
  

Bruksanvisning 

Luftavfuktare Pro Klima Design 30 liter 
 

 
 

Läs igen den här bruksanvisningen noga innan du använder denna produkt och spara 
bruksanvisningen för framtida bruk. 

 

 

 

INFORMATION FRÅN TILLVARKAREN 

Ta del av följande information om du använder den här luftavfuktaren i europeiska länder: 

 

AVFALLSHANTERING: Släng inte den här luftavfuktaren bland osorterat hushållsavfall. Det krävs en 
separat insamling för denna typ av avfall för en kontrollerad avfallshantering. 

Det är förbjudet att slänga den här apparaten i hushållsavfallet. 

Det finns olika möjligheter till en korrekt avfallshantering: 

A) Kommunen har inrättat ett insamlingssystem där användaren kan lämna in elektriskt skrot 
utan kostnad. 

B) När du köper en ny produkt tar handlaren emot din gamla apparat utan kostnad. 
C) Tillverkaren tar tillbaka den gamla apparaten utan kostnad för användaren. 
D) I och med att gamla produkter innehåller värdefulla material kan dessa säljas till företag som 

tar hand om använda metaller. 

Om du slänger avfall i skogar och ute i naturen utsätter du din hälsa för risker om skadliga ämnen 
sipprar ner i grundvattnet och hamnar i näringsmedelskedjan. 
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SÄKERHETSANVISNINGAR 

Följande anvisningar måste följas för att förhindra personskador eller skador på egendomen. Felaktig 
hantering på grund av att bruksanvisningen inte följs kan leda till personskador eller sakskador. 

 Svårighetsgraden anges genom följande hänvisningar. 

VARNING hänvisar till en dödlig fara eller till en risk för en mycket svår personskada. 

FÖRSIKTIGHET hänvisar till en risk för personskador eller skador på apparaten. 

  

  

  



  

Varning 

Överbelasta inte vägguttaget och tilledningen. 

• I annat fall finns det risk för en elektrisk stöt eller brand på grund av överdriven 
värmeutveckling. 

Slå inte på och av apparaten genom att sätta in eller dra ut nätkabeln. 

• Det finns risk för elektriska stötar på grund av överdriven värmeutveckling. 

Använd inte en okontrollerad eller skadad anslutningskabel. 

• Detta kan leda till en elektrisk stöt. 

Ändra inte anslutningskabelns längd och använd inte vägguttaget tillsammans med andra 
apparater. 

• Det finns risk för elektriska stötar eller brand på grund av överdriven värmeutveckling. 

Ta aldrig i stickkontakten med våta händer. 

• Detta kan leda till en elektrisk stöt. 

Placera aldrig apparaten i närheten av värmekällor. 

• Plastdelar kan smälta och orsaka en brand. 

Dra ut apparatens stickkontakt om du känner underliga lukter, hör konstiga ljud eller om det 
kommer ut rök från apparaten. 

• Detta kan leda till brand och elektriska stötar. 

Försök aldrig att ta isär eller reparera apparaten själv. 

• Detta kan leda till funktionsfel eller elektriska stötar. 

Stäng av apparaten och dra ut stickkontakten innan du påbörjar rengöringen. 

• I annat fall kan följden bli elektriska stötar eller personskador. 

Använd inte apparaten i närheten av brännbara gaser eller bränslen som bensin, bensol, 
lösningsmedel etc.. 

• Detta kan leda till en explosion eller till brand. 

Drick eller använd inte vatten som avskiljs från apparaten. 

• Det innehåller föroreningar och kan göra dig sjuk. 

Ta inte ut vattenbehållaren under driften. 

• Detta kan utlösa "Behållaren full" eller leda till en elektrisk stöt. 

 

Försiktighet 

Använd inte apparaten i små rum. 

• Bristande ventilation kan leda till överhettning och brand. 

Använd inte apparaten på platser där det kan spruta vatten på den. 

• Vatten kan tränga in i apparaten och skada isoleringen. Detta kan leda till en elektrisk stöt 
eller till brand. 

 



  

Placera apparaten på ett stabilt och jämt underlag. 

• Om apparaten tippar kan vatten tränga ut och egendom skadas eller också kan det leda till 
en elektrisk stöt eller till brand. 

Täck inte över insugs- och utblåsningsöppningarna med kläder eller tyg. 

• Ett hindrat luftflöde kan leda till överhettning och brand. 

Var extra försiktig om apparaten används i ett rum med följande personer: 

• Småbarn, barn, gamla personer och funktionshindrade människor. 

Använd inte apparaten i områden där kemikalier hanteras. 

• Detta leder till skador på apparaten på grund av kemikalier och lösningsmedel som är 
upplösta i luften. 

Stick aldrig in fingrar eller andra föremål av något slag i gallren eller öppningarna. Varna särskilt 
barn för dessa risker. 

• Detta kan leda till en elektrisk stöt eller till funktionsfel. 

Placera inga tunga föremål på nätkabeln. Anslutningskabeln får inte tryckas ihop. 

• Det finns risk för brand och elektriska stötar. 

Sätt dig inte på apparaten och klättra inte på den. 

• Du kan skada dig om du faller ner och apparaten kan tippa. 

Sätt alltid in filtret på ett riktigt sätt. Rengör filtret varannan vecka. 

• Drift utan filter kan leda till fel. 

Om vatten har trängt in i apparaten ska du stänga av den, koppla bort den från elnätet och 
kontakta en kvalificerad servicetekniker. 

• Detta kan leda till funktionsfel i apparaten eller till en olycka.  

Ställ aldrig blomvaser eller andra vattenbehållare på apparaten. 

• Vatten kan tränga in i apparatens inre och orsaka en kortslutning, en elektrisk stöt eller en 
brand. 

 

Elektrisk information 

• Typskylten är placerad på panelen på apparatens baksida och innehåller enhetens elektriska data 
och andra tekniska data. 

• Kontrollera att apparaten är riktigt jordad. För att undvika risken för elektriska stötar och 
minimera risken för brand är en korrekt skyddsjordning avgörande. Anslutningskabeln är utrustad 
med en jordad kabel för att skydda mot elektriska stötar. 

• Stickkontakten ska endast sättas in i riktigt jordade vägguttag. Om vägguttagen inte är korrekt 
jordade eller om de är säkrade med en trög säkring ska du låta en installatör montera ett riktigt 
jordat vägguttag. 

• Kontrollera att vägguttaget är tillgängligt när du har placerat apparaten. 
• Använd inte förlängningskablar eller mellankontakter till denna apparat. Vid behov kan en 

förlängningskabel användas. Använd en provad förlängningskabel för våtutrymmen (finns i de 
flesta elbutiker). 

• Koppla alltid ur strömförsörjningen före installations- och/eller serviceåtgärder för att undvika 
skador. 

  



  

AVFUKTARENS MANÖVRERINGSKNAPPAR 

 

HÄNVISNING: Den faktiska formen på den apparat som du har köpt kan avvika något från denna 
beroende på modell.  

 

 

 

 
 

 

Manövreringsknappar 

Om du trycker på knappen för att ändra driftsätt ger apparaten ifrån sig en pipton för att visa att 
driftsättet har ändrats. 

1 På-, Av-knapp 

Tryck på denna knapp för att slå på och av avfuktaren. 

2 Driftsättsknapp 

Tryck på driftsättsknappen för att välja önskat driftsätt: Avfuktning, Torkare (Dryer), Kontinuerlig 
avfuktning (Cont.) och Smart avfuktning (SMD). 

 

3 4 + / –: Inställningsknappar 

• Inställningsknappar för fuktighet 

Det går att ställa in fuktigheten i ett område mellan 35 % RH (relativ fuktighet) och 85 % RH 
(relativ fuktighet) i steg om 5 %. 

Tryck på knappen – om du vill ha torrare luft och välj ett lägre procentvärde (%). 

Tryck på knappen + om du vill ha fuktigare luft och välj ett högre procentvärde (%). 

• TIMER-inställningsknappar 

Använd knapparna + och – för att ställa in tiden för autostart och autostopp från 0,5 till 
24 timmar. 

5 Timer-knapp 

För inställning av funktionen autostart och autostopp i kombination med knapparna + och –. 

Lampa som visar 
att jondriften är på 

Lampa som 
visar att 
fläkten är på 
högt varvtal 

Lampa som 
visar att timern 
är på/av 

Lampa som visar 
att tanken är full 

Lampa som visar att 
torkardriften är på 

Lampa som 
visar att 
kontinuerlig 
drift är på 

Lampa som visar 
att den smarta 
avfuktningsfunkti
onen är på 

Lampa som visar 
att enheten är på 



  

6 Turbo-knapp 

Ställ in fläkthastigheten. Tryck på knappen för att växla mellan högre och normal fläkthastighet. 
Välj den höga fläkthastigheten för att få en maximal avfuktning. När fuktigheten har sjunkit och 
du vill ha en tystare drift ska du välja normal fläkthastighet. 

7 Jon-knapp  

Tryck på denna knapp för att koppla in jonisatorn. Jonisatorn genererar negativa joner 
automatiskt. De negativa jonerna eliminerar luftbundna kemiska ångor som lukt och 
dammpartiklar. Tryck en gång till för att stänga av jonisatorn. 

 

8 Display 

Visar luftfuktigheten i % från 35 % till 85 % eller autostart-/autostopp-tiden (0-24), därefter visar den 
rummets aktuella relativa luftfuktighet (± 5 % noggrannhet) i ett område mellan 30 % och 90 % RH. 

Felkoder och skyddskoder: 

AS- Fel på fuktsensorn -- Dra ut apparatens stickkontakt och sätt in den igen. Ring servicetjänsten om 
felet uppträder igen. 

ES- Fel på temperatursensorn -- Dra ut apparatens stickkontakt och sätt in den igen. Ring 
servicetjänsten om felet uppträder igen. 

P1- Apparaten frostas av -- Ge apparaten den tid som krävs för att frostas av automatiskt. Visningen 
försvinner så snart avfrostningen är klar. 

P2 - Vattenbehållaren är full eller är inte på rätt plats – Töm tanken och sätt in den korrekt igen. 

E1- Funktionsfel i apparaten -- Dra ut apparatens stickkontakt och sätt in den igen. Ring 
servicetjänsten om felet fortsätter att uppträda. 

E3- Funktionsfel i apparaten -- Dra ut apparatens stickkontakt och sätt in den igen. Ring 
servicetjänsten om felet fortsätter att uppträda. 

 

Fler funktioner 

Visningen Behållare full (Water full) 

Lyser när vattentanken måste tömmas eller om vattentanken har tagits ut och inte är på rätt plats. 

Automatiskt Av 

Avfuktaren stängs av automatiskt efter 30 sekunder när vattentanken är full eller när behållaren har 
tagits ut eller inte har satts in korrekt. När den valda luftfuktigheten har uppnåtts stängs apparaten 
av automatiskt. I många modeller fortsätter fläktmotorn att gå. 

Automatisk avfrostning 

Om det har bildats is på avfuktningsspolarna stängs kompressorn av och fläkten fortsätter att gå tills 
isen har frostats av. 

 

 

 

  



  

Vänta 3 minuter innan du startar apparaten igen 

När apparaten har stängts av går det inte att starta den igen under de första 3 minuterna. Detta för 
att skydda apparaten. Apparaten startar automatiskt efter 3 minuter. 

HÄNVISNING: Under den automatiska avfrostningen kan apparaten generera flödesljud som kommer 
från rinnande köldmedel och detta är normalt. 

Smart Dehumidifying - Intelligent avfuktning  

I läget Smart Dehumidifying - den intelligenta avfuktningen, reglerar apparaten luftfuktigheten i ett 
komfortabelt område mellan 45 %-55 % beroende på rumstemperaturen. Förinställningen av 
luftfuktigheten är inte i funktion. 

Automatisk omstart 

Om apparaten avbryts oväntat på grund av ett strömavbrott startar den om med de valda 
inställningarna så snart strömförsörjningen är tillbaka igen. 

Inställning av timern 

• När apparaten är på trycker du först på timer-knappen. Kontrollampan Timer Off tänds. Den 
visar att autostopp-programmet är aktiverat. Tryck en gång till så tänds kontrollampan Timer 
On. Den visar att autostart-programmet är aktiverat. 

• När apparaten är av trycker du först på timer-knappen. Kontrollampan Timer On tänds. Den 
visar att autostart-programmet är aktiverat. Tryck en gång till så tänds kontrollampan Timer 
Off. Den visar att autostopp-programmet är aktiverat. 

• Tryck på eller håll knappen + eller - intryckt för att ställa in automatiktiden med 0,5 timmar 
under de första 10 timmarna och sedan med 1 timme upp till 24 timmar. Den tid som är kvar 
till autostart visas på displayen. 

• Den valda tiden sparas av systemet efter 5 sekunder och visningen växlar till värdet för den 
senaste luftfuktighetsinställningen igen. 

• Om både autostart- och autostopp-tiden har ställts in i samma programsekvens lyser båda 
kontrollamporna, ON och OFF, och visar att båda tiderna har programmerats. 

• Om apparaten slås av eller slås på vid en tidpunkt när som helst eller om TIMER-inställningen 
ställs på 0,0 raderas autostart- och autostopp-programmen. 

• Om koden P2 visas på LED-displayen raderas autostart- och autostopp-programmen. 

 

Torkarläge  

Apparaten arbetar med maximal avfuktningseffekt i torkläge. Fläktens hastighet är fixerad på hög. 
Torkdriften styrs automatiskt över luftfuktigheten i rummet. Apparaten stängs av efter maximalt 
10 timmars drifttid. 

HÄNVISNING: 

• I torkläget måste apparaten vara i ett stängt rum när den ärt i drift. Öppna inga fönster 
och dörrar. 

• För att uppnå en så god torkeffekt som möjligt ska du ta bort så mycket som möjligt av 
det överflödiga vattnet från kläderna (centrifugera). 

• Rikta luftflödet mot den våta tvätten (se bild A). 
• I synnerhet vid tjocka och tunga tyger får du den bästa torkeffekten på detta sätt. 

FÖRSIKTIGHET 

• Placera inte några tvättade kläder på luftutsläppsgallret. Detta kan leda till värmestopp, 
brand eller leda till ett fel i apparaten. 

• Häng inte upp kläder som det kan droppa vatten från direkt över avfuktaren. 



  

 

 

 
 

Lämna 30-50 cm avstånd till de våta kläderna över och till höger om apparaten!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lämna 30~50 cm avstånd till de 
våta kläderna över enheten 
och till höger om den. 

Luftflöde 

Våta kläder 

Bild A 



  

KOMPONENTER 

Komponenter 

Framsidan 

1. Manöverfält 
2. Handtag 
3. Luftutsläppsgaller  
4. Vattenbehållare 
5. Vattennivåfönster 

                                                                                     
Baksidan 

1. Anslutning kondensatavlopp 
2. Rullar 
3. Nätkabel och stickkontakt 
4. Insugsgaller 
5. Luftfilter (bakom gallret) 

                                                                                          
 

 

HÄNVISNING: Bilderna i den här bruksanvisningen har endast en förklarande funktion. Den apparat 
som du har framför dig kan avvika något från bilderna men manövreringen och funktionerna är dock 
desamma. 

 

Bild 3 



  

Uppställning av apparaten 

En avfuktare som används i källare uppnår knappast någon torkeffekt alls i ett angränsande rum, till 
exempel ett förrådsrum, om det inte finns någon lämplig luftcirkulation in i och ut ur rummet. 

• Får inte användas utomhus. 
• Avfuktaren är avsedd för användning inomhus i bostadsutrymmen. Denna avfuktare är inte 

avsedd för kommersiellt eller industriellt bruk. 
• Placera avfuktaren på ett jämnt, plant underlag som är starkt nog att bära upp avfuktaren 

samt den fulla vattenbehållaren. 
• Lämna minst 40 cm uppåt och 20 cm på alla sidor av apparaten fria för att garantera en fri 

luftcirkulation (se bilden). 
• Placera apparaten i ett område där temperaturen inte kan sjunka under 5 °C (41 °F). Vid 

temperaturer under 5 °C (41 °F) kan spolarna isas igen vilket kan reducera effekten. 
• Placera aldrig apparaten i närheten av tvättorkar, värmeaggregat eller radiatorer.  
• Använd apparaten för att undvika fuktskador på böcker eller andra värdefulla föremål. 
• Använd avfuktaren i källare för att undvika fuktskador. 
• Avfuktaren ska användas i ett stängt rum för att fungera effektivt. 
• Stäng alla dörrar, fönster och andra öppningar utåt. 

 

 
 

Rullar (på de fyra punkterna på apparatens botten) 

• Rullarna kan vridas fritt. 
• Skjut inte rullarna våldsamt över mattor och liknande och flytta inte apparaten när 

vattenbehållaren är full (Apparaten kan tippa så att vatten rinner ut). 

 

 

 

 

  

Luftutloppsgaller 

40 cm 
eller mer 

20 cm eller mer 

20 cm eller mer 20 cm eller mer 

20 cm eller mer 

Luftintagsgal
ler 



  

DRIFT AV APPARATEN 

Användning av apparaten 

• Apparaten är konstruerad så att den kan användas vid mellan 5 °C (41 °F) och 35 °C (95 °F). 
• Om apparaten har stängts av och ska startas snabbt igen ska du vänta ungefär tre minuter 

innan apparaten kan startas korrekt igen. 
• Sätt inte in avfuktarens stickkontakt i ett grenuttag tillsammans med andra elektriska 

apparater. 
• Välj ett lämpligt ställe så att stickkontakten går att nå enkelt. 
• Sätt in apparatens stickkontakt i ett jordat vägguttag. 
• Kontrollera att vattenbehållaren är korrekt insatt annars fungerar apparaten inte riktigt. 

HÄNVISNING: Om det finns vatten i vattentanken måste du vara försiktig när du flyttar 
apparaten så att den inte kan välta. 

 

Borttagning av kondensvatten  

Det finns två sätt att tömma ut det uppsamlade vattnet. 

1. Användning av vattenbehållaren 

• När apparaten är avstängd och vattenbehållaren är full hörs en pipton 8 gånger, 
kontrollampan Behållare full blinkar och på displayen visas P2. 

• När apparaten är på stängs kompressorn av och fläkten fortsätter att gå 30 sekunder till för 
att torka upp vattnet från kondensorn, sedan hörs en pipton 8 gånger, kontrollampan 
Behållare full blinkar och på displayen visas P2. 

• Dra ut behållaren försiktigt. Fatta tag i det vänstra och högra handtaget ordentligt och dra 
försiktigt ut tanken så att inget vatten spills ut. Ställ inte behållaren på golvet eftersom dess 
undersida är ojämn. Behållaren tippar då och det rinner ut vatten. 

• Häll ut vattnet och sätt in tanken igen. Behållaren måste sättas in korrekt och säkert 
eftersom apparaten inte fungerar annars. 

• Apparaten börjar arbeta igen så snart behållaren är i korrekt position. 

ANMÄRKNINGAR: 

• Vidrör inga delar i apparatens inre när du tar ut behållaren. Apparaten kan skadas av detta. 
• Skjut in tanken mjukt och fullständigt i apparaten. Om behållaren sätts in så att den kommer 

i kläm eller inte sätts in fullständigt fungerar apparaten inte. 
• Om du upptäcker att det finns vatten i apparaten när du tar ut vattentanken ska du ta bort 

vattnet och låta apparaten torka innan du använder den igen. 

 

2. Fast kondensatavlopp 

• Kondensvattnet kan även ledas till ett golvavlopp eller någon annan avloppsmöjlighet 
permanent om en vattenslang ansluts (ingår inte i leveransen). 

• Ta bort gummipluggen baktill på kondensatutloppet. Fäst dräneringsslangen (diameter 
13,5 mm) och för den till golvavloppet eller någon annan lämplig avloppsmöjlighet (se bild 7). 

• Kontrollera att slangen sitter fast och tätt. 
• Undvik öglor på slangen så att inte vattenavloppet hindras. 
• Placera slangens ände i avloppet och kontrollera att slangen ligger lägre än 

kondensatanslutningen på apparaten och att vattnet kan rinna ner utan problem. 
• Välj fuktighetsinställning och fläkthastighet på fläkten och sedan kan du påbörja den 

kontinuerliga avfuktningen. 



  

HÄNVISNING: När det fasta kondensatavloppet inte används ska du ta bort slangen från 
kondensatutloppet och tillsluta kondensatutloppet med gummipluggen. 

 

 

                                                         
 

 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

Underhåll och rengöring av avfuktaren 

Stäng av avfuktaren och dra ut stickkontakten innan du påbörjar rengöringen. 

1. Rengöring av gallret och huset. 

• Använd vatten och ett milt rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller skurmedel. 
• Se till att inget vatten tränger in i apparaten. I annat fall kan en elektrisk stöt utlösas, 

isoleringen skadas eller rost bildas i apparaten. 
• Inlopps- och utloppsgallret blir lätt smutsigt. Använd en dammsugare eller en borste för 

rengöringen. 

2. Rengöring av vattenbehållaren 

Vattenbehållaren ska rengöras varannan vecka för att det inte ska bildas alger, mögel och bakterier. 
Fyll tanken delvis med vatten och tillsätt ett milt rengöringsmedel. Rengöring, tömning och sköljning 
av behållaren. 

HÄNVISNING: Diska inte behållaren i en diskmaskin. Efter rengöringen måste behållaren sättas in 
riktigt i avfuktaren igen för att få en korrekt funktion. 

3. Rengöring av luftfiltret 

Luftfiltret bakom gallret på framsidan måste kontrolleras och rengöras minst en gång i månaden och 
vid behov oftare. 

HÄNVISNING: DISKA INTE FILTRET I EN DISKMASKIN. 

 

  

 
Ta bort gummipluggen 

Fäst slangen på 
vattenavloppsanslutningen. Bild 7 



  

Ta ut filtret: 

• Ta tag i fliken på filtret och dra det uppåt och ta sedan ut det på det sätt som visas på bild 8. 
• Rengör filtret med varmt tvålvatten. Skölj filtret och låt det torka innan du sätter in det igen. 

Rengör inte filtret i en diskmaskin. 

 

                                                           
 

 

 

Sätta in filtret: 

• Sätt in filtret i apparaten underifrån. Se bild 10. 

 

                                                           
 

 

FÖRSIKTIGHET: 

Använd ALDRIG avfuktaren utan luftfilter eftersom damm och smuts täpper till apparaten och 
reducerar effekten. 

4. Om du inte använder apparaten under en längre tid 

• Vänta en dag innan du tömmer ut vattentanken när du har stängt av apparaten. 
• Rengör apparaten, tanken och luftfiltret. 
• Täck över apparaten med plastfolie. 
• Förvara apparaten upprätt stående på en torr och väl ventilerad plats. 

 

Bild 8 

Bild 10 



  

TIPS FÖR FELAVHJÄLPNING 

Studera diagrammet nedan innan du ringer till servicetjänsten 

Problem 

Startar apparaten inte? 

• Kontrollera om avfuktarens stickkontakt har satts in korrekt i vägguttaget. 
• Kontrollera säkringen/automatsäkringen i säkringshållaren. 
• Avfuktaren har nått den valda luftfuktigheten eller också är vattentanken full. 
• Vattenbehållaren är inte i korrekt position. 

Torkar avfuktaren inte luften som den ska? 

• Tiden räckte inte till för avfuktningen. 
• Kontrollera att inga draperier, jalusier eller möbler blockerar avfuktarens fram- eller baksida. 
• Väljaromkopplaren för val av fuktighet är inte tillräckligt lågt inställd. 
• Kontrollera att alla fönster och andra öppningar är ordentligt stängda. 
• Rumstemperaturen är för låg, under 5 °C (41 °F). 
• Det finns en apparat i rummet som avger vattenånga. 

Bullrar apparaten när den är igång? 

• Luftfiltret är inte riktigt insatt. 
• Apparaten lutar och står inte helt upprätt som den ska. 
• Golvet är ojämnt. 

Finns det is på spolarna? 

• Det är normalt. Apparaten har en automatisk avfrostningsrutin. 

Finns det vatten på golvet?  

• Slanganslutningen är lös eller också är slangen otät. 
• Du vill använda vattenbehållaren med gummipluggen vid utloppet är borttagen. 

Visas ES, AS, P1 eller P2 på displayen? 

• Detta är felkoderna och skyddskoderna. Se avsnittet AVFUKTARENS 
MANÖVRERINGSKNAPPAR. 
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