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Technical drawings

Control panel

Kontrollpanel

1. Start or stop the unit
2. Reset filter alarm / active ionizer
(press and hold) / (press once)
3. Activate dehumidification
4. Select mode
5. Set humidity level
6. Set timer for shut off
7. Set fan speed
8. Activate swinging air exhaust
9. Activate child lock
10. Manual mode
11. Automatic mode
12. Dehumidfying active
13. Air cleaning active
14. Clothes dry mode
15. Quiet mode
16. Defrost active
17. Shows set fan speed
18. Water bucket full
19. Ambient / set humidity level

1. Sätt på / Stäng av
2. Nollställ filteralarmet / aktivera jonisering
(tryck och håll nere) / (tryck en gång)
3. Aktivera avfuktning
4. Välj läge
5. Ställ in fuktighetsnivå
6. Ställ in timer för avstängning
7. Välj fläkthastighet
8. Aktivera svingande luftutblås
9. Aktivera barnlås
10. Manuellt läge
11. Automatiskt läge
12. Avfuktning aktiv
13. Luftrening aktiv
14. Tvättläge
15. Tyst läge
16. Avfrostning aktiv
17. Visar vald fläkthastighet
18. Full vattentank
19. Aktuell / inställd fuktighetsnivå
20. Tid kvar tills avstängning

20. Time left until shut off
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Fig A.

Fig B.

Fig C.

Fig D.
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Technical drawings

Air quality indicator
Luftkvalitetsindikator
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Please read this manual carefully before installing and using your Wood’s product.
Store the manual in a safe place for future reference and product warranty.
www.woodseurope.com
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English

Thank you
Thank you for choosing a Wood’s
product. You are one of more than
300.000 people who have chosen
Wood’s to prevent damages from
excessive moisture and mould and
to clean the household air. Originating in Canada in 1950, Wood’s
has more than 60 years experience
of developing and manufacturing
dehumidifiers and air cleaners. When
choosing a Wood’s product you’ll get
a unit with great quality, high capacity
and that will extract the most litres
per consumed kWh.

Wood’s AD-series
The Wood’s AD-series are unique
air treatment products that combine
Wood’s high capacity and reliable dehumidification with a unique filtration
system that clean the household air.
The energy efficient compressor
dehumidifier remove excess moisture from the air and releases dry air
in the room. At the same time, the
Swedish made Active ION HEPA filters remove harmful particles - creating a healthier indoor environment.

1. Security warnings
Please read the security warnings
carefully before installing and using
the appliance. If the security regulations are not followed, it may void the
product warranty and even present a
fire hazard:
• Unplug the unit from its power
supply before cleaning, storage or
maintenance of its filter.
• This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or
instructions concerning use of the
appliance by a person responsible
for their safety.
• The appliance shall be installed
in accordance with national wiring
regulations.
• If the supply cord is damaged,

it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order
to avoid a hazard.
• Always keep a safe distance from
water sources.
• The appliance is a heat source. It
is very important that the appliance isn’t covered and that it is kept
away from inflammable materials
and other heat sources.
• Do not put fingers or other
objects into air inlet or air outlet.
• Do not stand on the machine.
• Do not cover the appliance.
• Do not to alter or reconstruct the
appliance or its power cable in any
way.
• Always drain the water
according to the instructions.
• The compressor in the unit is filled
with a freon free refrigerant. If there
is a leakage on the refrigerant
system you should stop using the
appliance and contact your retailer.
• Do not use the appliance without its
air filter.
• The unit generates water, always
keep a safe distance from materials
sensitive to water damage, such as
wooden floors.

2. Installation and
placement
Wood’s products are easy to move
around, but bare in mind the following.
• The appliance should not be placed
near radiators or other heat sources or exposed to direct sunlight,
as it will reduce its performance.
• Keep at least 25 cm distance from
walls and other obstructions to
maximize the air flow.
• For optimum performance, place
the appliance in the middle of the
room.
• Make sure that the air flow from the
inlet and outlet isn’t blocked
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Installation:
1. Place the appliance on a flat and
solid ground, preferably in the middle
of the room.
2. Close all windows and ventilators
in the room. Otherwise, moist and
dirty air from the outside will continue
to flow into the room.
3. Connect the appliance to a grounded power outlet.
If the appliance is transported
horizontally, oil may have run out of
the compressor and into the closed
piping system. In such a case, let
the appliance stand for a few
hours before being used. It is very
important that the oil runs back into
the compressor, otherwise it may be
seriously damaged.

3. Using the AD-series
Humidistat controlled
The unit will run only when the
ambient humidity exceeds your set
value.
Pollution detection
The unit will detect pollution in the
household air and start air cleaning
automatically.
Automatic restart
In the event of a power failure, the
unit will continue to work according to
your latest settings once the power
returns.
Automatic defrost
When running in dehumidification
mode, the unit will automatically defrost when needed. When defrosting,
the defrost icon is illuminated and all
buttons are locked. The dehumidification will restart when the defrost is
completed.

English

A. Operating instructions
Please refer to the technical drawings
on page 2 more information.
Functions
The AD-series are combined units
that will both clean and dehumidify
the indoor air. The air purifying function is always active as long as the
unit is running. Activate the dehumidification to remove excess moisture.
When dehumidification is active the
compressor starts and the icon is lit.
When set humidity level is reached,
the icon is flashing.
Modes
The unit has 4 different modes;
manual, automatic, quiet or clothes
dry mode (clothes dry mode is only
available when dehumidifying).
Manual mode
Set fan speed manually. Choose
between 4 fan speeds in dehumidification mode and 5 fan speeds in air
purification mode. If dehumidification
is activated, set desired humidity
level manually.
Quiet mode
The unit works on the lowest fan
speed. Air quality indicator is shut off.
Clothes dry mode
(dehumidification only).
Use this function for the quickest
drying of clothes and laundry. The
unit will work on maximum fan speed
continuously; humidity level and fan
speed cannot be set.
Automatic mode
In air purification mode, the fan
speed is set automatically depending
on the air quality of the room. The air
quality is indicated by the light on the
front of the unit;

If dehumidification is activated the
unit automatically sets fan speed according to ambient relative humidity:
• 60% RH or below: dehumidification
stops, fan runs on speed 1
• 60-65% RH: fan runs on speed 2
• 66-70% RH: fan runs on speed 3
• 71% RH or above: fan runs on
speed 4
Set desired humidity level
When set humidity level is reached
the unit stops automatically. Set
humidity level is shown for a few seconds in the display. CO means the
unit will run continuously, regardless
of ambient humidity.
Set timer for shut off
Set time for automatic shut off
between 1 and 12 hours. Press the
timer button repeatedly until the timer
display is blank to deactivate. After
set time has passed the unit is shut
off. To restart it, you need to manually
press the Power button.
Select fan speed
There are 4 fan speeds for dehumidification and 5 fan speeds for air purification. A higher fan speed means
quicker air cleaning and dehumidification.
Active ionizer
Press to activate the ionizer for more
efficient air cleaning. The ionizer
gives the air particles a light electrical
charge which enhances the unit’s air
cleaning capacity.
Child lock
Press and hold the child lock button
for 3 seconds to activate or deactivate the child lock. When activated,
all buttons are locked.

• Blue: light pollution detected.
Fan works on speed 2.

Show room temperature
Press and hold the mode button to
display room temperature. When
released, the display will return to
showing ambient humidity level.

• Yellow: moderate pollution
detected. Fan works on speed 3.

B. Security functions

• Green: no pollution detected.
Fan works on speed 1.

• Purple: heavy pollution detected.
Fan works on speed 4.
• Red: very heavy pollution detected.
Fan works on speed 5.

Automatic shut off function
As a security function, the unit automatically shuts off if no button has
been touched for 12 hours. Press
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any button to reset the 12-hour
countdown.
To deactivate this function, press and
hold the timer button and child lock
button simultaneously for 5 seconds.
The water full indicator flashes and
a buzzer is heard when the function
is deactivated. Repeat this action to
reactivate the function.
Compressor protection
(dehumidification only)
When shut off, the compressor has a
3-minute delay function before starting again to protect the compressor.
Shut off at low or high temperature
(dehumidification only)
When the temperature is below 3°C
or above 40°C the unit will automatically stop dehumidifying and only the
fan will run. The unit will restart dehumidification when the temperature is
within the range of 5°C to 38°C.
Low humidity function
(dehumidification only)
When ambient humidity level is
30% or lower, the display shows LO
and the compressor shuts off. It will
resume when the ambient humidity
is 32% or above. When the ambient
humidity is above 91% the display
shows HI (the unit will run as normal).
Water overflow protection
(dehumidification only)
When the water bucket is full, the unit
stops, the water full icon flashes and
a buzzer is heard. Empty the water
bucket to restart the unit (see the
section about the water bucket)
Over heat protection
(dehumidification only)
When the unit is dehumidifying at
high room temperature and ambient
humidity level, the fan speed may
automatically be increased to prevent
the unit from over heating. The fan
speed will be restored to set value
when the ambient humidity level
decreases.

English

4.Water drainage
The water bucket (FIG A)
When the water reservoir is full, the
dehumidifier is shut off automatically
and the indication light is lit.
Once the water reservoir is emptied
the unit will automatically restart.
1.Disconnect the dehumidifier from
the power source.
2.Remove the water bucket and
empty it.
3.Put the empty water bucket back
and check that the float moves
freely.
4.Connect the dehumidifier to the
power source.
Connecting a water hose (FIG B)
Remove the plug on the back of the
unit. Attach a water hose to the pipe,
lead the other end to a drain. Hose
diameter is 12 mm (inner diameter).
Make sure that the water is drained
downwards

5. Active ION HEPA filter
The Swedish made, patented Active
ION HEPA filter ensures top quality
filtration, without blocking the air flow.
This means that noise levels and
energy consumption are kept as low
as possible.
The Active ION HEPA filters need
to be replaced regularly to maintain
their high capacity, and to prevent
damages to the unit. The unit also
has a reminder alarm when you need
to replace the filter.
Filter replacement (FIG C & D):
1.Remove the filter cover on the back
of the unit.
2.Remove and dispose the expired
Active ION HEPA filter.
3.Insert a new Active ION HEPA filter.
4.Remove any dust or dirt on the filter cover and put it back. The filter
cover can be cleaned with warm
water and a mild detergent, or with
a vacuum cleaner.

Filter replacement reminder
After 970 hours of use, the unit
controls the status of the Active ION
HEPA filter. When controlling, all
buttons are locked and the air quality
light is flashing. The unit will repeat
this test 4 times, with 10 hours interval. If the filter is too dirty, the replacement indicator is flashing. Replace
the filter and press and hold the rest
button for 5 seconds to deactivate
the alarm. If the filter doesn’t need to
be replaced, the unit will remind you
to replace the filter after 1500 hours
of use.

It is very important that the
filter is replaced regularly;
otherwise the unit might lose
capacity and even be seriously
damaged.

6. Maintenance
• Clean the unit with a soft moist
cloth. Do not use solvents or strong
cleaners as this might damage the
surface of the unit.
• The cooling coils are best cleaned
with a rag and warm water.

7. Service
If the unit requires servicing, you
must first contact your local retailer.
Proof of purchase is required for all
warranty claims.

8. Warranties
2 years consumer warranty against
production faults. Please note that
the warranty is only valid upon the
production of the receipt. The warranty is only valid if the product is used
in accordance with the instructions
and security warnings expressed
in this manual. The warranty does
not cover any damages caused by
improper handling of the product.
NOTE: The 2 years warranty only
applies for consumers and not for
commercial use of the unit.
This machine complies with EEC
directives 76/889 + 82/499
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NOTE! Get a 6-years warranty!
Register at woodseurope.com
and replace the Active ION
HEPA filter at least once a year.
Please visit woodseurope.com
for more information.

9. Hints
• Sometimes it may be useful to use
a frost guard or heater fan to make
sure that the temperature does
not fall below +10˚C. Even if the
AD-series can dehumidify down
to temperatures as low as +5°C,
their capacity will increase at higher
temperatures as warm air carries
more water.
• For maximum capacity in a room, it
is recommended that the air supply
from outside and from adjoining
rooms is minimized – close doors
and ventilators.
• Expect higher dehumidification
capacity during Autumn / Summer
because the outside air is warmer
and more humid.
• To achieve a safe and reliable protection against mould and moisture
damage, keep the relative humidity
between 50% and 60%.
• Use a higher fan speed for quicker
dehumidification and air cleaning.

English

Trouble shooting
If you are having trouble with your Wood’s product, please refer to below trouble shooting.
If nothing of the below works, please contact your retailer for servicing of your product.

Trouble

Cause

Solution

The unit
doesn’t work

Is the power cord connected?

Connect the unit to a power outlet

Is the room temperature over 35°C
or below 5°C?

Increase or decrease
room temperature

Is ambient humidity level below set value?

Decrease set value or choose
continuous dehumidification

The unit
doesn’t start

Is the filter blocked?

Clean or replace the filter

Is the air inlet or air outlet jammed?

Clear the blockage

No air inlet

Is the filter blocked?

Clean or replace the filter

Abnormal noise

Is the unit inclined?

Move the unit to a flat and solid
ground

Is the filter blocked?

Clean or replace the filter

Is the room temperature above
50°C or below 0°C?

Increase or decrease
the room temperature.

Malfunction of defrost sensor

Contact your retailer

Is the room temperature above
50°C or below 0°C?

Increase or decrease
the room temperature.

Malfunction of humidity or
temperature sensor

Contact your retailer

Refrigerant leakage

Contact your retailer

Error code C1

Error code C2

Error code C8

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the
sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the
retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
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Svenska

Tack!
Tack för att du valt en produkt från
Wood’s. Du är en av mer än 300.000
människor som har valt Wood’s
avfuktare för att förebygga skador
orsakade av fukt och mögel, och för
att rena inomhusluften från skadliga
partiklar. Wood’s startade i Kanada år
1950 och har mer än 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka
avfuktare. När du väljer en Wood’s
avfuktare kan du vara säker på att
du får en avfuktare av bästa kvalitet,
hög kapacitet och som kommer att
avfukta flest liter vatten per kWh.

Wood’s AD-serie
Wood’s AD-serie är unika luftvårdsprodukter som kombinerar Wood’s
pålitliga och effektiva avfuktning med
ett unikt filtreringssystem som renar
inomhusluften.
Den energieffektiva kondensavfuktaren tar bort överflödig fukt from
luften och blåser ut torr luft i rummet.
Samtidigt renar de svensktillverkade
Active ION HEPA filtren luften från
skadliga partiklar och skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

1. Säkerhetsföreskrifter
Läs dessa varningar noggrant innan
du använder avfuktaren. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det
leda till att garantin blir ogiltig och
även innebära en säkerhetsrisk.
• Dra alltid ut strömsladden innan
underhåll, förvaring och filterrengöring.
• Håll alltid ett behörigt avstånd från
vattenkällor.

får därför inte övertäckas eller komma i kontakt med andra värmekällor eller brandfarliga ämnen.
• Om strömsladden är skadad,
måste den bytas ut av tillverkaren,
dess serviceagent eller liknande
kvalificerad personal för att undvika
skador.
• Stick inte in fingrar eller andra objekt i luftintaget eller luftutblåset.
• Ändra inte eller bygg om avfuktaren
eller dess strömsladd på något sätt.
• Det är mycket viktigt att filtret hålls
rent. Kontrollera filtret regelbundet och byt ut eller rengör det vid
behov.
• Dra aldrig i strömsladden för att
koppla ur den från eluttaget.
• Kompressorn är fylld med ett freonfritt kylmedia. Om det blir ett läckage på kylsystemet ska du sluta
använda avfuktaren och kontakta
din återförsäljare.
• Använd inte maskinen utan dess
filter.
• Stå inte på avfuktaren.
• Dränera alltid vattnet enligt instruktionerna.
• Avfuktaren avger vatten. Håll alltid
ett säkert avstånd från material
som är känsliga för vattenskador,
t.ex. trägolv.

2. Installation & placering
Wood’s avfuktare är enkla att flytta
runt, men tänk på följande.
• Avfuktaren ska inte placeras nära
element eller andra värmekällor då
det kan sänka avfuktaren kapacitet.

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

• Håll minst 25 cm avstånd från
väggar och andra hinder för att
maximera luftflödet.

• Apparaten måste installeras i
enlighet med nationella kopplingsföreskrifter.

Installation:

• Apparaten är en värmekälla. Den

• För bästa kapacitet, placera avfuktaren i mitten av rummet.
• Se till luftintaget och luftutblåset
inte blockeras.

1. Placera avfuktaren på ett plant
och stabilt underlag, helst i mitten av
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rummet.
2. Stäng alla fönster och ventiler i
rummet. Annars fortsätter fuktig luft
utifrån att strömma in i rummet.
3. Anslut avfuktaren till ett jordat
eluttag.
Om avfuktaren transporterats liggande kan det hända att olja runnit ut
från kompressorn och in i det slutna
rörsystemet. Låt då avfuktaren stå i
några timmar innan den tas i bruk.
Det är mycket viktigt att oljan hinner rinna tillbaka in i kompressorn,
annars kan avfuktaren ta allvarlig
skada.

3. Användning
Hygrostatstyrd
Avfuktaren arbetar bara när luftfuktigheten överstiger ditt tillåtna värde.
Luftkvalitetsensor
Luftrenaren känner av föroreningar i
luften och startar automatiskt att rena
luften vid behov.
Automatisk omstart
Vid strömavbrott kommer avfuktaren
att fortsätta arbeta enligt dina inställda värden när strömmen återvänder
Automatisk avfrostning
När du använder produkten som en
avfuktare kommer den automatiskt
att avfrosta vid behov. När produkten
avfrostar tänds symbolen i displayen
och alla knappar är låsta. Avfuktningen startar automatiskt igen när
avfrostningen avslutas.

Svenska

A. Användarinstruktioner
Se ritningarna på sida 2 för mer
information.
Funktioner
AD-serien är kombinerade enheter
som båda renar luften och avfuktar.
Luftrenarfunktionen är alltid aktiv så
länge produkten är påslagen. Aktivera avfuktning för att ta bort överflödig
fukt från luften. När avfuktningen
är aktiv lyser symbolen i displayen.
När önskad luftfuktighet är uppnådd
blinkar symbolen.
Lägen
Produkten har 4 olika lägen; manuellt, automatiskt, tyst och torka-tvätt
läge (torka-tvätt läget är bara tillgängligt under avfuktning).
Manuellt läge
Välj fläktläge manuellt. Det finns 4
fläktlägen för avfuktning och 5 lägen
för luftrening. Om avfuktning är aktiverat ställer du in önskad luftfuktighet
manuellt.
Tyst läge
Produkten arbetar på lägsta fläktläget. Luftkvalitetsindikatorn stängs av.
Torka-tvätt läge
(endast under avfuktning).
Använd detta läge för att snabbast
torka tvätt och kläder. Avfuktaren
arbetar på högsta fläktläget kontinuerligt; fuktighetsnivå och fläktlägen
kan inte ändras.
Automatiskt läge
Under luftrening ställs fläktläget in
automatiskt beroende på rummets
luftkvalitet. Rummets luftkvalitet indikeras av lampan på framsidan:
• Grön: ingen luftförorening.
Fläkten arbetar i läge 1.
• Blå: lättare luftförorening.
Fläkten arbetar i läge 2.
• Gul: måttlig luftförorening.
Fläkten arbetar i läge 3.
• Lila: kraftig luftförorening.
Fläkten arbetar i läge 4.
• Röd: mycket kraftig luftförorening.
Fläkten arbetar i läge 5.
Om avfuktning är aktiverat kommer
produkten automatiskt ställa in fläktläge beroende på rummets aktuella

relativa luftfuktighet:
• 60% RF eller lägre: avfuktning
stannar, fläkten går i läge 1
• 60-65% RF: Fläkten går i läge 2
• 66-70% RF: Fläkten går i läge 3
• 71% RF eller högre: fläkten går i
läge 4
Ställ in önskad luftfuktighet
När önskad luftfuktighet är uppnådd
stannar avfuktningen automatiskt.
Inställd luftfuktighet visas i displayen
under ett par sekunder. CO betyder
att avfuktaren arbetar kontinuerligt,
oberoende av rummets luftfuktighet.
Ställ in timer för avstängning
Ställ in tid för avstängning mellan 1
och 12 timmar. Tryck på timer knappen upprepade gånger tills timerdisplayen är tom för att avaktivera. Efter
inställd tid passerat stängs produkten
av. Tryck på Power knappen för att
starta produkten igen.
Välj fläktläge
Det finns 4 fläktlägen för avfuktning
och 5 lägen för luftrening. Ett högre
fläktläge innebär snabbare avfuktning
och luftrening.
Aktivera jonisering
Tryck för att aktivera jonisering för
mer effektiv luftrening. Joniseringen
ger luftpartiklarna en svag elektrisk
laddning vilket förbättrar maskinens
reningskapacitet.
Barnlås
Tryck och håll nere barnlåsknappen
i 3 sekunder för att sätta på eller
stänga av barnlåset. När barnlåset är
aktiverat är alla knappar låsta.
Visa rummets temperatur
Tryck och håll nere lägesväljarknappen för att visa rummets temperatur.
När du släpper knappen återgår
displayen till att visa rummets relativa
luftfuktighet.

B. Säkerhetsfunktioner
Automatisk avstängning
Som en säkerhetsfunktion stängs
produkten av om ingen knapp har
tryckts på 12 timmar. Tryck på valri
knapp för att nollställa nedräkningen.
Du kan avaktivera funktionen genom
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att hålla nere timer- och barnlåsknappen samtidigt under 5 sekunder.
Symbolen för full vattentank blinkar
och ett pip hörs när funktionen är
avaktiverad. Upprepa för att aktivera
funktionen igen.
Kompressorskydd
(endast under avfuktning).
När du stänger av avfuktningen har
kompressorn en 3 minuters fördröjning innan den startar igen.
Avstängning vid låg eller hög
temperatur (endast avfuktning)
Vid temperaturer under 3°C eller
över 40°C stannar avfuktningen och
endast fläkten arbetar. Avfuktningen
starar igen när temperaturen är inför
intervallet 5°C till 38°C.
Funktion vid låg luftfuktighet
(endast under avfuktning)
När rummet luftfuktighet är 30% eller
lägre visar displayen LO och avfuktningen stannar. Den startar igen
när rummets luftfuktighet är högre
än 32%. När rummets luftfuktighet
är högre än 91% visar displayen HI
(avfuktningen pågår som normalt).
Avstängning vid full vattentank
(endast under avfuktning)
När vattentanken är full stannar avfuktningen, symbolen för full vattentank visas och ett pip hörs. Töm vattentanken för att starta avfuktningen
igen (se kapitlet om vattentanken).
Överhettningsskydd
(endast under avfuktning)
När avfuktaren arbetar vid hög temperatur och hög luftfuktighet kan produkten automatiskt öka fläktläget för
att förhindra överhettning. Fläktläget
återgår till inställt värde när luftfuktigheten sjunker.

Svenska

4.Vattenavledning
Vattentanken (FIG A)
När vattentanken är full stannar avfuktningen och symbolen tänds.
Töm vattentanken för att starta avfuktningen:
1.Dra ut strömsladden.
2.Dra försiktigt ut vattentanken och
tömd den.
3.Sätt tillbaka vattentanken och
kontrollera att flottören är fri.
4.Sätt tillbaka strömsladden.
Anslut en slang för direkt
vattenavledning (FIG B)
Ta bort proppen på baksidan av
produkten. Anslut en vattenslang och
led den andra änden till ett avlopp.
Innerdiameter på slangen är 12 mm.
Se till att vattnet kan rinna nedåt och
att inget blockerar vattenflödet

5. Active ION HEPA filter
De svensktillverkade, patenterade
Active ION HEPA filtren säkerställer
förstklassig filtrering utan att blockera
luftflödet. Det innebär att ljudnivåer
och energiförbrukning hålls så låga
som möjligt.
Active ION HEPA filtren behövs bytas
ut regelbundet för att behålla sin
höga kapacitet och för att undvika
skador på produkten. Produkten har
också ett påminnelsealarm när det är
dags att byta filter.
Filterbyte (FIG C & D):
1.Ta bort filterlocket på baksidan av
produkten.
2.Ta bort och släng det förbrukade
Active ION HEPA filtret.
3.Sätt i ett nytt Active ION HEPA filter.
4.Ta bort allt damm och smuts från
filterlocket. Vid behov kan filterlocket rengöras med varmt vatten och
rengöringsmedel. Filterlocket kan
också dammsugas.
Påminnelsealarm för filterbyte
Efter 970 timmars användning kontrollerar produkten Active ION HEPA
filtrens status. När filtren kontrolleras

är alla knappar låsta och luftkvalitetsindikatorn blinkar. Produkten
upprepar testet 4 gånger med 10
timmars intervall.
Om filtret behöver bytas ut blinkar
symbolen för filterbyte. Byt ut filtret
och håll nere resetknappen i 5 sekunder för att stänga av alarmet. Om
filtret inte behöver bytas ut påminner
produkten om filterbyte igen efter
1500 timmars användning.

Det är mycket viktigt att filtret
byts ut regelbundet, annars kan
enheten tappa kapacitet och till
och med bli allvarligt skadad.

OBS! Få 6 års garanti! Registrera din produkt på woods.se och
byt ut Active ION HEPA filtret
minst en gång per år. Besök
woods.se för mer information.

9. Tips
Det kan ibland vara bra att använda
en värmefläkt för att hålla temperaturen över +10˚C. Även om AD-serien
klarar att avfukta ner till +5°C kommer dess kapacitet öka vid högre
temperaturer då varm luft kan bära
mer vatten.
För bästa kapacitet, se till att minimera luftinflödet utifrån - stäng fönster
och ventiler.

6. Underhåll
- Rengör produkten med en fuktig
trasa. Undvik lösningsmedel och
starka rengöringsmedel då det kan
skada avfuktarens yta.

Förvänta dig högre kapacitet under
sommaren och hösten då utomhusluften är varmare och fuktigare.

- Kylslingorna kan rengöras med en
trasa och varmt vatten.

För att uppnå ett säkert och pålitligt
skydd mot fukt och mögel, håll den
relativa fuktigheten mellan 50% och
60%.

7. Service
Om produkten behöver service ska
du först kontakta din återförsäljare.
Inköpskvitto krävs vid alla garantianspråk.

8. Garantier
2 års konsumentgaranti gentemot
produktionsfel. Notera att garantin
bara är giltig mot uppvisande av
kvitto. Garantin är giltig enbart om
produkten är använd i enlighet med
de instruktioner och säkerhetsföreskrifter som uttrycks i denna manual.
Garantin täcker inte eventuella skador som uppkommit av ovarsamt eller
felaktigt handhavande av produkten.
OBS: 2 års garanti gäller enbart för
konsumenter och inte för näringsidkare och/eller professionell användning av produkten.
Denna produkt överensstämmer med
EEC direktiven 76/889 + 82/499
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Använd en högre fläkthastighet för
snabbare avfuktning och luftrening.

Svenska

Felsökning
Om du har problem med din Wood’s produkt, vänligen se nedan felsökning.
Om inget av nedan fungerar ska du kontakta din återförsäljare för service av din produkt.

Problem

Orsak

Lösnings

Produkten fungerar
inte

Är strömsladden ikopplad?

Anslut produkten till ett eluttag.

Är rumstemperaturen över 35°C
eller under 5°C?

Sänk eller höj rumstemperaturen.

Är rummets luftfuktighet lägre
än inställd luftfuktighet?

Minska inställt värde eller
välj kontinuerlig avfuktning.

Produkten startar
inte

Är filtret igensatt?

Rengör eller byt ut filtret.

Är luftintaget eller luftublåset blockerat?

Se till att inget blockerar luftflödet.

Inget luftintag.

Är filtret igensatt?

Rengör eller byt ut filtret.

Onormalt ljud.

Är produkten lutad?

Flytta produkten till ett plant
och stabilt underlag.

Är filtret igensatt?

Rengör eller byt ut filtret.

Är rumstemperaturen över 50°C
eller under 0°C?

Sänk eller höj rumstemperaturen.

Fel på avfrostningssensorn.

Kontakta din återförsäljare.

Är rumstemperaturen över 50°C
eller under 0°C?

Sänk eller höj rumstemperaturen.

Fel på fuktighets- eller temperatursensorn.

Kontakta din återförsäljare.

Läckage av kylmedia.

Kontakta din återförsäljare.

Felkod C1

Felkod C2

Felkod C8

Denna märkning indikerar att produkten inte skall slängas med övriga hushållssopor över hela EU. För att förhindra skador på
miljö och människar från okontrollerad sophantering, återvinn produkten ansvarsfullt för att stödja ett hållbart återanvändade
av resurser. För arr returnera produkten, vänligen vänd dig till din återförsäljare.
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Contact:

Wood’s is marketed and distributed by TES Scandinavia AB
Maskingatan 2-4
441 39 – Alingsås, Sweden
+46(0)31-761 36 10
www.woodseurope.com
info@woods.se

