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Mitsubishi Lossnay -tuuletin
MALLI:

VL-100U5-E (malli vedettävällä johdolla)

VL-100EU5-E (malli seinäkytkimellä)

Käyttöohjeet           Asiakkaalle
Pyydämme lukemaan nämä käyttöohjeet huolellisesti 
turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi. 

Ennen kuin aloitat laitteen käytön, muista lukea kohta 
“Turvaohjeet”, sillä siinä on ohjeet Lossnay-tuulettimen 
oikeasta ja turvallisesta käytöstä. 

Älä asenna laitetta itse. (Tällaisissa tapauksissa emme voi 
taata laitteen turvallisuutta ja oikeaa toimintaa.)

Jos verkkojohto vahingoittuu, on tuotteen valmistajan, 
huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava 
se vaaran välttämiseksi. (vain VL-100U5-E)
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
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Turvaohjeet
Väärästä käsittelystä aiheutuvat vaarat ja niiden 
vakavuus ilmaistaan seuraavilla merkeillä. 

Varoitus:
Tämä koskee sellaista laitteen virheellistä 
käyttötapaa tai toimintaa, joka saattaa aiheuttaa 
kohtalokkaan tai vakavan vamman. 

Huomautus:
Tämä koskee sellaista laitteen virheellistä 
käyttötapaa tai toimintaa, joka saattaa aiheuttaa 
vamman tai vahinkoja kodillesi, huonekaluille jne.

Varoitus 
- Älä leikkaa, vaurioita tai muuta 

fyysisesti virtajohtoa*1 tai altista 
sitä kohtuuttomalle taittamiselle, 
vetämiselle, vääntämiselle niputukselle.
 - Jos teet näin, tämä saattaa vaurioittaa 
johtoa ja aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.

- Älä kytke tai katkaise Lossnayn 
virtakytkintä, jos helposti syttyvää 
kaasua vuotaa.
 - Sähköliitännöistä lähtöisin olevat kipinät 
saattavat aiheuttaa räjähdyksiä. Avaa 
ikkuna ja tuuleta huone. 

Kielletty

- Älä yritä purkaa laitetta työkaluilla tai 
yritä muuttaa sen rakennetta.
 - Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku 
tai vamma.

- Älä anna laitteen kastua.
 - Seurauksena saattaa olla tulipalo tai 
sähköisku.

- Älä käsittele virtapistoketta*1 märin 
käsin.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku.

- Käytä laitetta nimellisjännitteellä.
 - Jos tätä ei noudateta, seurauksena 
saattaa olla sähköisku.

- Tarkasta, että virtapistokkeessa ei ole pölyä*1.
 - Pölyinen virtapistoke saattaa synnyttää 
tulipalon aiheuttavan oikosulun.

- Työnnä pistoke *1 hyvin paikalleen 
pistorasiaan varmistaen, että se ei jää 
löysälle.
 - Löysästi kiinnitetty pistoke voi aiheuttaa 
sähköiskun tai tulipalon.

- Sammuta virtakatkaisijat tai irrota 
virtapistoke*1 seinäpistorasiasta 
huollon ajaksi.
 - Jos virtaa kulkee laitteeseen, tästä 
saattaa olla seurauksena sähköisku tai 
palovammoja.

Älä pura

Käyttö 
kielletty veden 
läheisyydessä.

Älä kosketa 
märin käsin.

Annettuja 
ohjeita on 
noudatettava.
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- Jos laite rikkoutuu tai esiintyy 
muunlainen toimintahäiriö, lopeta 
käyttö välittömästi.
 - Käytön jatkaminen saattaa aiheuttaa 
savua, tulipalon,  
sähköiskun tai vammoja.

* Sammuta virtakatkaisija välittömästi tai 
irrota virtajohto*1 seinäpistorasiasta. 
Ota sitten yhteyttä ostoliikkeeseen 
tarkastusta ja korjausta varten.

<Esimerkkejä toimintahäiriöistä ja 
rikkoutumisista>
 - Terät eivät käänny, kun virta on päällä.
 - Laitteesta kuuluu outoja ääniä tai se 
tärisee, kun se on käynnissä.
 - Terät pyörivät hitaasti tai 
epäsäännöllisesti. (Moottoreille on 
suoritettava määräaikaishuolto.)
 - Haistat palaneen hajua.
 - Laitteen kiinnitys on syöpynyt tai 
vaurioitunut.

- Varmista, että ulkopuolella oleva 
ilmanottoaukko sijaitsee niin, että 
siitä ei pääse sisään palavia kaasuja 
tai muita pakokaasuja.
 - Jos sisälle menevä ilma ei ole raitista, 
huoneesta saattaa loppua happi.

Huomautus 
- Älä aseta tulipesää laitteesta tulevan 

ilman tielle.
 - Riittämätön palaminen saattaa 
aiheuttaa onnettomuuden.

- Älä käytä laitetta erittäin kuumissa 
paikoissa (40 °C tai enemmän) tai 
paikoissa, joissa on rasvankäryä 
tai jossa se voi joutua kosketuksiin 
orgaanisten liuotteiden kanssa tai 
avotulen läheisyydessä.
 - Seurauksena saattaa syttyä tulipalo.

- Laitetta ei saa kiinnittää kattoon.
 - Jos laite putoaa, tämä saattaa 
aiheuttaa vammoja.

- Laitteen toimiessa sen sisällä pyörii 
tuuletin.  Älä koskaan pane mitään 
laitteen sisään sen toimiessa.
 - Seurauksena saattaa aiheutua 
vammoja.

- Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa tai 
muussa erittäin kosteassa paikassa.
 - Seurauksena saattaa olla sähköisku tai 
vamma.

- Varmista, että laite ja sitä ulkoisilta 
sääolosuhteilta suojaavat kannet on 
kiinnitetty hyvin.
 - Laitteen sisään pääsevä sadevesi 
saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon 
tai sisäisten osien kastumisen.

- Jos käytät huollossa tikkaita, varmista, 
että asetat ne tasaiselle maaperälle, 
jossa niiden alla ei ole mitään.
 - Tikkaiden kaatumisesta voi seurata 
vammoja.

Kielletty

ÄLÄ 
kosketa.

ÄLÄ käytä 
kylvyn tai 
suihkun 
aikana.

Annettuja 
ohjeita on 
noudatettava.

- Käytä laitteen huollon aikana 
käsineitä.
 - Mikäli käsineitä ei käytetä, tästä voi 
seurata vammoja.

- Kiinnitä osat uudelleen tiukasti 
huollon jälkeen.
 - Jos laite putoaa, tästä saattaa aiheutua 
vammoja.

- Älä koskaan irrota virtapistoketta  
*1 vetämällä johdosta. Ota aina kiinni 
itse pistokkeesta.
 - Jos näin ei tehdä, voit saada 
sähköiskun oikosulusta.

- Irrota virtapistoke pistorasiasta, *1 kun 
laitetta ei aiota käyttää pitkähköön 
aikaan.
 - Muuten eristeet heikkenevät, mistä on 
seurauksena sähköisku tai oikosulusta 
syttynyt tulipalo.

- Jos ulkoilman lämpötila on kylmä tai 
ulkona tuulee tai sataa lunta tai vettä 
voimakkaasti tai ulkona on sumua 
tai hienoa lunta, kytke Lossnay pois 
päältä ja sulje manuaalinen suljin.
 - Vesi tai lumi saattaa työntää Lossnay-
tuulettimeen tuloilmaa, mikä voi 
aiheuttaa säävaurioita.

- Laitetta eivät saa käyttää lapset 
tai henkilöt joiden fyysiset, 
tuntoaistimukselliset tai henkiset 
kyvyt ovat heikentyneet, ilman että 
heitä ohjataan laitteen käytössä tai 
opastetaan siinä. Lapsia tulee valvoa, 
jotta varmistetaan, etteivät he leiki 
laitteella. 

(Yli 8-vuotiaat lapset tai henkilöt 
joiden fyysiset, tuntoaistimukselliset 
tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet 
tai joilla ei ole kokemusta tai laitteen 
tuntemusta, jos heitä ohjataan 
laitteen turvallisessa käytössä ja he 
ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa 
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä 
ilman valvontaa.)

*1 Koskee ainoastaan mallia VL-
100U5-E (Lossnay-tuuletin, jossa on 
pistokkeellinen virtajohto). 
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Laitetta käytettäessä

■	Kun	laitetta	käytetään	talvella,	
Lossnay siirtää sisäilman lämpöä 
kylmään ulkoilmaan samalla, kun se 
tuo ulkoilmaa sisään. 

Jos ulkoilman lämpötila on alle -10 ˚C, paneeliin tai 
laitteen sisälle saattaa muodostua tiivistymistä.

Koska tiivistymisen ja jäätymisen muodostuminen 
vaihtelee sisäilmassa, ilmanvirrassa, jne. tapahtuvien 
pienten vaihtelujen vuoksi, vaihda toimintotilaa tai 
lopeta laitteen käyttö, jos olosuhteet näin vaativat.

■	Tarkasta	ennen	käyttöä,	että	laite	on	
kiinnitetty kunnolla.

- Onko Lossnay kiinnitetty seinään?
 - Lossnay on suunniteltu kiinnitettäväksi ainoastaan 
seinälle. Jos se kiinnitetään kattoon, se saattaa 
pudota.

- Onko ulkoseinään kiinnitetty erityinen suoja?
 - Jos suojaa ei asenneta, laitteeseen saattaa päästä 
tuuli ja sade, jotka saattavat vaurioittaa sitä.

■	Noudata	seuraavia	huomautuksia	
Lossnay-tuuletinta käytettäessäsi.

- Älä aseta mitään laitteen läheisyyteen.
 - Ilman anto- ja ottoaukot saattavat tukkeutua ja 
Lossnay-elementin huolto vaikeutua. 

 - Virtapistokkeen irrottaminen seinäpistorasiasta 
saattaa käydä mahdottomaksi (malleille, joissa on 
virtapistoke).

- Kun objekti (kuten kirjahylly tai lipasto) asetetaan 
suoraan laitteeseen, suuntaa tuuletuspelti 
vaakasuuntaisesti.
 - Tämän laiminlyömisestä saattaa seurata oikosulku.

 - Tuuli saattaa puhaltaa objektia vasten ja se saattaa 
likaantua.

- Älä suuntaa aerosolisuihkeita (kuten esim. 
hyönteismyrkkysuihkeita, hiuskiinnikkeitä tai 
puhdistussuihkeita) 
suoraan laitteeseen.
 - Paneeli saattaa heikentyä tai vahingoittua.

Vähintään 5 cm

Vähintään 10 cm

Vähintään 
5 cm

Ei mitään edessä

Vähintään 5 cm

- Älä tuki paneelia.
 - Riittävä ilmanvaihto saattaa estyä.

- Älä vedä johtoa vinosti. 
(vain VL-100U5-E).
 - Laite ei toimi oikein. 

- Sammuta Lossnay ja sulje sen sammutuslaite 
seuraavissa tapauksissa.
 - Jos ulkoilma on kylmää, tuulet ovat voimakkaita, 
lunta tai vettä sataa rankasti, ulkona on voimakas 
sumu tai hienoa lunta sataa. (Vesi tai lumi saattaa 
työntää Lossnay-tuulettimeen tuloilmaa, mikä voi 
aiheuttaa säävaurioita.)
 - Puhdistuksen ja tarkistuksten aikana

(Pysäytä Lossnay tilapäisesti ja jatka toimintaa 
myöhemmin.)

■ Mitsubishi suosittelee kiinnittämään 
Lossnay-tuulettimen etäälle sängystä.
Jos laite on liian lähellä, saatat kuulla käyttömelua 
tai tuntea kylmää ilmaa tulevan sänkyyn.

■ Ulkosuojan ritilän aukkoja pienemmät 
ötökät saattavat tunkeutua laitteeseen.

■ Moottori ja ilmansuodatin vaativat 
määräaikaishuoltoa (vaihto).
Vaihtoaika saattaa vaihdella käytön tiheydestä 
riippuen.
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Osien nimet

Ennen Lossnayn käynnistystä

Virran päälle kytkemisen valmisteleminen
1. Kytke suojakatkaisin päälle jakotaulusta.

2. Pane pistoke pistorasiaan. (vain VL-100U5-E)

Katkaisija

Virtapistoke

Ominaisuudet

Mitsubishin Lossnay-tuuletin, 

Lossnay-tuulettimen käyttö
Lossnay siirtää likaista sisäilmaa ulos (poistaa sen) ja 
tuo puhdasta ilmaan ulkoa (luo tuuletuksen).

Kun se toimittaa ilmaa se muuttaa ulkoilman 
lämpötilan lähemmäksi huoneenlämpötilaa (toimii 
lämmönvaihtimena).

* Lossnay ei ole ilmastointilaite. Se on tuuletin, joka
vaihtaa lämpöä samalla kun se tuulettaa.

 Koska se ei ainoastaan lähetä sisäilmaa ulos vaan 
tuo myös raitista ilmaa sisään se toimii hyvin 
tiivistetyissä kodeissa.

 Koska se on lämmönvaihdin, se lämmittää ja 
jäähdyttää alhaisimmilla kustannuksilla kuin 
tuulettimet, jotka pääasiassa vain poistavat ilmaa.

 Sisäänrakennetut suodattimet vähentävät pölyn, 
siitepölyn ja muiden hiukkasten määrää ulkoa 
sisään tulevasta ilmasta.

 Lossnay-ytimen jäätymisen tai vahingoittumisen 
estämiseksi lopeta laitteen käyttö, jos ulkoilman 
lämpötila putoaa alle -10 ˚C asteen ja huoneen 
kosteuspitoisuus nousee yli 40 %. (Muut lämpötilaa 
ja kosteutta koskevat tiedot perustuvat taulukkoon 
1.)
Taulukko 1

Ulkoilman lämpötila ( °C) -10 -15 -20 -25

Sisällä
Lämpötila (°C) 20 20 20 15

Kosteus (%) 40 35 30 30

Poistoilman 
suodatin

Ulkoilman suodatin  

Suodatinkehys

Lossnay-ydin 
(lämmönvaihdin)

Ytimen vipu

Rako Paneeli

Sulkimen nuppi

Virtapistoke
(vain VL-100U5-E)

Vetonaru
(vain VL-100U5-E)
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Jos päällesi puhaltaa kylmää ilmaa
Jos kylmää ilmaa puhaltaa suoraan päällesi, käännä 
tuuletuspelti itseäsi kohti vaihtaaksesi ilmavirran 
suunta pystysuorasta vaakasuoraan. (Siirrä 
manuaalisesti.)

Tuuletuspelti

Tuuletuspelti

Tuuletuspelti

Ilman suunta 
(kun vaaka-
suunnassa)

Ilman suunta (kun pystysuunnassa)

Käyttö

Huom.!
 - Pysäytä Lossnay seuraavissa tapauksissa ja 
sulje suljin siirtämällä sen nuppi manuaalisesti 
vasemmalle (kiinni olevaan asentoon).
 - Jos ulkoilma on kylmää, tuulet ovat voimakkaita, 
lunta tai vettä sataa rankasti, ulkona on voimakas 
sumu tai hienoa lunta sataa. (Vesi tai lumi saattaa 
työntää Lossnay-tuulettimeen tuloilmaa, mikä voi 
aiheuttaa säävaurioita.)
 - Puhdistuksen ja tarkistuksen aikana

1. Siirrä sulkimen nuppi auki olevaan asentoon.

Huom.!
 - Varmista, että sulkimen nuppi on avoimessa 
asennossa ja käytä sitten laitetta.

VL-100U5-E
2. Toimintatilojen vaihtaminen (ilmavirta)

Vaihda asennosta HI asentoon LO ja Off vetämällä 
narusta.

 HI-tila       LO-tila      Off
       (Toimintavalo syttyy.)               (Toimintavalo  
      sammuu.)

VL-100EU5-E
2. Säätökytkimien käyttö.

*  Edellä esitetyt kytkimet ovat vain esimerkkejä. 
Toiminnot ja merkkivalot saattavat erota asennetuista 
kytkimistä riippuen.

Sulje

Avaa

Avaa
Sulje

Sulkimen nuppi
Vetonaru (vain VL-100U5-E)

Virtakytkin 
(On-Off)

Ilmavirran kytkin 
(Hi-Lo -tuulettimen 
nopeus)
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3. Irrota Lossnay-ydin.
Paina Lossnay-ytimen vivun piikkiä ja irrota ydin 
vetämällä vipua itseesi päin.

4. Irrota ulkoilman suodatin.
1) Paina suodatinkehyksen piikkiä ja vedä suodatinta 

itseesi päin, kunnes se irtoaa päälaitteen 
suodatinkehyksestä.

2) Irrota ulkoilman suodatin suodatinkehyksestä.

5. Puhdistus

Ulkoilman suodattimen puhdistus
Puhdista pöly pölynimurillaa.

Jos suodatin on vahvasti likaantunut, paina 
pöly irti suodattimesta, pese se kylmällä tai 
kädenlämpöisellä vedellä (korkeintaan 40 °C) ja 
ilmakuivaa suodatin tämän jälkeen.

Lossnay-
ydin

Ytimen vipu Piikki

Ulkoilma
suodatin

Suodatinkehys
Piikki

Pölynimuri

Ulkoilman suodatin

Huolto

Lossnay-tuulettimen käyttöiän pidentämiseksi 
puhdista kertynyt lika ja pöly ilmansuodattimesta 
ja Lossnay-ytimestä ainakin joka kuudes 
kuukausi.

Varoitus:
 - Sammuta virtakatkaisijat tai irrota virtapistoke 
huollon ajaksi seinäpistorasiasta (malli VL-
100U5-E).
 - Jos virtaa kulkee laitteeseen, tästä saattaa olla 
seurauksena sähköisku tai palovammoja.

Huomautus: 
 - Käytä laitteen huollon aikana käsineitä.

 - Mikäli käsineitä ei käytetä, tästä voi seurata 
vammoja.

 - Jos käytät huollossa tikkaita, varmista, että asetat 
ne tasaiselle maaperälle, jossa niiden alla ei ole 
mitään.
 - Tikkaiden kaatumisesta voi seurata vammoja.

Suodattimien ja Lossnay-ytimen 
irrotus ja puhdistus

1. Sammuta laite.
1) Sammuta Lossnay.

2) Sammuta virtakatkaisijat tai irrota virtapistoke 
huollon ajaksi seinäpistorasiasta (malli VL-
100U5-E).

2. Avaa paneeli.
Avaa lujasti koko matkalta.

Katkaisija

Virtapistoke

Paneeli
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Huom!
 - Älä pese suodatinta alla kuvatulla tavalla, 
koska silloin suodatin saattaa vääristyä.

 - Älä pese suodatinta kuumalla vedellä.

 - Älä hankaa tai kuuraa suodatinta sitä pestäessä.

 - Älä purista tai väännä suodatinta.

Vaihto:
Suodatin on kuluva osa. 
Suosittelemme vaihtamaan suodattimen tilalle 
vaihtosuodattimen (P-100F5-E), kun suodatin on 
pesty neljä kertaa.

Poistoilman suodattimen vaihto
Puhdista pöly pölynimurilla.

Huom.!
 - Älä paina pintaa vasten johtoja, ruuviavaimia 
tai pölynimureita, joissa on kova suutin. (Tämä 
saattaa vaurioittaa suodatinta.)

Lossnay-ytimen puhdistaminen
Puhdista Lossnay-yhdin vähintään kerran 
vuodessa.

Poista pinnalla oleva lika ja pöly pölynimurilla.
 - Aseta pölynimurin suutin kevyesti pintaa vasten.

Pölynimuri

Poistoilman 
suodatin

Pölynimuri

Lossnay-ydin

Huom.!
 - Älä päästä vettä, kemikaaleja tai paloherkkiä 
aineita 
Lossnay-ytimeen.

 - Älä aseta Lossnay-ydintä avotulen 
läheisyyteen.

 - Älä paina pintaa vasten johtoja, ruuviavaimia 
tai pölynimureita, joissa on kova suutin.

6. Huollon jälkeinen asennus ja 
tarkastus

Kiinnitä suodatin ja Lossnay-ydin paikalleen 
päinvastaisessa järjestyksessä kuin ne irrotettiin.

Huomautus
- Kiinnitä osat tiukasti takaisin paikalleen huollon 

jälkeen.
 - Jos laite putoaa, tästä saattaa aiheutua vammoja.

1. Kiinnitä ulkoilman suodatin. (Katso sivu 5.)

 -  Pane ulkoilman suodatin suodatinkehykseen 
ja kiinnitä päälaitteeseen. (Älä sekoita ylä- ja 
alaosaa keskenään.)

2. Kiinnitä Lossnay-ydin.

(1) Ripusta Lossnay-ytimen alaosan keskikohta 
päälaitteen salpaa.

(2) Paina ytimen vivun yläosa paikalleen 
päälaitteeseen, kunnes kuulet napsahduksen.

Huom.!
 - Varmista, että keskikohta koskettaa vivun 
ylä- ja alaosan ja ytimen kaksi päätä asetetaan 
kokonaan sisään.

Lossnay-ydin

Päälaite

Päälaitteen salpa

Ytimen 
vipu

Ytimen vivun 
kahva

Päälaite

Lossnay-ydin

Paneeli
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Vianmääritys 
Tarkasta laite, jos seuraavanlaisia ongelmia esiintyy.  Jos vikaa ei ole kuvattu seuraavassa tai vika jatkuu 
tarkastuksen jälkeen, sammuta suojakatkaisin jakotaulussa tai irrota VL-100U5-E pistokkeen pistorasiasta. Ota 
sitten yhteyttä jälleenmyyjään.

Malli Ongelma Syy Tarkasta seuraavat Sivu

VL-100U5-E
VL-100EU5-E

Laite ei toimi. Päälaitteessa ei virtaa.
Tarkasta virtapistoke. (vain VL100U5-E)
Varmista, onko virrankatkaisin lauennut.
Varmista, että ei ole virtakatkosta.

4

Laite on äänekkäämpi.
Laite on äänekäs.

Paneelia tai ulkoilman suodatinta 
ei ole kiinnitetty hyvin.

Kiinnitä paneeli tai suodatin. 7

Ulkoilman suodatin on tukossa. Puhdista suodatin. 6

Se on kylmä eikä suljin 
liiku.

Ulkoilman lämpötila, sisäilman 
lämpötila ja kosteus ovat 
saattaneet aiheuttaa sulkimen 
jäätymisen paikalleen.

Sammuta Lossnay, kunnes lämpötilat 
nousevat ja jatka sitten käyttöä.

—

Laitteesta tulee ilmaa 
vähemmän kuin 
tavallisesti.

Ulkoilman suodatin on tukossa. Puhdista suodatin. 6

Tuleva ilma tuntuu 
kylmältä.

Ulkoilman lämpötila on pudonnut.

Sammuta laite tilapäisesti ja sulje suljin 
tilanteen mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti voit muuttaa 
tuuletuspellin suuntaa.

5

Laitteesta ei tule ilmaa.
Laitteesta tulee vain vähän 
ilmaa.

Lossnay on lämpöä vaihtava tuuletin, joten ilmamäärä on alhaisempi kuin 
tavallisella tuulettimella. Tämä on normaalia.

—

Suljin sulkeutuu. Avaa suljin. 5

Laite on äänekäs. Suljin sulkeutuu. Avaa suljin. 5

Paneeli ei sulkeudu.

Lossnay-ydintä tai 
ilmansuodatinta ei ole kiinnitetty 
oikein. (Komponentti on pois 
paikaltaan tai se pantu paikalleen 
väärin päin.)

Kiinnitä komponentti oikein. 7

VL-100EU5-E
Toiminto ei vastaa 
seinäkytkimen toimintoa.

Johdotus on väärin. Ota yhteyttä jälleenmyyjään. —

3. Sulje paneeli.
Heilauta paneeli kiinni, kunnes kuulet 
napsahduksen.

4. Kytke virtakatkaisija päälle tai kytke virtapistoke 
seinäpistorasiaan (malli VL-100U5-E).

5. Kytke virta päälle.

6. Tarkasta asentamisen jälkeen seuraavaa.
 - Onko päälaite ja paneeli kiinnitetty tiukasti?
 - Kuuluuko laitteesta epätavallista ääntä?
 - Tuleeko laitteesta ilmaa? (Tarkasta laite sen 
toimiessa. Varmista, että suljin on auki.)

Paneelin/päälaitteen puhdistus
Jos paneeli tai päälaite likaantuu, pyyhi se mietoon 
pesunesteeseen ja kädenlämpöiseen veteen (maks. 
40 °C) kastetulla ja hyvin kuivaksi väännetyllä rievulla 
ja pese rievusta sitten siihen jäänyt pesuaine.

Huom.!
 - Seuraavien aineiden käyttö saattaa pilata 
pinnan tai aiheuttaa värimuutoksia:
 - maalitinneri, alkoholi, bentseeni, bensiini, kerosiini, 
suihkeet, alkaliset hankausaineet, kemialliset 
puhdistusaineet tai hiovaa hankausainetta 
sisältävät pesuaineet, kuten puhdistusaineet.

 - Puhdista kaikki pöly pistokkeesta. (vain VL-
100U5-E)
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 - Jos kuulet outoja ääniä tai ilmaa ei kulje tai joitakin 
muita ongelmia ilmenee, kytke virta pois päältä ja ota 
yhteyttä jälleenmyyjääsi. Ota yhteyttä jälleenmyyjään 
tarkastustyön tai korjaustyön kustannuksiin liittyen.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tämän Lossnay-
tuotteen myynnin jälkeisiin palveluihin liittyen.

Myynnin jälkeinen palvelu

Tekniset tiedot

Malli
Syöttöjännite 

[V]
Taajuus 

(Hz)
Lovi

Virrankulutus 
(W)

Ilmamäärä 
 (m3/hr)

Lämpötilan vaihdon 
tehokkuus (%)

Melu 
(dB)

Paino 
(kg)

VL-100U5-E

VL-100EU5-E

220 50
HI 30 100 73 36,5

7,5

LO 13 55 80 24

230 50
HI 31 105 73 37

LO 15 60 80 25

240 50
HI 34 106 72 38

LO 17 61 79 27

220 60
HI 34 103 73 38

LO 17 57 80 25

* Meluarvot saattavat poiketa mainituista riippuen huoneen rakenteesta.
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