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ALLAWAY OY  JYVÄSKYLÄ  FINLAND 

UFOX HK 2 ILMANKOSTUTTIMEN TOIMINNAN TARKISTUS 
 
Ufox HK-2 ilmankostuttimen toimintakunto- ja –teho voidaan tarkistaa seuraavasti, kohtien 1-11 
tarkistukset voidaan tehdä tyhjällä laitteella, ilman vettä: 
 

1. Kirjaa laitteen sarjanumero talteen, se on laitteen pohjaan merkitty kuusinumeroinen luku. Ilmoita 
sarjanumero huollolle/valmistajalle mahdollisissa yhteydenotoissa.  

 
2. Käännä kannen lukitsimia ulospäin ja poista kansi kansi ylös nostaen. 

 
3. Aseta käyttökytkin 0-asentoon. 

 
4. Aseta laite tukevalle alustalle ja laita pistotulppa maadoitettuun 230V pistorasiaan.  

 
5. Aseta käyttökytkin 1-asentoon ja katso syttyykö kytkimeen valo. Mikäli valo syttyy, siirry suoraan 

kohtaan 8.  
 

6. Vie käsi lähelle vastusta ja tarkasta alkaako vastus säteillä lämpöä. Älä kuitenkaan koske vastuk-
seen, se voi kuumentua polttavan kuumaksi. Kytkin on vaihdettava mikäli vastus lämpenee ja 
merkkivalo ei pala. 

 
7. Paina voimakkaasti START-kytkintä alaspäin, tarvittaessa jopa 3..5 kg painoa vastaavalla voimal-

la kunnes kytkimen valo syttyy. Mikäli valo ei syty siirry kohtaan 10. 
 

8. Jos merkkivalo syttyy vie käsi lähelle vastusta ja tarkasta alkaako vastus säteillä lämpöä. Älä kui-
tenkaan koske vastukseen, se voi kuumentua polttavan kuumaksi. Seuraa vastuksen lämpene-
mistä, oikein toimiessaan laite kytkeytyy pois päältä 2…4 minuutin kuluttua ja vastus alkaa jääh-
tyä.  

 
9. Mikäli valo palaa, mutta laitteen vastus ei lämpene, on laite tarkastettava valtuutetun Allaway-

huollon toimesta. 
 

10. Laite on tarkastettava valtuutetun Allaway-huollon toimesta jos se ei kytkeydy päälle START-
kytkimestä painamalla kun kytkin on 1-asennossa ja pistotulppa on liitetty maadoitettuun, 230v 
pistorasiaan.  

 
11. Oikein toimiva laite voidaan kytkeä uudelleen päälle START-kytkimestä, kun se on ensin jäähtynyt 

10..15 minuuttia. 
 
Laitteen höyrystysteho voidaan tarkistaa parhaiten laitetta käyttämällä. Kun laite täytetään kuumalla, 55-
65°C vedellä kostutus alkaa melko nopeasti. Laitteesta höyrystyvän veden määrä on 0,1-0,15 kg (1-1,5 
dl), joskus jopa 0,18 kg (1,8 dl) tunnissa. Laitteen tehon vaihtelu johtuu sähköverkon jännitteen vaihtelus-
ta, Suomessa nimellisjännite on 230 V ja jännitteen sallittu vaihteluväli on –10 / +6 % (207…243 V). Yh-
den Ufox HK 2-ilmankostuttimen teho riittää asunnoissa 20..50 neliömetrille, toimistoissa alle 20 m2. 
Huomioi, että ilmanvaihto levittää kosteutta huoneiden välillä ja mitoitusperusteena ei välttämättä voi pi-
tää yksittäistä huonetta. 
 
Kaikki laitteen korjaukset tulee suorittaa valtuutetun Allaway-huoltoliikkeen toimesta. Ufox HK 2 ilmankos-
tuttimella on yhden vuoden takuu ostopäivästä yleisesti kodintekniikka-alalla käytettävien TE-2002 takuu-
ehtojen mukaisesti. Ohjeiden vastaisesta käytöstä ja puhdistuksesta sekä kulumisesta ja mekaanisista 
vaurioista valmistaja ei vastaa. 
 
Valtuutettujen Allaway-huoltoliikkeiden yhteystiedot löytyvät puhelinluettelojen Keltaisilta Sivuilta kohdas-
ta kodinkoneiden huoltoa, numeropalveluista (esim. 020202 ja 118) sekä Keltaisten Sivujen ja Allawayn 
internet-sivuilta. 
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