
Instrukcja obsługi
Osuszacz powietrza Wood’s seria-AD



Panel sterowania

1. Włączanie i wyłącznie urządzenia
2. Resetowanie alarmu filtra / aktywnego jonizatora (nacisnąć i przytrzymać) / (jednokrotnie nacisnąć)
3. Aktywacja osuszania
4. Wybór trybu
5. Ustawienia poziomu wilgotności
6. Ustawiania zegara sterującego wyłączającego urządzenie 
7. Ustawienie prędkości wentylatora
8. Włączanie oscylacji wywiewu powietrza
9. Aktywowanie blokady dla dzieci.
10. Tryb ręczny
11. Automatyczny tryb pracy
12. Osuszanie aktywne
13. Aktywne oczyszczanie powietrza
14. Tryb suszenia prania
15. Tryb cichy
16. Tryb rozmrażania
17. Pokazanie ustawionej prędkości wentylatora
18. Pełny pojemnik na wodę
19. Poziom wilgotności otoczenia 
20. Czas pozostały do wyłączenia się urządzenia 



Rysunki poglądowe



Rysunek poglądowy



Dziękujemy!
Dziękujemy za wybór produktu Woods’s. Je-
steś jedną z ponad 300.000 osób, które wybra-
ły produkt Wood’ s, aby zapobiec problemom 
spowodowanym nadmierną wilgocią i pleśnią. 
Wood’s dodatkowo oczyści powietrze w Twoim 
domu. Pochodzący z Kanady w 1950 roku, Wo-
od’s ma ponad 60-letnie doświadczenie w pro-
jektowaniu i produkcji osuszaczy powietrza i 
oczyszczaczy powietrza. Wybierając produkt 
Wood’s otrzymasz urządzenie o doskonałej 
jakości, dużej wydajności, które przefiltruje 
największą ilość powietrza przy minimalnym 
zużyciu energii elektrycznej.

Wood’s seria AD

Seria AD firmy Wood’s to unikalne produkty 
do poprawiania jakości powietrza. Unikal-
ny system filtracji łączy wysoką wydajność 
oczyszczania i niezawodne osuszanie. Energo-
oszczędny osuszacz usuwa nadmiar wilgoci 
z powietrza i uwalnia suche powietrze do po-
mieszczenia. W tym samym czasie szwedzkie 
filtry Active ION HEPA, usuwają szkodliwe 
cząsteczki - tworząc lepszą jakość powietrza w 
pomieszczeniu.

1. Ostrzeżenia  bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do instalacji i użytko-
wania urządzenia należy uważnie przeczytać 
ostrzeżenia bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa może spowodować 
unieważnienie gwarancji produktu, a nawet 
stanowić zagrożenie pożarowe.

• Przed czyszczeniem, przechowywaniem lub 
konserwacją filtra należy odłączyć urządzenie 
od źródła zasilania.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do 
użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczo-
nych zdolnościach fizycznych, sensorycznych 
lub umysłowych, lub osoby nie posiadające do-
świadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowie-
dzialna za ich bezpieczeństwo zapewniła im 
nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania 
urządzenia.
• Urządzenie należy instalować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w zakresie okablowa-
nia.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasila-
jącego, musi on zostać wymieniony przez pro-
ducenta, serwisanta lub osoby o podobnych 
kwalifikacjach w celu uniknięcia niebezpie-
czeństwa.
• Urządzenie jest źródłem ciepła. Bardzo ważne 
jest, aby urządzenie nie było przykryte. Powin-
no być trzymane z dala od materiałów łatwo-
palnych i innych źródeł ciepła.
• Nie wkładać palców ani innych przedmiotów 
do wlotu lub wylotu powietrza.
• Nie stawać na urządzeniu.
• Nie przykrywać urządzenia, nie zakrywać 
wylotów i wlotów powietrza.
• Nie wolno w żaden sposób zmieniać lub re-
konstruować urządzenia lub kabla zasilające-
go. 
• Należy zawsze opróżniać wodę ze zbiornika 
zgodnie z instrukcją. 
• Sprężarka w urządzeniu jest napełniana bez-
freonowym czynnikiem chłodniczym. W przy-
padku wycieku czynnika chłodniczego należy 
przerwać korzystanie z urządzenia i skontak-
tować się z serwisem. 
• Nie używać urządzenia bez filtra powietrza.
• Urządzenie zbiera wodę w zbiorniku, nale-
ży zawsze zachowując bezpieczną odległość 
od materiałów wrażliwych na uszkodzenia 
spowodowane przez wodę, takich jak podłogi 
drewniane.

2. Instalacja urządzenia
Urządzenia Wood’s można łatwo przemiesz-
czać, ale należy pamiętać o poniższych zasa-
dach:

• Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu 
grzejników lub innych źródeł ciepła, ani nara-
żać go na bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych, ponieważ może to zmniejszyć jego 
wydajność.
• Zachować co najmniej 25 cm odległości od 
ścian i innych przeszkód, aby zwiększyć prze-
pływ powietrza.
• Aby zapewnić optymalną wydajność, umieść 
urządzenie na środku pomieszczenia.
• Upewnić się, że przepływ powietrza z wlotu i 
wylotu nie jest zablokowany.

Instalacja:

1. Ustawić urządzenie na płaskim i twardym 
podłożu, najlepiej na środku pomieszczenia.
2. Zamknąć wszystkie okna i wyłączyć wen-
tylację w pomieszczeniu. W przeciwnym razie 
wilgotne i zabrudzone powietrze z zewnątrz 
będzie nadal dopływać do pomieszczenia.
3. Podłączyć urządzenie do gniazda z uziemie-
niem. 

Podczas transportowania urządzenia w pozy-
cji poziomej, może dojść do wycieku oleju ze 
sprężarki. Przed włączeniem urządzenia bez-
pośrednio po przetransportowaniu urządzenie 
powinno odstać kilka godzin. W przypadku 
uruchomienia urządzenia, w którym wyciekł 
olej może dojść do poważnego uszkodzenia.

3. Użytkowanie serii AD

Sterowanie termostatem
Urządzenie działa tylko wtedy, gdy wilgotność 
powietrza przekroczy ustawioną wartość. 

Wykrywanie zanieczyszczeń 
Urządzenie wykryje zanieczyszczenia w po-
wietrzu domowym i automatycznie rozpocznie 
oczyszczanie.

Automatyczny restart  
W przypadku awarii zasilania urządzenie bę-
dzie działać zgodnie z ostatnimi ustawieniami 
po powrocie zasilania.

Automatyczne odszranianie 
Podczas pracy w trybie osuszania urządzenie 
automatycznie rozmraża się w razie potrzeby. 
Podczas odszraniania świeci się ikonka roz-
mrażania i wszystkie przyciski są zabloko-
wane. Osuszanie rozpocznie się ponownie po 
zakończeniu odszraniania.

A. Instrukcja obsługi
Urządzenia Wood’s można łatwo przemiesz-
czać, ale należy pamiętać o poniższych zasa-
dach: 

Funkcje 
Modele serii AD są połączonymi urządzenia-
mi, które czyszczą i osuszają powietrze we-
wnątrz pomieszczenia. Funkcja oczyszczania 
powietrza jest aktywna tak długo, jak długo 
urządzenie pracuje. Funkcję osuszania włą-
czamy w celu usunięcia nadmiaru wilgoci w 
pomieszczeniu. Gdy osuszanie jest aktywne, 
sprężarka uruchamia się i włącza się ikonka. 
Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgot-
ności ikonka miga.

Tryby pracy

Urządzenie jest wyposażone w 4 różne tryby 
pracy: „ręczny”, „automatyczny”, „cichy” i „su-
che pranie” („suche pranie”- jest dostępny tylko 
podczas włączonej funkcji suszenia). 

Tryb ręczny
 
Należy wybrać ręcznie prędkość pracy wen-
tylatora. W trybie osuszania można wybrać 
pomiędzy 4 prędkościami wentylatora, a w 
trybie oczyszczania między 5 prędkościami 
wentylatora. Jeżeli osuszanie jest aktywne, 
należy ręcznie ustawić żądany poziom wilgot-
ności.

Tryb cichy
  
Urządzenie pracuje przy najniższej prędkości 
obrotowej wentylatora. Wskaźnik jakości po-
wietrza jest wyłączony. 

Tryb „suche pranie” 
(wyłącznie funkcja osuszania). 

Funkcja ta służy do jak najszybszego suszenia 
ubrań i prania. Urządzenie pracuje na maksy-
malnej prędkości wentylatora w sposób cią-
gły; nie można ustawić poziomu wilgotności i 
prędkości pracy wentylatora.

Tryb pracy automatyczny
 
W trybie oczyszczania powietrza prędkość pra-
cy wentylatora jest ustawiana automatycznie 
w zależności od jakości powietrza w pomiesz-
czeniu. Jakość powietrza jest sygnalizowana 
przez światło z przodu urządzenia: 

•      Zielony: nie wykryto żadnego zanieczyszczenia. 
Wentylator pracuje na prędkości 1.
• Niebieski: wykryte zanieczyszczenie. Wenty-
lator pracuje na prędkości 2.
•       Żółty: wykryto umiarkowane zanieczyszczenie.  
Wentylator pracuje na prędkości 3. 
•     Fioletowa: wykryto poważne zanieczyszczenie.  
Wentylator pracuje na prędkości 4. 
• Czerwony:  wykryto bardzo duże zanieczysz-
czenie. 
Wentylator pracuje na prędkości obrotowej 5. 

Po włączeniu osuszania urządzenie automa-
tycznie ustawia prędkość obrotową wentyla-
tora w zależności od wilgotności względnej 
otoczenia: 
• 60% RH lub poniżej: zatrzymanie osuszania, 
wentylator pracuje z prędkością obrotową 1
• 60-65% RH: wentylator pracuje z prędkością 
obrotową 2
• 66-70% RH: prędkość obrotowa wentylatora 3
• 71% RH lub więcej: wentylator pracuje z pręd-
kością obrotową 4.

Ustawianie poziomu wilgotności
 
Po osiągnięciu ustawionego poziomu wilgotno-
ści urządzenie zatrzymuje się automatycznie. 
Ustawiony poziom wilgotności jest wyświe-
tlany na wyświetlaczu przez kilka sekund. 
Co oznacza, że urządzenie będzie pracować w 
sposób ciągły, niezależnie od wilgotności oto-
czenia.

Ustawienia Timera
 
Ustawić czas automatycznego wyłączania 
między 1 a 12 godzinami. Nacisnąć przycisk ze-
gara sterującego kilkakrotnie, aż wyświetlacz 
zegara sterującego będzie pusty, aby go wyłą-
czyć. Po upływie ustawionego czasu urządze-
nie zostaje wyłączone. Aby go ponownie uru-
chomić, należy nacisnąć przycisk Power.



Ustawienia prędkości wentylatora 

Dostępne są 4 prędkości wentylatora do osu-
szania i 5 prędkości wentylatora do oczysz-
czania powietrza. Wyższa prędkość obrotowa 
wentylatora oznacza szybsze oczyszczanie i 
osuszanie powietrza.

Aktywny jonizator
 
Naciśnij, aby aktywować jonizator w celu 
bardziej efektywnego czyszczenia powietrza. 
Jonizator nadaje cząsteczkom powietrza lekki 
ładunek elektryczny, co zwiększa wydajność 
urządzenia w zakresie oczyszczania powietrza.

Blokada przed dziećmi
 
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przy-
cisk blokady przed dziećmi, aby aktywować 
lub dezaktywować blokadę dla dzieci. Po włą-
czeniu wszystkie przyciski są zablokowane. 

Wskazywanie temperatury otoczenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk tryb  
„ustawień” (mode), aby wyświetlić temperaturę 
otoczenia. Po zwolnieniu przycisku wyświe-
tlacz powróci do wyświetlania poziomu wil-
gotności otoczenia.

B. Funkcje bezpieczeństwa

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Jako funkcja bezpieczeństwa w urządze-
niu zainstalowane automatyczne wyłą-
czenie się. Jeżeli żaden przycisk nie zosta-
nie dotknięty przez 12 godzin urządzenie 
wyłączy się. Należy nacisnąć dowolny przy-
cisk, aby zresetować odliczanie 12-godzinne. 
Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij i przytrzy-
maj jednocześnie przez 5 sekund przycisk cza-
sowy i przycisk blokady dla dzieci. Wskaźnik 
stanu pełnego wypływu wody miga, a po wy-
łączeniu funkcji słychać brzęczyk. Powtórz tę 
czynność, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Ochrona kompresora
(wyłącznie w trybie osuszania)
 
Po wyłączeniu sprężarka pracuje z 3-minuto-
wym opóźnieniem przed ponownym urucho-
mieniem w celu ochrony sprężarki.

Zbyt niska lub za wysoka temperaturze
(tylko w funkcji osuszania)
 
Gdy temperatura spadnie poniżej 3°C lub po-
wyżej 40°C, urządzenie automatycznie zatrzy-
ma osuszanie i uruchomi się tylko wentylator. 
Urządzenie wznowi osuszanie, gdy temperatu-
ra mieści się w zakresie od 5°C do 38°C.

Niski poziom wilgotności 
(wyłącznie w trybie osuszania)
 
Gdy wilgotność powietrza wynosi 30% 
lub mniej, na wyświetlaczu pojawia się 
wskaźnik LO i sprężarka wyłącza się. 
Wznawia się ona ponownie, gdy wilgot-
ność otoczenia wynosi 32% lub więcej. Gdy 
wilgotność otoczenia przekracza 91%, na 
wyświetlaczu pojawi się komunikat HI  
(jednostka będzie działać normalnie).

Zabezpieczenie przed zalaniem wodą
(wyłącznie w trybie osuszania)
 
Gdy zbiornik wody zapełni się, urządzenie 
zatrzymuje się, miga ikona pełnego zbiorni-
ka wody i słychać brzęczyk. Należy opróżnić 
zbiornik z wody, następnie ponownie urucho-
mić urządzenie (patrz rozdział dotyczący zbior-
nika wody).

Nadmierna ochrona termiczna 
(wyłącznie w trybie osuszania)
 
Gdy urządzenie osusza w wysokiej tempera-
turze pokojowej i wysokiej wilgotności otocze-
nia, prędkość wentylatora może zostać automa-
tycznie zwiększona, aby zapobiec przegrzaniu 
urządzenia. Prędkość pracy wentylatora zosta-
nie przywrócona do ustawionej wartości, gdy 
obniży się poziom wilgotności otoczenia.

4. Opróżnianie zbiornika wody

Zbiornik wody (FIG A)
 
Po zapełnieniu zbiornika wody, osu-
szacz wyłącza się automatycznie i 
zapala się sygnalizacja świetlna. 
Po opróżnieniu zbiornika wody urządzenie au-
tomatycznie uruchomi się ponownie. 

1. Odłączyć osuszacz od źródła zasilania.
2. Wyjąć pojemnik na wodę i opróżnić go.
3. Włożyć pusty zbiornik z powrotem i spraw-
dzić, czy pływak porusza się swobodnie.
4. Podłączyć osuszacz do źródła zasilnia. 

Podłączanie stałego odprowadzenia 
wody (FIG B)

Wyjąć korek znajdujący się z tyłu urządzenia 
(FIG B). Zainstalować jeden koniec węża w 
otworze, a drugi koniec do odpływu. Średnica 
węża wynosi 12 mm (średnica wewnętrzna). 
Upewnić się, że woda jest odprowadzana w dół 
(grawitacyjnie).

5. Filtr Active Ion HEPA
Szwedzki, opatentowany filtr Active ION HEPA 
zapewnia najwyższą jakość filtracji bez bloko-
wania przepływu powietrza. Oznacza to, że po-
ziom hałasu i zużycie energii są utrzymywane 
na jak najniższym poziomie.

Filtry Active ION HEPA wymagają regular-
nej wymiany, aby utrzymać ich wysoką wy-
dajność i zapobiec uszkodzeniom urządzenia. 
Urządzenie posiada również alarm przypomi-
nający o konieczności wymiany filtra. 

Wymiana filtrów (FIG C i D):
1. Zdjąć pokrywę filtra z tyłu urządzenia.
2. Usunąć zużyty filtr Active ION HEPA.
3. Włożyć nowy filtr Active ION HEPA.
4. Usunąć kurz i brud znajdujący się na pokry-
wie filtra i zainstalować ją z powrotem. Pokry-
wę filtra można czyścić ciepłą wodą i łagod-
nym detergentem lub oczyścić odkurzaczem.

Przypomnienie o konieczności wy-
miany filtra

Po 970 godzinach pracy urządzenie kontroluje 
stan aktywnego filtra ION HEPA. Podczas ste-
rowania wszystkie przyciski są zablokowane 
i miga światło jakości powietrza. Urządzenie 
powtarza ten test 4 razy, z odstępem 10 godzin. 
Jeśli filtr jest zbyt zanieczyszczony, wskaźnik 
wymiany miga. Wymień filtr i naciśnij i przy-
trzymaj przez 5 sekund przycisk reszty, aby 
wyłączyć alarm. Jeśli wymiana filtra nie jest 
konieczna, urządzenie przypomni o konieczno-
ści wymiany filtra po 1500 godzinach pracy.

Ważne jest, aby  filtr  był  regular-
nie wymieniany; w przeciwnym razie  
urządzenie może stracić wydajność, a na-
wet ulec poważnemu uszkodzeniu.

6. Konserwacja
• Wyczyścić urządzenie miękką, wilgotną ście-
reczką. Nie należy używać rozpuszczalników 
lub silnych środków czyszczących, ponieważ 
może to uszkodzić powierzchnię urządzenia.
• Wężownice chłodzące najlepiej czyścić szmat-
ką i ciepłą wodą.

7. Serwis
Jeśli urządzenie wymaga konserwacji, należy 
najpierw skontaktować się z lokalnym serwi-
sem wskazanym na karcie gwarancyjnej. Do 
wszystkich roszczeń gwarancyjnych wyma-
gany jest dowód zakupu.

8. Gwarancje
2 lata gwarancji konsumenckiej na wady pro-
dukcyjne. Należy pamiętać, że gwarancja jest 
ważna dopiero po okazaniu dowodu zakupu. 
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy pro-
dukt jest używany zgodnie z instrukcjami i 
zasadami bezpieczeństwa zawartymi w niniej-
szej instrukcji. Gwarancja nie obejmuje uszko-
dzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego 
obchodzenia się z produktem. UWAGA: 2-letnia 
gwarancja obowiązuje wyłącznie dla konsu-
mentów, a nie do użytku komercyjnego urzą-
dzenia. Urządzenie jest zgodna z dyrektywami 
76/889 + 82/499 EWG.

UWAGA! Uzyskaj 6-letnią gwarancję! Za-
rejestruj się na www.woodseurope.com i 
przynajmniej raz w roku wymień filtr Ac-
tive ION HEPA. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.woodseurope.com

9. Wskazówki użytkowania

• Przydatne jest użycie osłon przeciwzamro-
żeniowych lub zastosowanie nagrzewnicy w 
pomieszczeniu, aby upewnić się że urządzenie 
nie wyłączy się gdy temperatura otoczenia 
osiągnie mniej niż 10°C. Seria urządzeń AD 
może osuszać w temperaturze do +5°C, ale wy-
dajność wzrasta w wyższych temperaturach.
• W celu zapewnienia maksymalnej wydaj-
ności w pomieszczeniu zaleca się zminima-
lizowanie dopływu powietrza zewnątrz i z 
sąsiednich pomieszczeń - zamykając drzwi i 
wyłączając wentylacje mechaniczną.
• Wyższa wydajności osuszania występuje je-
sienią / latem, ponieważ powietrze zewnętrzne 
jest cieplejsze i bardziej wilgotne.
• Aby zapewnić bezpieczną i niezawodną 
ochronę przed powstawaniem pleśni i wilgo-
ci w pomieszczeniu, wilgotność względna po-
winna wynosić od 50% do 60%.
•W celu szybszego osuszania i czyszczenia po-
wietrza należy stosować szybszą pracę wenty-
latora.



Rozwiązywanie problemów
Jeśli masz problemy z produktem Wood’s, zapoznaj się z poniższym rozdziałem poświęconym rozwiązywaniu pro-
blemów. Jeśli nic z poniższych informacji nie działa, skontaktuj się z lokalnym serwisem w celu przeprowadzenia 
naprawy produktu.




