
Takk for at du har kjøpt Gota innenlands luftfukter, en air&me produkt. Vi håper at 
det vil gi deg fullstendig tilfredshet og forbedre deg inneklima.

Som med alle elektriske apparater, er det viktig å vedlikeholde apparatet ordentlig 
for å unngå skader eller personskader. Les disse instruksjonene nøye før du slår på 
apparatet, og oppbevar dem for senere bruk. Selskapet WAF-direct påtar seg ikke noe 
ansvar for skader som skyldes manglende overholdelse av denne bruksanvisningen. 
Apparatet skal kun brukes i husholdningen til de tiltenkte formål som er beskrevet i 
denne brukerhåndboken. Bruke apparatet til andre formål enn de tiltenkte eller utføre 
tekniske endringer på apparatet kan være farlig for helse og liv.

NORSK

Spenning

Dimensjoner
Netto vekt

Maksimalt strømforbruk
Egnet for rom opp til

Vanntankens volum

Fuktighetskapasitet

Lydnivå

Vannhardhet

Kompatibilitet med vannmykner

TEKNISKE DATA

220-240 V ~ 50/60 Hz
390 x 230 x 230 mm (H x W x P)

1,17  kg

30 W

30 m²

3 L

350 mL/h 

≤ 35 dB
Ikke egnet ved hardhet > 21 dH

Nei

FOREBYGGELSE AV SKADER

Sikkerheten til dette produktet er i samsvar med gjeldende normer og forskrifter som er 
gjeldende i EU.

For ytterligere informasjon, besøk vår nettside: www.airandme.fr

Vår kundeserviceavdeling er tilgjengelig på følgende e-postadresse: info@airandme.fr

For å unngå fare eller elektrisk støt, må du alltid koble fra produktet når du ikke bruker det, 
flytter det eller rengjør det.
I tilfelle reparasjoner, kontakt kvalifiserte personer.

1.  Les nøye gjennom alle instruksjone-
ne før du bruker Gota.

2.  Enhver bruk som ikke er anbefalt av 
forhandleren kan føre til brann, kraft 
bølge eller kan skade mennesker.

3.  Fjern emballasjen og lag at Gota ikke 
er skadet. Hvis i tvil, ikke bruk appa-
ratet og kontakt forhandleren din.

4.  Ikke la barn leke med de forskjellige 
stykker av emballasjen.

5.  Før du bruker Gota, må du sørge for 
at spenningen som er angitt på pro-
duktet er i samsvar med det elektris-
ke installasjon.

6.  Vær spesielt oppmerksom når du 
bruker apparatet i nærheten av et 
barn.

7.  Bruke en skjøteledningskabel kan 
skape overoppheting og brann.

8.  Ikke trekk i strømledningen trekk ut 
stikkontakten. Alltid koble fra Gota 
ved å holde og trekke på stikkon-
takten.

9.  Ikke sett inn gjenstander i den våte 
luften stikkontakt. Det kan forårsake 
elektrisk støt eller skade apparatet. 
Ikke dekk til eller legg gjenstander 
som kan blokkere luftstrømmen.

10.  Trekk alltid ut Gota når du er ikke 
bruker den.

11.  Bruk aldri Gota hvis den kan falle i 
en væske.

12.  Gå i det minste under drift 20cm 
bak, rundt og foran apparatet.

13.  Forsikre deg om at produktet er tørt 
flat og horisontal overflate.

14. Ikke bruk Gota utendørs.

15.  Trekk alltid ut Gota når du flytter 
den.

16.  Hold produktet rent og inne god 
stand.

17.  Bruk bare de anbefalte reservene 
deler (ikke offisielle deler kan være 
farlige og ugyldiggjøre garantien).

18.  Oppbevar Gota på et tørt og trygt 
sted, borte fra barn.

19.  Hvis strømledningen er skadet, kan 
den endres av forhandleren. Kun 
kvalifiserte personer kan utføre 
denne reparasjonen.

20.  Dette produktet kan ikke brukes av 
barn under 8 år. Les nøye gjennom 
denne brukerhåndboken og bruk 
Gota med forsiktighet.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
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BRUK FORHOLDSREGLER

KOMPONENTER (SE SIDE 2)

• Koble aldri til apparatet når tanken er helt tom.

•  Fyll tanken med tappevann eller demineralisert vann. Ikke fyll tanken med mykt vann med 
et salt mykner.

• Forsikre deg om at produktet er plassert på en tørr, jevn overflate og 10 cm fra veggen.

• Ikke fjern flottøren fra tanken, da dette forhindrer at enheten starter.

•  Huset er laget av ABS-plast, bruk av essensielle oljer anbefales ikke. Eventuell skade etter bruk 
av essensielle oljer dekkes ikke av garantien.

BRUKSANVISNING

FYLLING AV TANKEN (SE SIDE 3)

1  Tåkeuttak

2  Apparatdyse

3  Vanntank

4  Flyt for å kontrollere vannstanden

5  Vanntanklokk

6   PÅ / AV-bryter, strømvariator

7  Hus (base)

8  Vifteluftutløp

9  HygroSmart®-funksjon og nattlys 

10  Strømledning

11  Ultralydsplate

12  LED

Før du slår på Gota, må du kontrollere at produktet er koblet fra og at frontbryteren er på “AV” 
-posisjonen.

• Plasser luftfukteren på en flat overflate, minst 60 cm over gulvet og 10 cm fra veggen.
• Fyll tanken (se instruksjonene nedenfor).
• Koble strømledningen til en stikkontakt.
• Slå på apparatet med PÅ / AV-bryteren og velg ønsket strøm.

Gota luftfukter slås automatisk av når tanken er tom.

1  Ta tanken i håndtaket og løft den.

2   Snu tanken, skru av lokket.

3   Fyll tanken med kaldt vann. Ikke fyll det med varmt vann, det kan forårsake lekkasjer.

4  Skru hetten tilbake med klokken.

5  Sett på tanken på basen, og bruk flottøren som en guide.

HOVEDFUNKSJONER

FUKTSTYRKE: Ved å vri på effektvariatoren kan du justere luftfukterens effekt som du ønsker.

• AV-posisjon: apparatet er slått av
• PÅ-posisjon: minimumseffekt (skarp lyd)
• MAX-posisjon: maksimal effekt

Forsiktig: ved full effekt kan tåken danne kondens rundt enheten, noe som kan ligne på en 
lekkasje. For å unngå dette fenomenet, reduser strømmen og / eller plasser luftfukteren nær en 
varmekilde, på et møbel. 

HYGROSMART®-FUNKSJON: HygroSmart®-funksjonen gir maksimal komfort for brukeren. Når Når 
denne funksjonen er aktivert, vil apparatet automatisk kontrollere den relative fuktigheten i et 
behagelig område.

• Trykk for å aktivere (den grønne knappen lyser).
• Trykk en gang til for å deaktivere (knappen slås av).

NATTLYS: Det innebygde nattlyset sublimerer designet til Gota takket være en spesiell behan-
dling av vanntanken. Den myke fargen vil blandes naturlig inn i interiøret ditt den diffuse lysef-
fekten.

• Trykk for å aktivere (den røde knappen lyser).
• Trykk en gang til for å deaktivere (knappen slås av).
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TILBEHØR

VEDLIKEHOLD

•Forsikre deg om at enheten er slått av og frakoblet før håndtering.
• Ikke senk enheten i vann eller annen væske.
• Ikke bruk etsende, slipende eller brennbare produkter for å rengjøre enheten.

RENGJØRING AV TANKEN: Rengjør tanken minst en gang i måneden med et passende produkt 
eller hvit eddik for å unngå avleiringer. For å gjøre dette, fjern tanken fra enheten og ta av 
lokket, og fyll den med vann og rengjøringsmiddel. La stå i 15 minutter, tøm deretter og skyll 
tanken grundig med rent vann før du setter den på plass og slår på enhetenen gang til.

RENGJØRING ULTRASONISK PLATE: Tørk ultralydplaten og rengjør den med en myk børste. Tørk 
deretter av den med en myk klut.

LAGRING: For å unngå spredning av bakterier eller virus, må du aldri oppbevare apparatet 
med vann inne i tanken og være sikker på at apparatet er helt tørt.
1. Tøm og rengjør tanken.
2. Rengjør forfi lteret.
3. Oppbevar produktet på et sted som er beskyttet mot støv og som er rent og tørt.

Filtreringspatronen reduserer kalkavleirin-
ger. Den skruer seg inn i tanklokket og forblir 
nedsenket i vann. Den bør skiftes ut en eller 
to ganger i året, avhengig av bruk og vann-
hardhet.

FILTRASJONSPATRON 
Finn denne på www.bedre-inneklima.no

FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

Omstendighet Årsak Løsning

Produktet 
fungerer ikke

>  Produktet er ikke riktig 
plugget, eller det er et 
elektrisk problem.

>  Plugg stikkontakten riktig og sjekk 
spenningen og at det elektriske 
systemet fungerer. Unngå fl ere 
stikkontakter og skjøteledninger.>  Det er et problem med det 

elektriske systemet til deg 
hus.

> Tanken er tom. > Fyll tanken.

> Tanken er ikke riktig plassert. > Skyv og plasser tanken ordentlig.

Strømindikatoren 
lyser, men 
apparatet
produserer 
ikke damp ved 
utløpet

>  Fuktighetsnivået som er 
valgt på den elektroniske 
hygrostaten eller via 
HygroSmart® er nådd.

>  Effektvariatoren er på et 
minimum.

>  Kontroller at strømomformeren ikke 
er på et minimum.

Unormal støy

> Det er ikke nok vann i tanken. > Tilsett vann til tanken.

>  Enheten er ikke på en stabil 
overfl ate.

>  Plasser tanken på et plant og stabilt 
underlag.

Apparatet lekker

>  Apparattanken må ikke fylles 
ovenfra.

> Fyll tanken som angitt.

>  Tanklokket er ikke ordentlig 
lukket.

> Stram tanklokket godt.

>  Tetning på tanklokket har falt 
av under påfylling.

> Sett på plass tetningen i hetten.

Fuktighet 
produsert har en 
ubehagelig lukt

> Produktet er nytt. >  Tøm tanken og basen og vask og 
tørk begge delene før du slår på 
enheten igjen.

>  Vannet i tanken er skittent 
(stillestående eller forurenset).
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