet tehnyt haluamasi muutoksen, odota noin 10 sekuntia, jolloin näyttö palautuu normaalitilaan eli
osoittamaan huoneilman todellista suhteellista kosteuspitoisuutta.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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KOSTUTUSSUODATTIMEN VAIHTO



Suodattimen vaihtojakson pituus (normaalisti 8 – 16 viikkoa)
riippuu kostuttimen käyntiajasta sekä vedessä olevien
mineraalien että ilman epäpuhtauksien keräytymisestä
suodattimeen.
Suodatinta ei pidä pestä, koska se laskee laitteen
kostutustehoa.
Kaikissa
kostuttimissa
on
vakiona
”biosuodatin” (Osa numero 1603), jolla on suuri
haihdutusteho.
”Vaahtomuovisuodatin”
(Osa numero 1601) on myös
saatavilla.
Voimme myös toimittaa erityisen ”aktiivihiilisuodattimen”,
jotka toimitetaan kahden kappaleen pakkauksissa (Osa
numero 1605).

 Poista kaksi kiinnityskehystä puristamalla niitä yhteen.
Laitteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi käytä vain
alkuperäisiä kostutussuodattimia ja varaosia.
Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista eikä laitteen
toiminnan puutteista, jotka aiheutuvat muiden,
kuin alkuperäistarvikkeiden ja varaosien käytöstä.



Poista kostutussuodatin neljästä kiinnityspisteestä.

Huomautus!
Varmistu, että kaksi sivukiinnikettä ovat kunnolla paikoillaan,
muutoin suodatin voi koskettaa kotelon yläosaa ja aiheuttaa
vesivuotoa.


Kiinnitä uusi suodatin vastakkaisessa järjestyksessä. Varmistu,
että kiinnikkeet ovat kunnolla paikoillaan ja suodatin on koko
vedenjaon pituudeltaan alaosan U-kiskon sisällä.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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PUHALTIMEN NOPEUDET
Puhaltimen nopeus voidaan valita kaukosäätimen FAN painikkeesta, neljä eri nopeutta ja automatiikka. kun FAN painiketta
painetaan, puhaltimen nopeuden merkkivalopylväs alkaa vilkkumaan. Puhaltimen nopeutta voidaan muuttaa painamalla plus (+)
tai miinus (-) puolelta.
Automaattitoiminto FAN AUTO säätää puhaltimen nopeutta kulloisenkin käyttötilanteen mukaan. Kosteusmittari mittaa
huoneilman kosteuden ja asetuskosteuden välistä eroa ja säätää puhallinnopeutta sen mukaan.
Automatiikka käynnistetään painamalla yhtäjaksoisesti FAN painikkeen miinus (-) puolta, kunnes viimeinenkin pylväs sammuu ja
puhaltimen punainen merkkivalo sammuu. Automatiikka pysäytetään vastaavasti lisäämällä puhaltimen nopeutta FAN
painikkeesta, kunnes puhaltimen punainen merkkivalo syttyy.

ELEKTRONINEN KOSTEUSMITTARI
Käynnistys
Irrota varovasti kotelon alakansi esimerkiksi ruuvimeisselillä,
ota paristo pois ja poista kuljetuksen suojalevy. Aseta paristo
(Litium 3,6V) paikoilleen.
Varmistu, että navat (+/-) ovat oikein päin, sillä muutoin
paristo purkautuu käyttökelvottomaksi.
Paina pientä testipainiketta  tarkistaaksesi viestin (signaalin)
välittyminen (vihreän testivalon  tulee syttyä).
Aseta kosteusmittari kuivaan paikkaan, jossa ilma vaihtuu
hyvin, kuten kattoon tai seinälle eikä se ole alttiina suoralle
auringonvalolle.

ELEKTRONISEN KOSTEUSMITTARIN KALIBROINTI

Tämän toimenpiteen saa tehdä vain valtuutettu huoltoliike.

 Testipainike
 Testivalo
 Kalibrointiruuvi

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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VIKAKOODIEN NÄYTTÖ

Brune B 500 kostuttimessa on erillinen vikakoodien näyttöjärjestelmä, jonka avulla on helppo todeta mahdollinen vika ja ryhtyä
vian vaatimiin toimenpiteisiin.
Vikanäyttöön voidaan yhdistää vikakoodin lisäksi myös hälytysääni ”piip”. Tämän voit valita itse. Katso tarkemmin kohdasta
”Ohjelmointi”.
Seuraavat vikakoodit ilmaisevat mitä on tapahtunut ja mitä pitäisi tehdä.
Huomautus!
Jos vikakoodi ilmestyy näytölle, vain kaukosäätimen ON/OFF –käyttöpainike, PROG –ohjelmointipainike ja SET –asetuspainike
toimivat.
Vikakoodi

Vika

01

Vesisäiliö on tyhjä

Toimenpide

- Tarkista veden pinta ja täytä säiliö, jos se on tarpeellista.
- Ovatko veden pinnan mittauselektrodit likaiset ja puhdista ne
tarvittaessa.
- Onko käytetty tislattua vettä? Jos on, täytä säiliö vesijohto-vedellä.
- Tarkista merkkivalojen liitännät.
Onko automaattinen täyttöjärjestelmä viallinen?
Vesivuoto
- Tarkista, onko kostutussuodatin kunnolla paikoillaan?
(vain jos on tulva-anturi)
- Tarkista, onko laite pystysuorassa?
- Tarkista veden automaattitäytön toiminta.
- Onko vesialtaassa vuotoja?
Vesisäiliön yläraja ylittynyt
- Tarkista magneettiventtiilin toiminta.
- Ovatko vedenpinnan mittauselektrodit puhtaat?
Kosteusmittarilta ei välity - Onko kosteusmittari liian kaukana laitteesta?
signaalia.
- Tarkista lähettimen toiminta (katso edellä kohta ”Käynnistys”)
Ohjauspaneelin vastaanotin - Vaihda paristo, jos se on tarpeellista.
ei ole vastaanottanut
signaalia pitkään aikaan.
Useita vikoja
- Tarkista kaikki edellä luetellut mahdolliset viat.
samanaikaisesti.

03

04
05

09

-

-

OHJELMOINTI
Brune B 500 kostuttimessa on mahdollisuus muuttaa tehdasasetuksia, jos ne tuntuvat tarpeelliselta ja paremmin vastaavat
käyttöolosuhteita.
Toimi seuraavasti:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Paina kaukosäätimen PROG –ohjelmointipainiketta.
Numero ”10” ilmestyy ohjauspaneelin näytölle.
Valitse päävalikosta (10, 20 tai 30, katso alla oleva luettelo).
Kun olet valinnut päävalikosta haluamasi toiminnon, paina SET –asetuspainiketta ja valitse alivalikosta
haluamasi toiminto (esimerkiksi 11, 12, … tai 15).
Kun olet valinnut alivalikosta haluamasi toiminnon, niin muutaman sekunnin kuluttua näytöllä
alkaa vilkkumaan jokin numero kuten 00, 01, tai 98. HUMIDITY –kosteuspainikkeesta (%) voit nostaa
”+” tai laskea ”-” näytöllä olevaa numeroa.
Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, odota 10 sekuntia. Tämän jälkeen näyttö siirtyy normaalitilaan eli
näyttämään ilman suhteellista kosteutta ja uudet asetukset tallentuvat ohjelman muistiin.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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Huomautus!
Jos mitään uusia asetusten muutoksia ei tehdä 10 sekunnin kuluessa, näyttö siirtyy normaalitilaan eli
näyttämään ilman suhteellista kosteutta. Ohjelmointi voidaan pysäyttää milloin tahansa painamalla ON/OFF –käyttöpainiketta,
jolloin myös kaikki tehdyt muutokset peruuntuvat.
Päävalikko Alivalikko Toiminto

10
11

Hälytyksen asetus
Hälytys, kun vesisäiliö on tyhjä.

13

Hälytys, kun vesi tulvii

14

Hälytys, kun vesimäärä >=50
litraa
Hälytys, kun radiosignaali ei välity

15
20

Releen asetus

30

Huuhtelu
32

33

Veden kovuuden asetus

Asetus

Kommentti

00=pois
01=päällä
00=pois
01=päällä
00=pois
01=päällä
00=pois
01=päällä

Tehdas
-asetus

00
00
00
00

Koskee vain keskusilmastointiin
liitettyjä kostuttimia

01=pehmeä
02=keskikova
03=kova
Kostutussuodattimen vaihtotarpeen 98=asetus
osoitus

Veden kovuus vaikuttaa kostutus- 02
suodattimen vaihtoväliin.
Näytöllä on joku luvuista väliltä 98- 98
00, mikä osoittaa kuinka monta
päivää on jäljellä suodattimen
vaihtoon. Näytölle voidaan asettaa
98 päivää milloin tahansa.

VESIPUMPPU

Uppopumppu voidaan irrottaa kiinnityslevystä kääntämällä
pumppua vastapäivään. Kun asennat pumpun takaisin
paikoilleen, varmista, että sähköjohdon pistotulppa kuten
myös pumpun vesiletkut ja Y-kappale ovat kunnolla
paikoillaan.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen
kuin avaat laitteen!
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VEDEN LISÄAINE

Veden lisäaine ”Waterfresh” sopii erityisesti ilman kostuttimiin,
jotka toimivat haihdutus – periaatteella. Lisäaine estää levän
kasvua ja vähentää kalkkikerrostumien muodostumista
laitteeseen. Veden lisäaine ei leviä huoneilmaan ja sen käyttö
ohjeiden mukaan on täysin turvallista.
”Waterfresh” lisäainetta on saatavissa 1 litran pullossa
(tarvikenumero 9020) tai 5 litran kanisterissa (tarvikenumero
9022), jossa on mukana myös mittakuppi.
Kun käytät veden lisäainetta, noudata tarkoin annosteluohjetta
(25 ml lisäainetta 10 litraan vettä).
Liika lisäainemäärä aiheuttaa vaahtoamista ja voi
vahingoittaa elektroniikan komponentteja.
Vesialtaaseen keräytyy lisäainetta ja vesisäiliö on syytä
tyhjentää säännöllisin väliajoin.
Käytä myös Brunen kalkin liuotinta (tarvikenumero 9016) tai
muuta vastaavaa tuotetta.

LAITTEEN PUHDISTUS

Laite pitäisi puhdistaa kalkkikerrostumista ja muusta kiintoaineesta. Puhdistusta varten poista laitteen kotelon yläosa, poista
kostutussuodatin ja puhdista keskilevy. Pesuainetta voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Pesuaine on poistettava huolella
huuhtelemalla puhtaalla vedellä.
Älä käytä bentseeniä tai muita liuottimia, koska ne vahingoittavat etenkin muoviosia.

Kostutin tulisi puhdistaa läpikotaisin ja huoltaa vuosittain.
(Suosittelemme huoltopalveluamme). Kalkkikerrostumien
poistoon on syytä käyttää tähän tarkoitukseen soveltuvaa
puhdistusainetta. Huuhtele sen jälkeen pinnat puhtaalla
vedellä.
Veden jakokaukalo sijaitsee kostutussuodattimen yläpuolella
ja se on syytä puhdistaa kaikesta kiintoaineesta. Tarkista
myös, että veden ruiskutusreiät ovat auki ja ellei niin, avaa ne
jollain terävällä työkalulla esimerkiksi neulalla tai teräslangalla.
Tarkista samalla myös pumpun vesiletkut ja tarvittaessa
puhdista ne pulloharjalla tai vaihda uudet letkut.
Jos laite on poissa käytöstä pidemmän aikaa, tyhjennä
vesiallas, poista kostutussuodatin ja puhdista laite.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!
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AUTOMAATTINEN VEDEN TÄYTTÖ (lisävaruste)

Liittämisen paikalliseen vesiverkostoon saa tehdä vain
valtuutettu asennusliike. (Huomioi paikalliset määräykset
koskien tulvasuojausta.)
Suosittelemme käytettäväksi toimitukseemme kuuluvaa 1,5
metrin pituista paineenkestävää turvaletkua vesiverkoston ja
laitteen väliin (osanumero 1754). Automaattiseen täyttöjärjestelmään kuuluva magneettiventtiili säätää veden syöttöä ja
vedenpinnan mittauselektrodit puolestaan ohjaavat magneettiventtiilin toimintaa. Mittauselektrodit on syytä puhdistaa
säännöllisesti sienellä kalkista ja muusta liasta.
Vesitäytön maksimi on tehdasasetuksena 30 litraa toisin
sanoen venttiili sulkeutuu, kun veden pinta saavuttaa 30 litran
ylärajan.
Jos veden täyttö on käynnissä, niin vesimäärää ilmoittavat
merkkivalot (10 – 50 litraa) syttyvät perättäin.
Jos veden pinta saavuttaa 50 litran ylärajan, automatiikka
pysäyttää laitteen ja näytölle ilmestyy vikakoodi ”04” sekä
kuuluu hälytys (mikäli se on aktivoitu). Jos veden
täyttöjärjestelmässä on vika eikä allas täyty, vaikka venttiili
on auki, näytölle ilmestyy vikakoodi ”01”.
Suosittelemme suoja-altaan (tuotenumero 1752) käyttöä
yhdistettynä tulva-anturiin (tuotenumero 1757) tai
ylimääräistä ulkoista venttiiliä (tuotenumero 1753).
Veden täyttöjärjestelmä 220 – 240 V ” magneettiventtiilillä ja ” turvaletkulla varustettuna.

Veden syöttö

Huuhtelujärjestelmän
ulostulo

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 12(13)
14.12.2004/RTL

KOKOONPANOPIIRUSTUS

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 13(13)
14.12.2004/RTL

VIANETSINTÄ
Jos ilmankostuttimesi ei toimi kunnolla, tarkista seuraavat kohdat:
Ongelma

Syy

Toimenpide

Laite ei toimi

Verkkojohdon pistotulppa ei ole
pistorasiassa

Aseta pistotulppa pistorasiaan

Vesisäiliön merkkivalo palaa

Vesi on loppunut

Täytä vesisäiliö

Laite ei käynnisty

Huoneilman kosteus on korkeampi kuin
asetusarvo.

Jos tarpeellista, muuta kosteuden
asetusta.

Veden pinnan mittauselektrodit ovat
vialliset.

Puhdista mittauselektrodit.

Pumpun vesiletkut eivät ole kunnolla
kiinni tai ne ovat tukkeutuneet.

Kiinnitä letkut tai puhdista ne.

Pumppu on viallinen.

Vaihda uusi pumppu.

Veden jakeluallas tulvii.

Veden jakelualtaan reiät ovat tukossa.

Puhdista jakelualtaan reiät.

Vettä valuu laitteesta.

Kostutussuodatin on tukossa.

Vaihda uusi suodatin.

Kostutussuodatin ei ole kunnolla
paikoillaan.

Tarkista suodattimen kiinnitys.

Laite ei ota vastaan kaukosäätimen
käskyjä.

Paristo on tyhjä tai se on asennettu
väärin.

Tarkista paristo. Huomio +/- navat.

Automaattinen veden täyttö ei toimi

Turvaletku on viallinen – veden syöttö
katkeaa automaattisesti.

Vaihda turvaletku.

Kosteusmittarin lähettimestä kuuluu
hälytysääni.

Kosteusmittarin paristo on tyhjentynyt.

Vaihda uusi paristo.

Uusi juuri vaihdettu paristo ei toimi.

Paristo on asennettu väärin (+/- navat) ja Vaihda uusi paristo.
sen takia purkaantunut.

Laite käy, mutta vettä ei tule kostutussuodattimelle.

Paristot täytyy aina poistaa kaukosäätimestä, ennen kuin laitetta aletaan puhdistaa.
Paristoja ei saa heittää talousjätteen mukaan, vaan ne on käsiteltävä jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.

Irrota verkkojohdon pistotulppa aina pistorasiasta, ennen kuin avaat laitteen!

