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VIKAVIHJEET 
 
Oire  Tarkista  Toimenpiteet
Laite ei puhalla ilmaa.  Onko virtajohto kiinni 

pistorasiassa ja onko 
pistorasian jännite oikea? 

Liitä virtajohto pistorasiaan, jossa on sama jännite 
kuin laitteessa. 

Onko ohjauspaneeli pois 
päältä? 

Paina virtakytkintä ja valitse haluttu toiminto.

Ilmavirta on huomattavasti 
aikaisempaa heikompi. 

Onko suodattimien puhdistus‐
tai vaihtoväli ylitetty? 

Tarkista suodattimien puhdistus‐ ja vaihtovälit ja 
puhdista/vaihda tarvittaessa. 

Laitteesta tulee paha haju 
(ulostuleva ilma). 
Ilmanlaadun merkkivalo on 
aina samanvärinen. 
 

Näyttääkö ilmanlaadun 
tunnistin jatkuvasti likaista 
ilmaa? 

Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys ei‐herkäksi 
tai normaaliksi. 

Näyttääkö ilmanlaadun 
tunnistin jatkuvasti puhdasta 
ilmaa? 

Säädä ilmanlaadun tunnistimen herkkyys herkäksi tai 
normaaliksi. 

Ilmanlaadun merkkivalo 
vilkkuu. 

Ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

 
 

TEKNISET TIEDOT 
Malli  AP‐1009CH 
Jännite  220 V‐240 V~ 50 Hz/60 Hz
Virrankulutus  38 W 
Eristysluokka  Luokan 2 laite
Pölynkeräysjärjestelmä  Mekaaninen (HEPA‐suodatin)
Turvajärjestelmä  Virta katkeaa jos etuluukku avataan
Asennuspaikka  Sisäkäyttö 
Maksimi ilmavirran määrä  5,05 m3/min
Mitat (L x S x K)  335,2 mm X 203,9 mm X 685,5 mm
Paino  5,9 kg 
 
Tekniset tiedot saattavat muuttua hieman ilman erillistä ilmoitusta teknisten parannusten johdosta. 


