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InformatIon om fukt
All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden 
ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet 
att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften 
har. Detta är orsaken till att luften i våra hus avger vattenån-
ga så snart som temperaturen sjunker och omvandlar den till 
kondens. Kondensen syns sedan på alla kalla ytor såsom fön-
sterglas, väggar osv. Avfuktaren är en hushållsapparat som 
tar bort fukt från luften och undviker på så sätt fuktskador 
som kan orsakas av den. Undersökningar har fastställt att det 
optimala förhållandet för vår hälsa och för vårt hus är när den 
relativa luftfuktigheten ligger mellan 40% och 60%. 

Vid mycket låga temperaturer rekommenderar vi att alltid ha 
värmen på, åtminstone på lägsta nivå. 
Detta gynnar avsevärt apparatens avfuktningskapacitet. 
Enbart på detta sätt kan kondensen som lagt sig på fönster-
glasen och på andra kalla ytor omvandlas till ånga i luften och 
sedan samlas upp i avfuktaren. 
Funktionssättet Extra Power som denna modell är försedd 
med underlättar temperaturhöjningen.
Luften som avfuktaren avger är vanligtvis varmare än omgi-
vningsluften.

BESkrIVnInG tILLBEHÖr
1.  Kontrollpanel
2.  Siktglas för vattennivå
3.  Tank för uppsamling av kondens
4.  Lyfthandtag
5.  Luftintagsöppning

6.  Luftfilter
7.  Utblåsningsgaller
8.  Tillbehörsfack innehållande kondenstömningsmunsty-

cke och 4 hjul
9.  Lucka för kontinuerlig tömning
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InLEDnInG
Tack för att du valt en produkt från De’Longhi.
Ägna några minuter till att läsa igenom denna bruksanvi-
sning. På så sätt kan du undvika att hamna i riskfulla situa-
tioner eller att skada apparaten.

Symboler som används i denna 
bruksanvisning
Alla viktiga föreskrifter åtföljs av nedan angivna symboler.
Sådana föreskrifter ska obligatoriskt följas. Försummelse i 
att följa dessa föreskrifter kan leda till elstötar, allvarliga per-
sonskador, brännskador, brand eller skador på apparaten.

 Fara!
Försummelse av dessa föreskrifter kan orsaka elstöt med risk 
för död.

 Viktigt!
Försummelse av dessa föreskrifter orsaka skador på personer 
eller på apparaten. 
 

 Observera:
Denna symbol framhäver riktlinjer och information som är 
viktiga för användaren.

Problem och reparation
Vid problem eller fel ska man först försöka att åtgärda pro-
blemet genom att följa instruktionerna i kapitlet “Om du får 
problem” på sidan 121. 
Vid eventuellt behov av reparation ska man alltid uteslutande 
vända dig till en teknisk serviceverkstad som är auktoriserad 
av tillverkningsföretaget. 
Begär alltid att serviceverkstaden använder originalreser-
vdelar. 
Det kan vara farligt att låta ej kvalificerad personal reparera 
apparaten. Det medför dessutom att garantin förfaller.

fÖrESkrIftEr
Väsentliga säkerhetsföreskrifter 
för säkerheten

 Fara! Eftersom apparaten fungerar med elektrisk 
ström är det viktigt att följande säkerhetsanvisningar följs:
•	 Vidrör	inte	apparaten	med	våta	händer.
•		 Vidrör	inte	elkontakten	med	våta	händer.
•		 Kontrollera	att	det	alltid	finns	fri	åtkomst	till	eluttaget	

som apparaten är ansluten till så att elkontakten kan tas 
ut om behov uppstår.  

•		 För	att	ta	ut	elsladden	från	eluttaget	ska	du	gripa	tag	i	
själva kontakten. 

 Dra aldrig direkt i sladden eftersom den kan skadas.
•		 För	 att	 frånskilja	 apparatens	 strömförsörjning	helt	 och	

hållet ska kontakten tas ut från eluttaget.
•		 Försök	inte	att	reparera	apparaten	om	ett	fel	uppstår.
 Stäng istället av apparaten, ta ut kontakten från elutta-

get och kontakta teknisk service. 
•	 Dra	inte	i	elsladden	för	att	flytta	på	apparaten.	
•		 Det	 är	 farligt	 att	 på	 något	 sätt	 ändra	 apparatens	

egenskaper. 
•		 Om	elsladden	är	skadad	får	den	endast	bytas	ut	av	til-

lverkaren eller av tillverkarens tekniska service, detta för 
att garantera en säker användning.

•		 Undvik	att	använda	förlängningssladd	till	strömförsörj-
ningskabeln. 

•		 Apparaten	ska	 installeras	 i	enlighet	med	nationella	el-
standarder. 

•		 Denna	apparat	ska	anslutas	till	ett	effektivt	jordsystem.	
Låt en behörig elektriker kontrollera elanläggningen. 

•		 Denna	 apparat	 är	 inte	 avsedd	 att	 användas	 för	 att	
åtgärda vattenskador på kommersiella byggnader eller 
bostadsfastigheter.

  Viktigt! Allt förpackningsmaterial (plastpåsar, polyst-
yren) ska förvaras oåtkomligt för barn.

 Viktigt! Personer (även barn) med nedsatt fysisk eller 
mental förmåga eller nedsatta sinnesintryck, eller med dålig 
erfarenhet eller kunnighet får inte använda denna apparat 
utan att de noggrant övervakas och instrueras av en person 
som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under upp-
sikt så att de inte leker med apparaten.

föreskrifter
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svanvändning
avsedd användning
Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Appa-
raten får endast användas i enlighet med anvisningarna i 
denna bruksanvisning. Dessa instruktioner täcker inte alla 
slags	 förhållanden	 och	 situationer	 som	 kan	 inträffa.	 Det	 är	
viktigt att alltid tillämpa sunt förnuft och försiktighet vid 
installation, användning och förvaring av hushållsapparater 
i allmänhet.

allmänna föreskrifter
•	 	Installera	inte	apparaten	i	miljöer	där	luften	innehåller	

gas, olja, svavel eller i närheten av värmekällor. 
•		 Använd	inte	apparaten	på	ytor	som	inte	är	plana.	
•		 Håll	apparaten	på	minst	50	cm	avstånd	från	antändbara	

ämnen (alkohol eller dylikt) och från tryckbärande bur-
kar (t.ex. sprejburkar). 

•		 Ställ	inte	tunga	eller	varma	föremål	ovanpå	apparaten.	
•		 Vid	 eventuell	 transport	 ska	 apparaten	 förbli	 i	 stående	

läge eller läggas ned på sidan. 
	 Innan	 apparaten	 transporteras	 ska	 kondensvattnet	

tömmas ut från tanken.
 Efter transporten ska man vänta minst 1 timme innan 

apparaten sätts på.
•		 R	 134a	 är	 ett	 kylmedel	 som	 uppfyller	 kraven	 i	 EG-

förordningarna	om	miljöskydd.	Hur	som	helst	får	appa-
ratens kylkrets absolut inte perforeras. 

 När luftkonditioneringsaggregatet är uttjänt ska det 
lämnas in till en härtill avsedd återvinningscentral.

	 MILJÖRELATERAD	 INFORMATION:	 Denna	 enhet	 inne-
håller	 fluorerade	 växthusgaser	 som	 omfattas	 av	 Kyo-
toprotokollet. Endast kvalificerad personal får lov att 
utföra underhållet och skrota apparaten när det är dags 
(R134A,	GWP=1300).

•		 Material	 som	 använts	 till	 emballaget	 kan	 återvinnas.	
Därför rekommenderar vi att lägga detta i avsedda be-
hållare för källsortering. 

•		 Använd	inte	apparaten	utomhus.	
•		 Blockera	inte	luftintaget	och	utblåset.

anVänDnInG
Läs noga igenom dessa instruktioner innan apparaten tas i 
bruk.
•	 Bruksanvisningen	ska	förvaras	på	säker	plats.	
 Om apparaten överlåts till tredje man ska bruksanvi-

sningen överlämnas tillsammans med den.
•		 Försummelse	att	 iaktta	anvisningarna	kan	orsaka	 ska-

dor på personer eller på apparaten. 
 Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av att 

instruktionerna försummats.
•		 Förvara	 listan	över	våra	tekniska	serviceverkstäder	och	

ta reda på vilken som är närmast dig.

anslutning av el
Efter transporten ska man vänta minst 1 timme innan appa-
raten sätts på.

 Fara! Innan	kontakten	sätts	in	i	eluttaget	ska	du	för-
säkra dig om följande: 
•		 Att nätspänningen överensstämmer med apparatens 

driftspänning som anges på märkskylten. 
•		 Att	eluttaget	och	elledningen	är	rätt	dimensionerade	för	

att klara av föreskriven belastning. 
•		 Att	kontakten	passar	till	eluttaget.	 I	annat	fall	ska	den	

bytas ut av en kvalificerad tekniker. 
•		 Att	eluttaget	är	anslutet	till	ett	effektivt	jordsystem.

förberedelser innan användning
Ställ apparaten i rummet som ska avfuktas.
 Det är nödvändigt att lämna minst 50 cm frirum framför och 
ovanför avfuktaren så att luftintaget och utblåset inte blocke-
ras. Vi rekommenderar att lämna ungefär 5-10 cm frirum runt 
hela apparaten för att tillåta att luften cirkulerar.

montering av hjulen
Gör	på	följande	sätt	om	du	vill	montera	hjulen	på	apparaten:
1) Kontrollera att kontakten inte sitter i och att tanken är 

tom.
2)  Ta bort gummipluggarna under apparaten genom att 

dra hårt i dem. Använd en tång om det behövs (se figur 
1/a).

3)		 Montera	hjulen	genom	att	sätta	in	hjulens	tappar	i	hå-
len (se figur 1/b).
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 Observera: Var noga med att inte luta apparaten mer 
än 45° under detta förfarande. Vänta hur som helst minst en 
timme efter att hjulen monterats innan du sätter på appa-
raten.

tömning av kondensvatten
Tömning av kondensvattnet kan göras på två olika sätt: 
a) tömning i tanken
Kondensvattnet kan samlas upp direkt i tanken. 
Om man väljer detta tömningssätt stängs apparaten av när 
tanken är full och displayen visar larmmeddelandet för full 
tank  .
Ta ut tanken när den är full på det sätt som visas i fig. 2 och 
töm ut vattnet i ett handfat eller i badkaret.

Sätt tillbaka tanken på plats efter att den tömts. Se noga till 
så	att	handtaget	hamnar	så	som	visas	i	fig.	3.

b) kontinuerlig tömning utåt
Om man behöver använda apparaten under en längre period 
utan att tömma tanken regelbundet, rekommenderar vi att 
tillämpa	 kontinuerlig	 tömning	 av	 kondensvattnet.	 Gör	 på	
följande sätt:
• Öppna	 luckan	 som	 finns	 på	 apparatens	 ena	 sida	 och	

skruva i munstycket på kopplingen på så sätt som visas i 
fig. 4.

• Sätt in en trädgårdsslang i munstycket och led slangen 
till ett avlopp i golvet.

 Kontrollera att tanken sitter korrekt på avsedd plats.
•		 Försäkra	dig	om	att	slangen	aldrig	ligger	högre	än	mun-

stycket (fig. 5). Annars kommer vattnet att rinna tillbaka 
i tanken.

 Kontrollera även att slangen inte har strypningar.Fig. 2

användning

a

b

Fig. 1

Fig.	3

2

Fig. 4

Fig. 5

nEJ

nEJ

Ja



118

svkontrollpanel
knapp PÅ/

standby

knapp avfuktningknapp timer

knapp minska
Display

knapp 
termometer/
hygrometer

knapp Öka

Beskrivning av knapparna

knapp  PÅ/standby
Används för att sätta på/stänga av apparaten.

  knapp avfuktning
Aktiverar avfuktningsläget. Tryck upprepande på knappen för 
att	välja	önskad	avfuktningseffekt	(MIN/MED/MAX/AUTO).

  knapp avfuktning Extra Power
Aktiverar funktionssättet avfuktning Extra Power. 
Tryck	 upprepande	 på	 knappen	 för	 att	 välja	 önskad	 effekt	
(MIN/MED/MAX/AUTO).

 knapp Laundry / Laundry Extra Power
Aktiverar funktionssätten Laundry och Laundry Extra Power. 
Tryck för att välja önskat funktionssätt.

  knapp Hygrometer/termometer
Visar tillfälligt den temperatur och den fuktighet som avlästs 
i rummet som apparaten är i.

 knapp timer
Används för att ställa in timerfunktionen, vilken används för 
att fördröja avstängning eller tillslag av apparaten.

  knapparna Öka/minska
Används för att ställa in önskad procentuell luftfuktighet i 
rummet. Luftfuktigheten ökar eller minskar med 5% åt gån-
gen. Dessa knappar används också för att ställa in timern. 
Från	0	till	10	timmar	varierar	tiden	med	30	minuter	åt	gången	
och från 10 till 24 timmar varierar tiden med 1 timme.

Beskrivning av displayen

Följande beteckningar och symboler kan visas på displayen:

 Stand-by
Anger att apparaten är i standby-läge.

  Larm för full tank
Om denna symbol visas betyder det att tanken är full eller att 
den inte sitter på eller är felmonterad. 
Larmet kvarstår tills tanken sätts korrekt på plats.

 avfrostningsläge
Vid låg rumstemperatur utför apparaten ofta avfrostningscy-
kler. Denna symbol tänds medan avfrostningen pågår.

 Larm för sensorer
Anger att det kan vara fel på sensorerna eller att luftfuktighe-
ten är för låg för att kunna avläsas.

 knapplås
Denna symbol visas när knapplåset är aktivt.

 Observera: För att gynna energibesparingen stängs 
displayen av när apparaten varit i standby några minuter.

knapp Laundry/ 
Laundry Extra 

Power

knapp Laundry/ 
Laundry Extra 

Power
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VaL aV funktIonSSätt
Anslut apparaten till ett eluttag. 
Apparaten fungerar med det funktionssätt som var inställt 
sedan tidigare. 
Om displayen visar , Om displayen visar  för att 
sätta på apparaten. Om symbolen  visas är det nöd-
vändigt att tömma tanken eller placera den korrekt.

avfuktningsläge
Tryck på knappen . Displayen visar tillsammans med 
den fuktnivå som har ställts in. Tryck på knappen + eller - för 
att	 välja	 önskad	 luftfuktighet	 (30%	överensstämmer	med	 torr	
omgivning, 80% överensstämmer med fuktig omgivning). Try-
ck upprepande på knappen för att välja önskad avfukt-
ningseffekt	(MIN	/MED/MAX/AUTO	).

   

        mIn                 mED                    maX                 auto
Med	 avfuktningseffekten	 inställd	 på	 “AUTO”	 avgör	 apparaten	
automatiskt	vilken	effekt	och	fuktnivå	som	är	mest	 lämpliga	till	
aktuellt omgivningsförhållande. När omgivningen uppnår instäl-
ld fuktnivå stängs apparaten av. Så snart som rummets luftfukti-
ghet överstiger inställt värde återupptar apparaten automatiskt 
avfuktningsfunktionen.

funktionssättet avfuktning Extra Power
Detta funktionssätt skiljer sig från det föregående i aktive-
ringen av ett värmeelement som ger apparaten ökad avfukt-
ningskapacitet. Med detta funktionssätt kan värmeelemen-
tet	höja	rumstemperaturen	upp	till	max	23°C.
Tryck upprepande på knappen   för att välja önskad avfu-
ktningseffekt	Extra	Power	(MIN	/MED/MAX/AUTO).	

   

        mIn                 mED                    maX                 auto

funktionssättet Laundry/Laundry Extra Power
I	Laundry-läget	fungerar	apparaten	med	maximal	avfuktning-
skapacitet.	 I	 funktionssättet	 Laundry	 Extra	 Power	 aktiveras	
ett värmeelement som ökar apparatens avfuktningskapaci-
tet ytterligare. Med detta funktionssätt kan värmeelementet 
höja	rumstemperaturen	upp	till	max	28°C.	Tryck	upprepande	
på knappen  för att välja funktionssättet Laundry eller 
Laundry Extra Power.

 

  LaunDrY        LaunDrY EXtra PoWEr    

Observera: I	funktionslägena	extra	power	rekommende-
ras det att lufta rummet ordentligt första gången apparaten sätts 
på för att få bort eventuell lukt som kan avges från den.

funktionen Hygrometer/termometer
Tryck på knappen  . 
På displayen visas tillfälligt temperaturen och fuktnivån i om-
givningen runt apparaten.

 Observera: De avlästa värdena som visas ska betraktas 
som ungefärliga.

knapplåsfunktion
Denna funktion används för att låsa knapparna så att inga 
oönskade manövrer kan göras på apparaten. 
För att aktivera eller avaktivera denna funktion ska man try-
cka in knapparna    och - när apparaten är på (inte i stan-
dby)	och	hålla	dem	intryckta	i	minst	3	sekunder.
Apparaten avger en ljudsignal. När funktionen är aktiv visas 
symbolen .

Byte av termometerskala
För	att	byta	termometerskalan	från	°C	till	°F	eller	tvärtom	ska	
man trycka in knappen   när apparaten är på i minst 20 
sekunder. Apparaten avger en ljudsignal.

timerfunktion
Hur du programmerar fördröjd start
1)  När maskinen är i standby-läge  , trycker du på 

knappen . På displayen visas symbolen  och anta-
let timmar som dröjer innan apparaten ska starta.

2)  Med knapparna + och -  ställer du sedan in önskat antal 
timmar (0,5÷24h). 

 Tryck på knappen   återigen för att bekräfta. 
 Symbolen   förblir tänd.
3)		 När	inställd	tid	har	löpt	ut	sätts	apparaten	på.

Hur du programmerar fördröjd avstängning
1)  Tryck på knappen   när maskinen är på. 
 På displayen visas symbolen  och antalet timmar 

som dröjer innan apparaten ska stängas av.
2)  Med knapparna + och -  ställer du sedan in önskat antal 

timmar (0,5÷24h). Tryck på knappen  återigen för 
att bekräfta. Symbolen   förblir tänd.

3)		 När	inställd	tid	har	löpt	ut	stängs	apparaten	av	automa-
tiskt.
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Hur du ändrar eller avaktiverar timerfunktionen
För att ändra på timerfunktionens inställningar ska du trycka 
en gång på knappen   och sedan trycka på knapparna + 
och -. Tryck på knappen   återigen för att bekräfta.
För att avaktivera timerfunktionen ska du trycka på timer-
knappen två gånger. Symbolen   släcks.

 Observera:  Vid start eller vid återställning av ström-
men kommer apparaten att sättas på i det funktionsläge som 
var aktivt när den stängdes av. 
Vid strömavbrott raderas eventuella programmeringar som 
gjorts med timerfunktionen.

rEnGÖrInG oCH SkÖtSEL
Innan	någon	 form	av	 rengöring	eller	underhåll	påbörjas	på	
apparaten ska kontakten tas ut från eluttaget. 
Av säkerhetsskäl får inte vattenstråle användas för att tvätta 
avfuktaren.

utvändig rengöring av apparaten
•	 Rengör	med	en	fuktig	trasa	och	torka	med	en	torr	trasa.	
•		 Använd	inte	bensin,	alkohol	eller	lösningsmedel	för	att	

rengöra apparaten. 
•		 Spruta	 inte	med	 insektsmedel	 eller	 liknande	 eftersom	

plasten skulle kunna deformeras.

rengöring av luftfiltret
Om filtret blir smutsigt reduceras luftcirkulationen och avfu-
ktarens	 effektivitet	 påverkas.	 Därför	 rekommenderar	 vi	 att	
rengöra	filtret	regelbundet.	Hur	ofta	rengöringen	ska	utföras	
beror på omgivningen och på hur länge apparaten är på. Vid 
konstant eller regelbunden användning rekommenderar vi 
att rengöra filtret en gång i veckan.
•	 För	att	ta	bort	luftfiltret	ska	man	först	ta	bort	tanken	och	

sedan dra filtret nedåt (fig. 6).

•	 Använd	 en	 dammsugare	 för	 att	 avlägsna	 damm	 som	
lagt sig på filtret.

 Om filtret är mycket smutsigt ska det sköljas med ljum-
met vatten.

	 Vattnet	får	inte	ha	en	högre	temperatur	än	40°C.	
 Efter tvätten ska filtret lämnas att torka fullständigt in-

nan det monteras tillbaka.
 Filtret har bakteriedödande verkan utöver att binda till 

sig dammpartiklar. 
 Filtret reducerar även andra ämnen med irriterande ver-

kan såsom pollen och sporer.

Vid långa stilleståndsperioder
•	 Ta	bort	kontakten	från	eluttaget	och	töm	sedan	tanken.	
•		 Rengör	filtret	och	montera	tillbaka	det.	
•		 Täck	över	apparaten	med	en	plastpåse	så	att	den	skyd-

das från damm.

tEknISk BESkrIVnInG
Matningsspänning  Se märkskylten
Effektförbrukning	 	 													“
Maximal	effektförbrukning	 													“
Maximal	effektförbrukning	med	Extra	Power	  “
Avfrostningsanordning																																								Ja
Hygrometer																																																														Ja
Fläkthastigheter		 																																			3
Luftfilter                                                            	Ja
Användningsbegränsningar: 
temperatur																	 																												2°C	-	32°C
relativ	fuktighet		 																															30-90%

avfallshantering
I	 enlighet	med	EU-direktiv	 2002/96/EG	 ska	 ap-
paraten inte kastas bland hushållssoporna, utan 
lämnas till en återvinningscentral.

Fig. 6
  

rengöring och skötsel/Egenskaper
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om Du fÅr ProBLEm
Utför följande kontroller innan du kontaktar närmaste auktoriserad serviceverkstad. 

ProBLEm orSakEr ÅtGärD

Avfuktningsfunktionen är aktiv på 
apparaten, men luftfuktigheten sänks 
inte.

Filtret är igensatt.

För låg temperatur eller luftfuktighet 
i rummet.

Rummet	är	för	stort	för	att	apparaten	
ska kunna avfukta det eller så finns 
det för många fuktkällor i rummet 
(kastruller med kokande vatten, 
mm.).

Inställd	luftfuktighet	är	för	hög.

Rengör	filtret.

Det är normalt att apparaten under 
vissa förhållanden inte kan avfukta. 
Kontrollera användningsbegränsnin-
garna i paragrafen “Tekniska egenska-
per”.	 I	 vissa	 fall	 rekommenderas	 det	
att sätta på värmen i rummet som ska 
avfuktas. Funktionssättet Extra Power 
som denna modell är försedd med un-
derlättar temperaturhöjningen.

Minska inställd luftfuktighet.

Apparaten börjar inte fungera förrän 
cirka	3	minuter	efter	start.

Apparatens säkerhetsanordning har 
utlöst på korrekt sätt.

Vänta	tills	det	har	gått	3	minuter.

På displayen visas

På displayen visas

På displayen visas  

Tanken saknas.

Tanken är full.

Tanken är felplacerad.

Rumstemperaturen	är	mycket	låg.

Fel på en av sensorerna, eller så är 
rummets luftfuktighet för låg eller för 
hög för en korrekt avläsning. 

Sätt tillbaka tanken.

Töm tanken. 

Placera den korrekt.

Öka	rumstemperaturen	om	möjligt.

Kontrollera om apparaten fungerar 
om	 du	 flyttar	 den	 till	 ett	 annat	 rum	
vars luftfuktighet faller inom de an-
vändningsbegränsningar som anges i 
paragrafen “Teknisk beskrivning”. Om 
problemet kvarstår kontakta teknisk 
service.

om du får problem


