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Denna manual följer kraven enligt 98/37/CE. 

I denna manual hittar du allt du behöver veta kring transport, installation, användning och underhåll av 
avfuktaren. Det är mycket viktigt att du följer instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i denna manu-
al när du hanterar avfuktaren. Manualen måste förvaras i närhet till avfuktaren och konsulteras före du 

använder avfuktaren. 

Maskinen som beskrivs i denna manual har designats i enlighet med rådande CE normer och följer di-
rektiven beskriva ovan. Maskinen följer också följande rådande krav och normer:

Machine Norms 2006/42 CE, Electrical Safety Rules for the Low Tension Appliances 2006/95 CE, 
Electromagnetic Compatibility 2004/108 CE, Under Pressure Devices 97/23/CE.



Lyser orange när avuktaren är på. Blinkar 
var fjärde sekund när avfuktaren är ikopplad 
till ett strömuttag. 

Indikationslampor

Knappar

KONTROLLPANELEN

Lampan lyser eller blinkar, beroende på 
vilket tvättläge som är aktiverat. Lyser 
lampan fast I grönt är “Intelligent Tvätt-
läge” aktiverat. Blinkar lampan grönt är 
“Vanligt Tvättläge” aktiverat. Läs mer om 
de olika tvättlägena nedan.Lyser rött när avfuktaren larmar. 

Lyser grönt när kompressorn arbetar,  
blinkar när enheten avfrostar eller startar 
om. Lampan slocknar när önskad luft- 
fuktighet är uppnådd.

Lyser rött när värmaren är aktiverat.  
Blinkar rött när inställd värme är uppnådd. 

Tryck för att sätta på och stänga av  
avfuktaren. Notera att det kan dröja några 
minuter efter att du satt på avfuktaren tills 
dess att kompressorn startar. Detta är en 
skyddsfunktion för kompressorn.

Håll inne denna knappen tills A 
symbolen lyser grönt och displayen 
visar AUTO varannan sekund. Nu är 
tvättläget aktiverat på avfuktaren. 

Använd för att ställa in önskad luft-
fuktighet manuellt. Obervera att detta 
inte går att göra när avfuktaren används 
i tvättläge. 

Tryck på knappen när enheten är 
avstängd för att visa timräknare (antal 
timmar som avfuktaren arbetat totalt). 

Tryck på knappen när avfuktaren 
arbetar för att aktivera timern (notera 
att det inte går att aktivera timern när 
avfuktaren används i tvättläge).

Tryck på upprepade gånger för att 
ställa in tid för automatisk avstängning 
mellan 1 och 12 timmar. När tiden har 
passerat stängs avfuktaren av. Inställd 
tid visas i displayen. Tryck på knappen 
tills “0000” visas i displayen för att 
avaktivera timern.

Tryck för att aktivera värmefunktionen. 
Detta gör att tvätten torkar snabbare, 
men drar också mer ström. När värme-
symbolen lyser fast är värmaren aktive-
rad. Symbolen börjar blinka när inställd 
temperatur är uppnådd. 

Tryck på knappen upprepade gånger för 
att ställa in temperaturen mellan 16°C 
och 22°C.   



Wood’s torkrumsavfuktare WLD75

Användningsråd:
Att torka tvätten med en kondensavfuktare är energibesparande och 
skonsamt för kläderna. Istället för att värma bort fukten, kondenserar 
avfuktaren bort fukten från kläderna. Detta är ett mycket mer energi-
effektivt sätt att torka kläder på. 

• Tvätten kan med fördel centrifugeras i 5 minuter före torkning.
• Börja med att tvätta och torka de kraftigare plaggen först.
• Häng de kraftigare plaggen närmast avfuktaren.
• Se till att fönster, dörrar och ventiler är ordentligt stängda.

Underhåll:
Filtret måste rengöras regelbundet, minst 1 gång i veckan. Ett smutsigt 
filter förlänger torktiden och kan även göra att avfuktaren skadas.

1. Lossa filtret genom att dra det rätt ut.
2. Rengör filtret under rinnande vatten.  

Alternativt kan filtret dammsugas.
3. Låt filtret torka och sätt tillbaka det igen.

Konsumentkontakt:
TES Scandinavia AB

031-7613610, info@tesscandinavia.se
www.woods.se



GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Det är mycket viktigt att du följer säkerhetsföreskrifterna 
nedan vid installation och användning av avfuktaren. Om 
säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till allvarlig 
skada på produkten, göra att garantin blir ogiltig samt 
innebära en säkerhetsrisk för personen som använder 
avfuktaren.   

• Avfuktaren är endast avsedd för inomhusbruk.

• All service och ändring av maskinens komponenter 
måste göras av kvalificerad personal.

• Avfuktaren har skyddsklass IPX2 och måste installeras 
I enlighet med nationella regler och bestämmelser.

• Ändring av maskinens komponenter på eget bevåg, 
samt underlåtelse att följa instruktionerna I denna ma-
nual kan leda till att garantin blir ogiltig.

• OBS: Dra ut strömsladden före service, rengöring eller 
underhåll. Ta aldrig bort någon av avfuktarens plåtar 
utan att först dra ut strömsladden.

• Stick aldrig in skruvmejslar eller andra vassa föremål I 
avfuktaren luftintag eller luftutblås.

• Huvudströmmen bör skyddas med en jordfelsbrytare. 

• Koppla alltid en huvudströmbrytare till avfuktaren.

• Modifiera aldrig säkerhetsinställningarna.

• Spraya aldrig vatten på enheten eller dess komponen-
ter.

• Håll alltid ett säkert avstånd till vatten. Avfuktaren ren-
görs bäst med en lätt fuktad trasa.

• När maskinen är kopplad till ett eluttag måste den vara 
upprätt och hanteras varsamt. Om maskinen hanteras 
vårdslöst kan det orsaka att vatten kommer I kontakt 
med elektriska komponenter. Du bör därför dra ut 
strömsladden innan du flyttar maskinen. Om maskinen 
kommit i kontakt med vatten, lagts ner eller hanterats 
vårdslöst måste den hållas avstängd I minst 8 timmar. 

• Avfuktaren får inte användas i närhet av brandfarliga 
eller explosiva ämnen.

• Denna apparat är inte avsedd att användas av perso-
ner (inklusive barn) med försämrad fysisk, mental, eller 
psykisk förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap, 
om de inte övervakas eller getts instruktioner om an-
vändning av apparaten av en person som är ansvarig 
för dess säkerhet.

• Maskinen måste kopplas till ett jordat eluttag.

• Service och underhåll får enbart göras av kunniga och 
erfarna personer.

• VARNING: Inuti avfuktaren finns rörliga delar. Var 
mycket försiktig när du servar avfuktaren, även om 
strömsladden är utdragen.

• VARNING: Avfuktaren måste installeras så att ser-
vice och underhåll är möjligt. Notera att tillverkaren 
eller dess agenter och återförsäljare inte ansvarar för 
kostnader i samband med installation, eller upp- och 
nedmontering av avfuktaren.

• VARNING: Flera delar av avfuktaren kan vara mycket 
varma. Var försiktig! 

• VARNING: Kylslingorna är vassa. Var försiktig!

• VARNING: Se till att alla skruvar är ordentligt fastsatta 
efter service och underhåll.

• Kontrollera att avfuktarens luftintag och luftutblås inte 
placeras för nära väggar, tak, golv eller andra hinder. 
Luftflödet får inte blockeras.

• Avfuktaren får aldrig övertäckas av kläder eller liknan-
de då det kan innebära en brandrisk.

• Om maskinen monteras på väggen måste installatio-
nen göras av kvalificerad personal. Kontakta Wood’s 
om du är osäker. 

• Se till att avfuktaren installeras på ett sätt som möjlig-
gör avledning av kondensvatten.

• Avfuktaren får inte installeras i utrymmen som är till-
gängliga för allmänheten.

INSTALLATION 

Enheten är tung. Använd en gaffeltruck eller liknande 
hjälpmedel för att lyfta den. Tänk på följande när du ska 
placera och installera avfuktaren:

• Avfuktaren måste få tillräckligt med luft  
(se till att utrymmet inte är för smalt)

• Närhet till en jordad strömkälla

• Tillgänglighet för service och underhåll

• Väggens och golvets kapacitet måste klara att bära 
avfuktarens vikt

Det är mycket viktigt att du säkerställer fullgott 
luftflöde till och från avfuktaren. Ett för litet  
avstånd kan göra att avfuktaren tappar kapacitet 
och även allvarligt skadas.

Ha alltid minst 1 meters avstånd till väggar, golv, 
tak och andra hinder från avfuktarens ovan- och 
framsida. 



Installation: 

Använd de medföljande skenorna för att montera avfuk-
taren på väggen. Skruva fast skenorna på väggen, häng 
sedan avfuktaren på skenorna. 

OBS: Det är mycket viktigt att skenorna fäst med 
tillräckligt kraftfulla skruvar som klarar avfukta-
rens vikt. Kontakta en fackman om du är osäker.

  
VATTENAVLEDNING

Avfuktaren kondenserar vattenångan i luften och leder 
bort kondensvattnet med en vattenslang.

Anslut en 12 mm slang till röret på undersidan av avfukta-
ren. Led slangen till ett avlopp. Se till att vattnet kan rinna 
nedåt och undvik att böja slangen.

TORKA TVÄTT

Att torka tvätten med en kondensavfuktare är energi-
besparande och skonsamt för kläderna. Istället för att 
värma bort fukten, kondenserar avfuktaren bort fukten 
från kläderna. Detta är ett mycket mer energieffektivt sätt 
att torka kläder på. 

• Tvätten kan med fördel centrifugeras i 5 minuter före 
torkning.

• Börja med att tvätta och torka de kraftigare plaggen 
först.

• Häng de kraftigare plaggen närmast avfuktaren.

• Se till att fönster, dörrar & ventiler är ordentligt stängda.

LUFTFILTRET

Filtret måste rengöras regelbundet, minst 1 gång i veck-
an. Ett smutsigt filter förlänger torktiden och kan även 
göra att avfuktaren skadas.

1. Lossa filtret genom att dra det rätt ut.

2. Rengör filtret under rinnande vatten.  
Alternativt kan filtret dammsugas.

3. Låt filtret torka och sätt tillbaka det igen.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Förutom att rengöra filtret kan du torka av avfuktaren men 
en mjuk trasa. Undvik att använda starka rengöringsme-
del så det kan skada avfuktarens yta. 

Om du får problem med avfuktaren kan du konsultera 
felsökningen i denna manual. Om inget hjälper ska du 
kontaka din återförsäljare för service. 

Luftflöde 1000 m3/h

Kapacitet vid 20ºC & 70% RH  38 liter

Kapacitet vid 30ºC & 80% RH  75 liter

Max effekt 950 W

Ljudnivå 52 dB

Arbetsintervall temperatur 10°C till +35°C

Fläkthastigheter 1

Mått 660x710x355 mm

Vikt 52 kg

Kylmedia R410 A

IP-klassning IP21 (X2)

Tekniska data Wood’s WLD75



Problem Orsak Lösning

Avfuktaren 
fungerar inte

Är strömsladden ansluten? Anslut avfuktaren till ett jordat eluttag

Är rummets temperatur över 35°C eller under 
10°C?

Öka eller sänk rummets temperatur

Avfuktaren stannar när inställd fuktighetsnivå är 
2% högre än rummets luftfukgihet. 

Öka inställd fuktighetsnivå för att spara 
energi

Avfuktaren 
startar inte

Är filtret igensatt? Rengör filtret

Är luftintaget eller utblåset blockerat? Se till att inget blockerar luften

Inget luftintag Är filtret igensatt? Rengör filtret

Onormal ljudnivå Är enheten lutad? Flytta enheten till ett plant och stabilt 
underlag.

Är filtret igensatt? Rengör filtret

ALARM + Lo t För låg temperatur Höj temperaturen i rummet
ALARM + Lo Pt Möjlig gasbrist Larmet ska återställas automatiskt efter 

ca 3 minuter. Om larmet inte återställs, 
kontakta din återförsäljare. 

ALARM + Hi t För hög temperatur Sänk temperaturen i rummet.
ALARM + Prob Fel på hygrostaten Kontakta din återförsäljare. 
ALARM +  
Pro 1 / Pro 2 / Pro 3

Fel på en av tre temperatursensorer Kontakta din återförsäljare.

Felsökning

Om du har problem med din avfuktare, vänligen se nedan felsökning. 
Om inget av nedan fungerar ska du kontakta din återförsäljare för service av din avfuktare.  



Generalagent för Wood’s: 

TES Scandinavia AB
Maskingatan 2-4. 441 39, Alingsås

Tel: 031-7613610
info@woods.se

www.woods.se


