
Mobair 2030S Korvausilmalaite – Turvatoimet ja viittaukset

Johdanto

Kiitos, että valitsit tämän Mobairin tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen 

kuin alat käyttää laitetta. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Lue “Turvallisuus-

ohjeet” ennen laitteen käyttöä.

Tunnistemerkintöjen sijainti

Mallinumerotiedot, erä- tai sarjanumero ja jännitemerkintä sijaitsevat laitteen kyljessä, 

takaosassa tai pakkauksessa.

VAROITUS!

ÄLÄ SIJOITA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULTA TÄMÄN TUOTTEEN LÄHELLE,

JOTTA VÄLTÄT TULIPALON VAARAN.

VAROITUS!

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden 

fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet ovat alentuneet tai joilla ei ole 

kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu käyttämään laitetta 

turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa 

leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eivätkä he saa tehdä laitteen 

hoitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Turvallisuus-ohjeet

Asennus ja käyttö

Noudata laitteen asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai 

sähköiskun vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.

Asennus

• Laite on sijoitettava helposti käsillä olevan verkkopistorasian lähelle.

• Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva henkilöstö.

• Laite asennetaan vähintään 1,8 m korkeudelle.

Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen

• Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään toimenpiteitä

laitteelle tai siirrät sitä.

• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle tärinälle kuljetuksen aikana.

• Kun toimitat laitteen huoltoon, tai kun kuljetat sitä muuton yhteydessä,

pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä 

pakkausmateriaaleilla.

Verkkovirtajohto

Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi 

tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:

• Käytä ainoastaan Mobairin verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden valmistajien 

johtoja.

• Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.

• Laitteen saa kytkeä ainoastaan verkkovirtaan 220 V – 240 V AC.

• Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään toimenpiteitä

laitteelle tai siirrät sitä.

• Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.

• Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke

on pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja 

seurauksena voi olla tulipalo.

Huomautus

• Verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa. Jos johto vaurioituu, on laite

romutettava.

• Älä käytä laitteen mukana toimitettua verkkovirtajohtoa minkään muun 

laitteen virtaliitännässä.

• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa voimakkaasti. Johtimet

voivat paljastua tai rikkoutua.

• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.

• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.

• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.

• Älä kytke liian monta laitetta samaan pistorasiaan.

• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.

VERKKOLAITETTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Varoitus!

Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran estämiseksi. Älä aseta 

maljakoita tai muita nestettä sisältäviä esineitä laitteen päälle tulipalo- ja 

sähköiskuvaaran vuoksi. Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan, esimerkiksi 

kirjahyllyyn tai vastaavaan.

• Varmista, että pistorasia on lähellä laitetta ja että siihen on helppo päästä 

käsiksi.

• Muista käyttää toimitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa.

• Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

• Liitä verkkolaite pistorasiaan, joka on helposti käsillä.

• Älä kääri virtajohtoa verkkolaitteen ympärille.

• Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.

• Jos havaitset verkkolaitteen toiminnassa jotain tavallisesta poikkeavaa,

irrota se heti pistorasiasta.

• Koska verkkolaite lämpenee pitkäaikaisessa käytössä, se saattaa tuntua

kuumalta, kun sitä kosketaan kädellä.

Kielletyt käyttötavat

Älä asenna tai käytä laitetta seuraavassa kuvatuissa paikoissa, ympäristöissä tai 

tilanteissa. Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat tulipalon, 

sähköiskun, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.

Kielletyt sijoituspaikat:

• Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus, ajoneuvon 

sisätilat, terveydenhoitolaitokset, epävakaa sijoituspaikka, altistus vedelle, 

sateelle, kosteudelle tai savulle.

Kielletty ympäristö:

• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa laitteen sisään voi

mennä hyönteisiä tai joissa laite voi joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen 

esineiden läheisyys (kynttilät jne.). Laitteen päälle ei saa tiputtaa tai 

roiskuttaa mitään nesteitä eikä sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä 

esineitä (esim. kukkamaljakkoa).

• Älä sijoita laitetta kosteaan tai pölyiseen ympäristöön tai huoneeseen, jossa 

on öljyistä savua tai höyryä (keittolevyjen tai ilmankostuttajien 

läheisyyteen). Tästä voi olla seurauksena tulipalo, sähköisku tai tuotteen 

vääntyminen.

Kielletyt tilanteet:

• Älä käytä kostein käsin tai sellaisten lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole

valmistajan hyväksymiä. Irrota laitteen virtapistoke pistorasiasta 

ukkosmyrskyn aikana.

• Älä asenna laitetta niin, että se ulottuu avoimeen tilaan. Laitteeseen

törmäävä henkilö tai esine voi vahingoittaa sitä.

Kun laitetta ei käytetä

• Jos et käytä laitetta useaan päivään, kytke se irti verkkovirrasta ympäristö- 

ja turvallisuussyistä.

• Laite ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se kytketään pois päältä 

virtakytkimellä. Kytke laite kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke

verkkopistorasiasta.

Lasten turvallisuus

• Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella.

• Älä anna lasten kiivetä laitteen päälle.

• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa

nielaise pikkuesineitä.

Toimintaohjeet ongelmatilanteissa…

Katkaise virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta välittömästi, jos jokin alla 

mainituista ongelmatilanteista esiintyy. Toimita laite tarkastettavaksi valtuutettuun 

huoltoon jälleenmyyjän tai Mobairin huoltokeskuksen kautta.

Ongelmatilanteet:

• Verkkovirtajohto on vaurioitunut.

• Pistoke ei ole sopiva.

• Laite on vaurioitunut putoamisen, iskun tai törmäyksen vuoksi.

• Laitteen sisään on päässyt nestettä tai esineitä.

Laitteen käytöstä poisto ja hävittäminen

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 

hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan 

maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, 

että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on 

toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä 

huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että 

tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään 

mahdollista ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua 

laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. 

Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta 

ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
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Laite asennetaan makuuhuoneeseen 
tai muuhun kuivaan tilaan. Laite si-
joitetaan ulkoseinälle huoneen ylä-
osaan, laitteen yläreunan etäisyys 
katosta min. 200 mm. Sähköliitäntä 
pistorasiaan 8 m pitkällä verkkojoh-
dolla. Johdon voi sijoittaa koristelistan 
taakse koska käyttöjännite on 8,5 V.

Ulkoseinään laitteen sijoituspaikan 
keskelle tehdään ∅110 mm reikä. 
Reikään asennetaan laitteen mukana 
tuleva ∅103 mm muoviputki, hiukan 
ulospäin viettäväksi. Putki tiivistetään 
seinärakenteeseen. Putkenpään tulee 
jäädä seinäpinnan tasoon.

Ulkopuolelle asennetaan laitteen mu-
kana tuleva ulkosäleikkö (hyönteis-
verkko on vapaaehtoinen). Mikäli 
käytetään olemassa olevaa ulkoilma-
aukkoa, tulee aukkoon sovittaa 
laitteen mukana tuleva ulkoilmaputki 
jotta suodatin sopii siihen.

Käyttö

Jotta laite voi lämmittää ulkoa tulevan ilman, tulee sen olla n. 15 mm irti seinästä takana olevien säätötappien avulla. Puhaltimen ollessa 
päällä venttiilin ja seinän välistä virtaa laitteen sisään lämmintä huoneilmaa lämmittämään ulkoa tulevaa ilmaa. Laite voi olla aina päällä, 
sähköteho on vain 1,0 W. Jos mukana tulevaa äänenvaimeninta käytetään, tulee se sijoittaa ulkoilmaputkeen viimeisenä suodattimen 
taakse. Äänenvaimenninta voi käyttää myös ulkoilmamäärän kuristamiseksi. Tarpeen vaatiessa äänenvaimentimen pituutta voi 
leikkaamalla lyhentää.

1. 2. Ulkoilmaputki: Ø103 × 370 mm
3. Pussisuodatin (M5)

4. 5. Laitteen kiinnitystarvikkeet
6. Ulkosäleikön kiinnitystarvikkeet

Säätötapeilla säädetään laitteen 
etäisyys seinästä, vakioasetus 
15 mm

Ulkoilmaputken sisälle 
asennettava äänenvaimennin

Huolto
Ota verkkojohto irti laitteesta. Nosta laite pois seinältä. Vaihda 
suodatin putken sisältä. Vaihto 1-2 kertaa vuodessa.

Tarvikkeet & Lisävarusteet:
• Pussisuodatin (M5): S2040
• Äänenvaimennin: AV2000

Mikäli puhallussuihkun 
edessä on este, esim. 
verholauta, saattaa 
esiintyä vedon tunnetta

Pakkauksen mukana tulevat asennustarvikkeet Kiinnitysruuvi asennetaan hiukan vinosti ylöspäin, 
kanta n. 20 mm irti seinästä
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Mobair® korvausilmalaitteet on suunniteltu toimimaan alkuperäisten, 
virtausominaisuuksiltaan testattujen Mobair® suodattimien kanssa 
yhteensopiviksi. Alkuperäisten Mobair® vaihtosuodattimien jälleen-
myyjien yhteystiedot: mobair.fi/jalleenmyyjat
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