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Drift- och skötselmanual

Avfuktare 
INNOVA IGDH-40AU-1

DS234:1711
Tack för att Du har valt en produkt från INNOVA.
Läs användarhandboken noga innan användning och spara den för framtida bruk.
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Placering

• Denna avfuktare är endast avsedd för användning inomhus. 

• Placera avfuktaren på en jämn och plan yta.

• En avfuktare som arbetar inomhus kommer inte att ha någon torkeffekt i ett angränsande 
avgränsat område, till exempel en garderob.

• Placera avfuktaren på en plats där temperaturen är mellan 5˚C och 35˚C.

• Se till att det finns tillräckligt utrymme runt avfuktaren vid drift.

• Stäng alla dörrar, fönster och andra öppningar i rummet för att förbättra enhetens 
torkförmåga.

• Håll luftintag och utlopp rena och inte blockerade.

• Undvik direkt solljus mot avfuktaren.

Notera:
• Avfuktaren har hjul för att underlätta placeringen. Försök inte att rulla avfuktaren på 

mattor eller över föremål. Vatten kan rinna ut från uppsamlaren.
• Avfuktaren får inte flyttas under drift.

M
in

st
 5

0 
cm

Minst 20 cmMinst 20 cm



Drift- och skötselmanual INNOVA IGDH-40AU-1

4

S
V

EN
S
K

A

Säkerhetsföreskrifter

• Barn skall inte leka med avfuktaren.

• Rengöring och underhåll av enheten skall inte utföras av barn utan övervakning.

• Innan rengöring skall avfuktaren stängas av och stickproppen dras ur strömuttaget.

• Se till att nätsladden inte har kommit i kläm.

• Ta inte bort nätkontakten eller flytta enheten genom att dra i nätsladden.

• Använd inte värmekällor nära avfuktaren.

• Ta inte bort kontakten med våta händer.

• Använd ett jordat uttag och se till att den är ordentligt ansluten och inte skadad.

• Se till att barn inte leker eller klättrar på avfuktaren.

• Placera inte avfuktaren under droppande objekt.

• Denna avfuktare är försedd med minnesfunktion. Om enheten inte skall användas under 
en tid skall den stängas av och kopplas ifrån elnätet.

• Försök inte att reparera eller plocka isär apparaten själv.

• Skadad nätsladd måste bytas ut av tekniker eller tillverkaren.

• Om något onormalt sker (t.ex. om brandlukt uppstår) skall apparaten kopplas ifrån och 
den lokala återförsäljaren kontaktas.

• Avfuktaren skall kastas på anvisad plats enligt lokala föreskrifter.
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Namn på delar

Framsida

Baksida

Hål för nätsladdshållare

Nätsladd

Luftutblås

Luftintag

Skyddslock 
(kontinuerlig 
dränering)

Hjul

Kontrollpanel

Kondensvatten-
uppsamlare
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Kontroller innan uppstart

Innan avfuktaren startas skall man kontrollera att flottören är 
korrekt monterad. Se kontrollstegen nedan:

1. Dra ut vattenbehållaren i pilarnas riktning enligt bilden.

2. Kontrollera att flottören är korrekt monterad. Efter transport kan den ha kommit ur läge. 
Om den inte är korrekt placerad flyttas den till rätt ställe för hand. 

3. Sätt tillbaka behållaren.

Flottör

Korrekt position Felaktig position
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Användning

Obs:
• Se till att vattenbehållaren är korrekt monterad.
• Ta inte bort vattenbehållaren under drift.
• Om du vill använda slang för dränering skall denna installeras enligt avsnittet 

"Dräneringsmetod" i manualen.
• Varje gång man trycker på en knapp på avfuktaren hörs ett pip.
• När man ansluter spänning till avfuktaren lyser TILL/FRÅN-indikatorn och avfuktaren 

avger ett pip.

Knappfunktioner

 TILL/FRÅN-knappen
Tryck på denna för att sätta igång eller stänga av avfuktaren.

 Timer-knappen
Tryck på denna knapp för att ställa in eller stänga av timern. Vid varje tryck på knappen 
ändras timern med en timme i intervallet 0-24 timmar. Om man håller in knappen ändras 
timern fortare. Efter att timern ställts in visas tiden i 5 sekunder och Timer-lampan tänds.

 Fuktighetsknappen
Tryck på Fuktighetsknappen för att ställa in önskad luftfuktighet i steg om 10% i intervallet 
30% - 80%.

Hastighetsindikator
Display

Timervisning
Till/Från

Indikator för 
filterrengöring

Indikator för full behållareIndikator för avfuktningsläge

Hög Med Låg Smart
Timer 

TILL/FRÅNKont
Behållare 

fullTorr
    

Filter
TILL/
FRÅN

TILL/
FRÅN

TIMERFUKTIG-
HET %MODEFLÄKT
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 MODE-knappen 
Tryck på MODE-knappen för att ställa in önskat avfuktningsläge: Smart, Kont eller Torr.
• Smart innebär att avfuktaren själv väljer avfuktningsgrad i förhållande till temperaturen.
• Kont innebär att avfuktaren avfuktar luften kontinuerligt tills maximal avfuktning nåtts.
• Torr innebär att avfuktaren, efter att eventuella kläder torkat, fortsätter att hålla rummets 

luftfuktighet på en nivå som gör att mögel inte uppkommer. Under Torr-läge kan 
fläkthastighet och luftfuktighet inte ändras manuellt.

Obs: 
Om avfuktaren är i Smart-läge och luftfuktigheten är lägre än inställt värde eller lägre än 
framräknad komfortnivå slutar avfuktaren att avfukta luften. 
I Torr- och Kont-läge kan luftfuktigheten inte justeras manuellt, ej heller kan fläkthastigheten 
ändras i Torr-läge.

 FLÄKT-knappen
Med denna knapp kan fläkthastigheten ändras i tre steg.

Övriga funktioner

1. Varningslarm 
Om vattenbehållaren är nästan full eller inte placerats i korrekt position inom 3 minuter 
hörs ett varningsljud i 10 sekunder för att påminna om att tömma behållaren eller placera 
den i korrekt position.

2. Auto-stopp 
Om behållaren blivit full eller placerats felaktigt eller om luftfuktigheten är 5% lägre än 
inställt värde, stannar avfuktaren automatiskt.

3. Minnesfunktion 
Vis strömavbrott sparas alla inställningar och avfuktaren återgår till sparade inställningar 
när spänningen återkommer.

4. Indikator för full vattenbehållare 
Denna lyser om behållaren är full eller felaktigt monterad.

5. Återställning av filtervarning 
Om indikatorn för filtret lyser måste filtret rengöras. Efter att filtret rengjorts trycker man 
samtidigt på Fläkt- och Fuktighetsknapparna för att släcka filtervarningslampan.

6. Barnlås 
Tryck samtidigt på MODE- och TIMER-knapparna i 1 sekund för att aktivera barnlåset. 
Vid tryck på någon knapp visas då "LC" i displayen för att visa att barnlås är aktivt. Tryck 
samtidigt på MODE- och TIMER-knapparna i 1sekund för att inaktivera barnlåset.
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Dräneringsmetoder
Metod 1: Dränering med hjälp av vattenbehållare

Obs:
• Avlägsna inte behållaren under drift eller direkt efter att avfuktaren stannat. 

Vatten kan droppa ner på golvet.
• Om vattenbehållare används för dränering skall slang INTE användas. 

Vid användning av slang kommer vattnet att dräneras genom den och inte samlas i 
vattenbehållaren.

1. Dra ut vattenbehållaren i pilarnas riktning 
enligt bilden. 
(Var försiktig så att vatten inte spiller ut på 
golvet).

2. Häll ut vattnet.

3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.
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Metod 2: Dränering med hjälp av slang.

Avfuktaren är försedd med ett uttag för dräneringsslang. Slangen skall ha en innerdiameter 
på 14mm och en längd på ca 1.3 - 1.5 meter. Denna kan inköpas på valfritt ställe.

1. Öppna uttaget och ta bort 
skyddslocket i pilens riktning 
enligt bilden.

Obs: 
Om vattenbehållare skall användas 
för dränering skall skyddslocket och 
uttaget återmonteras för att undvika 
läckage.

skyddslock

Slangadapter

Gummi-
plugg

2. Ta bort gummipluggen och skruva på 
slangadaptern på utloppsröret. 
Dra ut slangadaptern enligt bilden och 
skruva åt den ordentligt för att undvika 
läckage. Se till att packningen är i god 
kondition.

Obs: 
Efter att gummipluggen avlägsnats kan det 
komma ut lite kondensvatten. Samla upp 
detta i ett kärl så att det inte rinner ut på 
golvet.

3. Anslut slangen till slangadaptern, se till att inget läckage förekommer. 
Slangen skall inte placeras högre än dräneringsutloppet. 
Se till att inget hindrar kondensvattnet från att rinna ur slangen. 
Både slang, rör och adapter skall kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att 
de är täta och att inget blockerar dem.

Obs: 
Se till att dräneringsslangen dras ut horisontellt från dräneringsröret. 
Placera andra änden av slangen i golvbrunnen och täck över med eventuellt täcklock. Tryck 
inte ihop eller platta till dräneringsslangen.
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Rengöring och underhåll

Varning:
• Innan rengöring skall avfuktaren stängas av och sladden dras ur.
• Rengör inte avfuktaren med vatten då detta kan leda till elchocker.
• Använd inte brandfarliga vätskor såsom thinner och bensin för att rengöra avfuktaren då 

detta kan skada plastdetaljer och annat.

1. Galler och hölje 
Rengöring av höljet görs med en torr och mjuk trasa. Om höljet 
är väldigt smutsigt kan man använda lite vatten och ett milt 
rengöringsmedel. 
Gallret rengörs med en mjuk borste.

2. Luftfiltret
1. Ta bort höljet 

Öppna låsspännena på varje sida av panelens nedre del 
och öppna panelen enligt fig.1. Öppna försiktigt och inte 
i större vinkel än 20˚. 
Skjut upp panelen enligt fig 2 för att öppna den.

2. Ta bort luftfiltret 
Dra ut luftfiltrets låsspännen utåt enligt fig 3 för att ta 
bort filtret.

3. Rengör luftfiltret 
Använd dammsugare för att samla upp damm som samlats på 
filtrets yta. 
Om filtret är väldigt smutsigt kan det rengöras med varmt vatten 
och ett milt rengöringsmedel. Torka sedan filtret ordentligt.

4. Sätt tillbaka luftfiltret 
Sätt tillbaka låsspännet på enhetens nedre del och tryck filtret 
nedåt tills ett ljud hörs. Sätt sedan tillbaka panelen.

Varning:
• Använd aldrig avfuktaren utan filter. 

Damm kommer i så fall att samlas på förångaren och minska avfuktarens prestanda.
• Torka inte luftfiltret över öppen eld eller med en hårtork. Filtret kan då förlora sin form 

eller fatta eld.
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3. Vattenbehållare 
Rengör vattenbehållaren med ett par veckors mellanrum för att undvika att mögel och 
bakterier bildas. Använd en mjuk borste och skölj sedan behållaren ordentligt.

1. Ta ut behållaren och häll ut eventuellt kvarblivet vatten.
2. Vrid upp handtaget och ta bort det. Öppna de fyra spännena på vattentankens lock och ta 

bort locket.

3. Sätt tillbaka locket och handtaget efter rengöring och se till att flottören är korrekt 
monterad. 
Sidan med skumplast skall vara nedåt. Ta inte bort skumplasten från flottören.

handtag låsspänne dräneringslock

hål för 
handtag

Kontroller innan säsong
• Se till att luftutblåset inte är blockerat.
• Se till att nätsladd och kontakt är i gott skick.
• Se till att luftfiltret är rengjort.
• Kontrollera att dräneringsslangen inte är skadad.

Kontroller efter säsong
• Dra ur nätsladden.
• Rengör filter och hölje.
• Ta bort damm och eventuella hinder från avfuktaren.
• Töm vattenbehållaren.

Långtidsförvaring
• Om avfuktaren inte skall användas under en längre tid bör följande steg vidtas för att 

hålla enheten i gott skick.
• Se till att vattenbehållaren är tömd och att slangen är borttagen.
• Dra ur sladden och förpacka den tillsammans med avfuktaren.
• Rengör enheten ordentligt och förpacka den ordentligt för att förhindra damm.
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Felsökning

Problem Möjliga orsaker
Avfuktaren fungerar inte. 
Värden kan inte ställas in

• Temperaturen är under 5˚C eller över 35˚C
• Vattenbehållaren är full.

Plötsliga ljud uppstår under drift.
• Ljud kan uppstå om kompressorn just startats.
• Problem med spänningen.
• Enheten står på ett ojämnt underlag.

Luftfuktigheten sjunker inte.

• Området som skall avfuktas är för stort. 
• Avfuktarens kapacitet är inte tillräcklig.
• Dörrar eller fönster är öppna.
• Något i rummet producerar vattenånga.

Liten eller ingen avfuktningseffekt.

• Rumstemperaturen är för låg.
• Felinställd luftfuktighet.
• Om enheten arbetar i ett rum där temperaturen 

är mellan 5˚C och 15˚C börjar den att automatiskt 
frosta av. Kompressorn stannar en kort stund och 
fläkten går med hög hastighet. 
När enheten frostats av återgår den till normal 
drift.

När enheten startar uppstår lukt.
• Luften kan lukta lite konstigt i början då 

temperaturen runt värmeväxlaren stiger.

Enheten låter mycket.
• Om enheten står på ett trägolv kan vissa ljud 

uppstå.

Susande ljud uppstår.
• Detta är normalt och är ljudet av köldmedium som 

flödar i rören.

Problem Möjliga orsaker Lösning

Det är vatten i 
vattenbehållaren trots att 
dräneringsslang används.

Undersök dräneringens 
skarvar och anslutningar.

Anslut dräneringen ordentligt.

Dräneringsslangen 
inkorrekt installerad.

Ta bort eventuella hinder ur 
dräneringsslangen.
Ta bort dräneringsslangen och byt 
ut den. 
Se till att den installeras korrekt.

ON-lampan lyser inte.

Enheten är spänningslös 
eller så är inte kontakten 
ordentligt ansluten i 
vägguttaget.

• Se om det är strömavbrott. 
Vänta i så fall tills spänningen 
återkommer.

• Kontrollera annars att 
vägguttaget inte är trasigt

• Se till att väggkontakten är 
ordentligt ansluten.

• Kontrollera så att nätkabeln 
inte är skadad.

Säkringen har löst ut. Byt säkring.
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Problem Möjliga orsaker Lösning

Indikatorn för full 
vattenbehållare lyser.

• Vattenbehållaren är 
inte korrekt placerad

• Vattenbehållaren är 
full.

• Vattenbehållaren är 
borttagen.

Töm behållaren och sätt tillbaka 
den.

Dåliga 
avfuktingsprestanda.

Se till att inga hinder finns 
i närheten av apparaten.

Se till att inga gardiner, persienner 
eller andra föremål blockerar 
avfuktaren.

Luftfiltret är smutsigt. Rengör filtret.
Dörrar och fönster är 
öppna.

Se till alla dörrar och fönster är 
stängda.

Rumstemperaturen är för 
låg.

Varma temperaturer är bra för 
avfuktning. Låga temperaturer 
reducerar avfuktarens effekt. 
Avfuktaren bör användas där 
temperaturen är över 5˚C.
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Felkoder
Kontakta service vid nedan felkoder:

Nr Fel Felkod Driftstatus Möjliga orsaker

1
Fel på givare 
för omgivnings-
temperatur

F1

Kompressor 
och 
fläktmotor 
stoppats.

Givaren för omgivningstemperatur 
är lös eller glapp i anslutningen till 
kontrollpanelen.
Kortslutning i displayen.
Givaren för omgivningstemperatur är 
skadad. 

Displaykortet är skadat.

2 Fel på givare för 
rörtemperatur

F2

Givaren för förångartemperatur är lös eller 
glapp i anslutningen till kontrollpanelen.
Kortslutning i displayen.
Givaren för förångartemperatur är skadad.
Displaykortet är skadat.

3
Fel på givare för 
luftfuktighet

L1
• Fuktighetsgivaren är kortsluten
• Fuktighetsgivaren är skadad.
• Displaykortet är skadat.

4
Skydd mot 
köldmediebrist

F0
Kompressorn 
stannat, 
fläkten går 
fortfarande.

• Köldmedieläckage
• Blockering i köldmediesystemet.

5 Överlastskydd H3

• Omgivningsförhållandena är dåliga
• Förångare och kondensor är täckta med 

smuts.
• Systemet arbetar med onormala värden.
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Elschema
(endast för fackman)

Elschemat kan ändras utan föregående information. Se den aktuella modellen för korrekt 
eldragning.

Tekniska data

Modell INNOVA IGDH-40AU-1

Spänning V/Ph/Hz 230/1/50

Effektupptagning (nominell) W 570

Avfuktningskapacitet * l/d 40

Ljudnivå (låg/medium/hög) dB(A) 41/43/46

Driftområde °C 12-35

Dimensioner HxBxD mm 628x390x286

Vikt kg 22

Kapacitet uppsamlare l 7

IP klass X0

Köldmediemängd R410A g 310

* Enligt EN810
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Egna noteringar
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Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Ahlsell Sverige AB
Rosterigränd 12
117 98 Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)771-775 000
Email: innova@ahlsell.se
Web: www.innova.ac


