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DZIĘKUJEMY  
 

Dziękujemy za wybór osuszacza Wood’s. Znajdujesz się pośród 300.000 ludzi, którzy również 
wybrali nasze osuszacze aby skutecznie i szybko pozbyć się wilgoci. Firma Wood’s została 

założona w Kanadzie w 1950 roku, posiada ponad 60 letnie doświadczenie w konstruowaniu i 
produkowaniu osuszaczy. Kupując jakikolwiek osuszacz spośród całej gamy osuszaczy Wood’s 

można być pewnym, że wybiera się najwyższą jakość. 

WDD80 
 

Urządzenie jest bardzo wygodnym i wydajnym osuszaczem adsorpcyjnym. Nadaje się do 
łazienek, piwnic, pralń, domków letniskowych i innych pomieszczeń, które wymagają 

osuszania. 

FUNKCJONOWANIE OSUSZACZA  
WDD80 jest osuszaczem adsorpcyjnym. Technika adsorpcji pozwala na użytkowanie urządzenia w 
chłodniejszych pomieszczeniach, zachowując przy tym dobrą zdolność osuszania. 
Podczas pracy osuszacza ciepłe i suche powietrze jest wydmuchiwane z góry osuszacza. To sprawia, że 
WDD80 jest idealny do suszenia prania, drewna itd. 

1. BEZPIECZEŃSTWO 
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy: 
1. Należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka przed czyszczeniem lub serwisem urządzenia. 
2. Zawsze należy zachować bezpieczną odległość od źródeł wody. 
3. Nie użytkować osuszacza razem z innymi urządzeniami emitującymi ciepło lub towarami 

łatwopalnymi. 
4. Nie wkładaj palców lub innych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza. 
5. Nie stawaj na urządzeniu. 
6. Zawsze należy spuścić wodę zgodnie z instrukcją. 
7. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel. 
8. Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego. 

2. INSTALACJA URZĄDZENIA I JEGO USTAWIANIE 
Osuszacze Wood’s są łatwe do przemieszczania, ale należy wziąć pod uwagę, że: 
Urządzenia nie należy ustawiać w pobliżu grzejników czy innych źródeł ciepła lub wystawiać na 
działanie promieni słonecznych. Takie działania zmniejszają jego wydajność. 
Aby zmaksymalizować przepływ powietrza urządzenie należy ustawić 25 cm od ścian i innych 
przeszkód. 
W celu uzyskania optymalnej wydajności należy umieścić osuszacz na środku pokoju. Upewnij się, że 
wlot i wylot powietrza nie jest zablokowany. 

INSTALACJA: 
1. Umieść osuszacz na płaskim i twardym podłożu, najlepiej na środku pokoju. 
2. Zamknij wszystkie okna i wentylację w pokoju. W przeciwnym razie, wilgotne powietrze z zewnątrz 

będzie nadal płynąć do pomieszczenia. 
3. Podłącz osuszacz do gniazdka z uziemieniem.  



3. DZIAŁANIE WDD80 
Sterowany higrostat 
Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy wilgotność otoczenia przekracza zadaną wartość. 
Automatyczny restart 
W przypadku awarii zasilania, urządzenie będzie nadal działać zgodnie ze swoimi ostatnimi (przed 
wyłączeniem) ustawieniami po ponownym włączeniu zasilania. 
A. Instrukcja Obsługi 
1.Uruchamianie osuszacza  
Aby włączyć i wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk POWER. 
2.Ustawianie wilgotności 
Urządzenie posiada 4 ustawienia wilgotności: 40%, 50%, 60% i tryb ciągły. W ostatnim trybie 
urządzenie będzie nadal pracować mimo poziomu wilgotności w otoczeniu, aż do jego wyłączenia. 
Wilgotność można ustawić tylko na niskich i średnich obrotach wentylatora. Na wysokich obrotach 
wentylatora urządzenie będzie pracować w sposób ciągły. 
3.Ustawianie prędkości wentylatora 
WDD80 ma 3 prędkości wentylatora; niskie, średnie i wysokie. Naciśnij klawisz szybkiego wyboru 
prędkości wentylatora. 
4.Ustawianie zegara 
Aby ustawić automatyczne wyłączenie osuszacza naciśnij przycisk TIMER. Istnieje możliwość wyboru 
między 1, 2, 4 lub 8 godzinami. 
5.Kąt nachylenia powietrza 
Naciśnij przycisk AIR ANGLE aby włączyć opcję wydmuchu powietrza na 45o, ta opcja przydaje się 
zwłaszcza przy suszeniu ubrań. 
6.Jonizator 
Aby aktywować jonizator naciśnij klawisz ION. Jonizator oczyszcza powietrze ze szkodliwych cząsteczek 
w tym samym czasie kiedy osusza pomieszczenie. 

4. DRENAŻ WODY 
Woda zbiera się w wiadrze, które znajduje się z tyłu urządzenia. Kiedy zbiornik wody jest pełne 
urządzenie wyłączy się automatycznie. Wyda dźwięk i zaświeci się lampka na panelu sterowania. 
Wyjmij wiadro wody i opróżnij je. 
 
Podłączanie węża 
Zamocuj wąż do odprowadzenia wody do urządzenia- w ten sposób nie trzeba opróżniać zbiornik.  
Podłącz przewód do odprowadzenia wody z tyłu osuszacza. Połóż drugi koniec do odpływu. Upewnij się, 
że woda może być odprowadzona grawitacyjnie. 

5. FILTR POWIETRZA 
Filtr powietrza zapobiega zbieraniu się kurzu i zanieczyszczeń we wnętrzu urządzenia, przedłużając 
jego żywotność. 
Bardzo ważne jest regularnie czyszczenie filtra; w przeciwnym razie urządzenie może stracić zdolność 
osuszania, a nawet zostać poważnie uszkodzone. 
 
Czyszczenie filtra 
•Wyjmij filtr z tyłu urządzenia. 
•Oczyścić filtr miękką ściereczką i ciepłą wodą. Upewnij się, że filtr przed włożeniem jest całkowicie 
wysuszony. Alternatywnie można oczyścić filtr odkurzaczem. 
•Włóż filtr z powrotem. 

6. KONSERWACJA 
Wyczyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką. Nie stosuj rozpuszczalników ani innych silnych 
środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia. 
 
- Kratki przednie i boczne mogą być odkurzenie lub czyszczone szczoteczką. 



7. SERWIS  
Jeśli osuszacz wymaga naprawy, należy najpierw skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. Dowód 
zakupu jest wymagany do wszystkich roszczeń gwarancyjnych. 

8. GWARANCJE 
2 lata gwarancji. Należy pamiętać, że gwarancja jest ważna tylko po przedstawieniu dowodu zakupu. 
Uwaga: Zarejestruj swój osuszacz na www.woodseurope.com aby uzyskać przedłużenie gwarancji. 
To urządzenie jest zgodne z dyrektywami UE 76/889 + 82/499. 

9. WSKAZÓWKI 
Gdy temperatura spada poniżej + 5° C należy korzystać z ochrony przed przemarzaniem lub 

termowentylatora w celu podniesienia temperatury w pomieszczeniu. Nawet jeśli WDD80 pracuje w 
temperaturach tak niskich jak +1°C, jego wydajność zwiększy się w wyższych temperaturach, ponieważ 

w ciepłym powietrzu znajduje się więcej wody. 
Dla maksymalnej mocy osuszania w pomieszczeniu zaleca się, aby dopływ powietrza z zewnątrz oraz z 
sąsiednich pokoi był zminimalizowany - zamknij drzwi i otwory wentylacyjne. 
W okresie jesieni i lata osuszacz będzie kondensował większą ilość wody ponieważ w ciepłym powietrzu 
jest więcej wody. 
Dla zapewnienia ochrony przed pleśnią i wilgocią utrzymuj wartość wilgotności względnej pomiędzy 
50% i 60%. 
Dla maksymalnej wydajności suszenia prania czy ubrań wybierz prędkość wentylatora HIGH i naciśnij 
przycisk kąta powietrza do kierowania strumienia powietrza. 
Urządzenie posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem. Jeśli temperatura jest za wysoka, urządzenie 
wyłącza się automatycznie. Należy odłączyć urządzenie od gniazda zasilania i odczekać 10 minut przed 
ponownym uruchomieniem. 
Usuwanie usterek 
 
Jeśli masz problemy z osuszaczem zapoznaj się z poniższą tabelką. Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania 
skontaktuj się ze sprzedawcą.  

Problem Przyczyna  Rozwiązanie 

Osuszacz nie działa Czy podłączony jest kabel zasilający? Podłącz urządzenie do gniazdka 

elektrycznego. 

Czy temperatura w pomieszczeniu jest 

powyżej 37 ° C lub poniżej 1 ° C? 

Zwiększ lub zmniejsz temperaturę 

w pomieszczeniu. 

Jednostki temperatura wewnętrzna 

może być zbyt wysoka. 

Odłącz urządzenie i odczekaj co 

najmniej 10 minut przed ponownym 

uruchomieniem. 

Urządzenie nie włącza się Czy filtr jest zablokowany? Wyczyść filtr. 

Czy wlot i wylot powietrza są 

zablokowane? 

Usuń blokadę. 

Osuszacz nie zasysa powietrza Czy filtr jest zablokowany? Wyczyść filtr. 

Urządzenie wytwarza nadmierny 

hałas 

Czy urządzenie jest nachylone? Przesuń urządzenie na płaską i 

twardą powierzchnię. 

Czy filtr jest zablokowany? Wyczyść filtr. 

Brzęczący alarm  Urządzenie może działać wadliwie. Skontaktuj się że sprzedawcą. 

Pojemnik na wodę jest pełen. Opróżnij zbiornik. 

EKOLOGIA – DBAJMY O ŚRODOWISKO 
Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z 
polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych 
oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu 
skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak 
również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i 
Powiatów. 


