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Installationsanvisning 
 
Kondenspaket C 2 
 
Placering 
 

Montera kondenspaketet så nära torktumlaren som möjligt. Vi rekommenderar att 
kondenspaketet monteras till höger, ovanför tumlaren så att kondenspaketets nedre 
kant är minst 150 mm ovanför torktumlarens högsta punkt. 

 
Väggupphängning 
 

Kondenspaketet C2 har fyra hål baktill, för väggupphängning.  
Använd t.ex. skruv M6x30. 
 

Anslutning av luftslangar 
 
 Podabs kondenspaket C2 levereras med totalt 5 m böjlig luftslang med  ∅ 100 mm. 

 Anslut luftslangen från kondenspaketets ”In” till utblåsanslutning på tumlaren, 
kapa vid lämplig längd. 

 Anslut luftslangen från kondenspaketet ”Ut” till insugninsanslutningen på 
tumlaren, kapa vid lämplig längd. 

 
 

OBS! Sträck ej ventilationsslangarna för mycket och undvik veck på 
slangarna. 

 
Kondensvattenavlopp 

 
Koppla avloppsslangen till kondenspaketets botten med  ∅ 32 mm avloppsrör och 
led avloppsslangen till golvbrunnen.  

 
Elanslutning 
 

 Lösgör tumlarens lock till elanslutningensplinten baktill. 
 Koppla in kondenspaketet kopplingskabel till torktumlarens box och skyddsjord 

till tumlarens kopplingsplint på baksidan. 
 
Rengörning  
 
 Kondenspaket skall rengöras minst 1-3 gånger per kvartal, för att säkerhetsställa 

funktionen på kondenspaketet. Kondensfiltren skall då rengöras under kran med 
högt tryck eller med högtrycksluft. Vid användning av vatten skall kvarvarande 
vatten skakas av och torkas i kondenspaketet. Rengör även luftslangarna. 

 
Rengörning efter varje användning 
 
 OBS! Rengör aldrig filtren med våt/fuktig trasa! Fibrer från den fuktiga trasan kan 

orsaka att filtret luddar igen snabbare.  Använd borste! 
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Tekniska data 
 
Bredd 450 mm 

Djup 380 mm 

Höjd 400 mm 

Elanslutning 240 V, 50 Hz 

Rek höjd över golv 1200 mm 
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Garantibestämmelser 
 
HW/PR-serien 
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 2+3 
års garanti.  De två första åren ansvarar 
PODAB för fabrikationsfel som kan uppkomma 
och ersätter arbete, frakt och material. Följande 
tre år ersätts strukturdelar, enbart material.  
 
Strukturdelar 

 Hög- resp normalcentrifugerande 
tvättmaskiner med trumvolym från 55 l; 
yttertrumma, innertrumma, lagerhus, 
stativ samt kabinett. 

 Centrifug med trumvolym från 35 l: 
svängskål och mantel. 

 Torktumlare med trumvolym från 200 l: 
trumma och ramstativ. 

 
Streamline-serien 
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års 
garanti. De två åren ansvarar PODAB för 
fabrikationsfel som kan uppkomma och ersätter 
arbete, frakt och material. 
Uppgraderingsgarantin gäller ej för Streamline-
serien. OBS! Garantireparationer skall alltid 
utföras av PODAB Auktoriserad servicepartner. 
Se www.podab.se. 
 
Uppgraderingsgaranti 
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i 
HW/PR-serien, när nya tvättprogram utvecklas. 
Gäller maskinens livslängd och tvättmaskiner 
med en trumvolym från 55 l, levererade efter 
1999-04-01 och installerade i flerfamiljshus. 
Garantin ingår i maskinpriset men 
installationskostnaden ingår ej. 
Streamlinesortimentet omfattas ej av 
Uppgraderingsgarantin. 
 
Fem års heltäckande garanti 
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot 
tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighets- och 
mopptvätt enligt följande: 
 
Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l 
(undantag Streamline-serien). 
Centrifuger med trumvolym från 35 l. 
Torktumlare med trumvolym från 160 l. 
Torkskåp med kapacitet från 6 kg. 
 
Se aktuell prislista. 

 
Garantin är heltäckande och innefattar samtliga 
delar i våra produkter inklusive frakt, arbets- 
och materialkostnader. Garantitillägget 
debiteras separat vid varje försäljningstillfälle. 
 
Garantin kan endast tecknas i samband med 
maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att avgöra 
om fel uppstått på grund av vanskötsel eller 
vandalisering. Detaljerade villkor för 5 års 
garanti kan beställas separat. 
 
Disk 
Våra diskmaskiner har ett års full garanti. 
 
Generella villkor 
Garantiarbeten får endast utföras av AB 
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se 
www.podab.se för närmaste servicestation eller 
ring oss 031 - 752 01 00.  
 
Garantin gäller från det att varan lämnar AB 
PODAB efter godkänt ordermottagande. 
Förlängd garanti på grund av att produkten 
mellanlagrats externt innan installation, kan ej 
godkännas. 
 
AB PODAB ansvarar inte för fel som 
uppkommit under transport eller på grund av 
felaktig installation och montering av godset, 
om detta har utförts av annan än av oss 
anvisad servicestation. 
 
Våra garantier gäller enbart maskiner som är 
installerade i Sverige. Maskiner levererade till 
utlandet omfattas ej av garanti. 
 
För tvätt, tork och mangelprodukter, installerade 
i professionell miljö, gäller 1 års garanti.  
 
Till professionell miljö räknas tvätterier, hotell, 
konferens & spa-anläggningar, industrier mm.  
 
Fastighetstvättstugan och moppmaskiner för 
städsektorn räknas ej som professionella 
miljöer. 
 
Denna utgåva ersätter tidigare 
Garantibestämmelser.  
Gäller från 2003-05-01
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Detaljerade villkor för 2 resp. 5 års tilläggsgaranti 
 
Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen som avses. Garantin gäller ej 
vid skada som uppkommit p g a yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig 
rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc.  
 
Undantaget garanti: 
 
Tvättmaskin Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil. 

Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti. 
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation. 

 Trasiga vred, knappar, paneler. 
 
Torktumlare Defekta filter. 

Lampbyte. 
Rengöring. 
Trasiga vred. 

 
Centrifug Lucklås, uppackningsgaranti. 

Luckan, justering. 
 

Torkskåp 2 timmar standard, gångtid. 
Ev. justering av tiden, utöver denna. 
Lampbyte. 
Rengöring. 
Justering dörrar. 

 
Manglar Mangeldukar. 

Lampbyte. 
Mikrobrytare. 
Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods. 

 
Avfuktare Rengörning filter, förångare och kondensator. 
 
Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor , ej produkter 
installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata villkor. 
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SERVICE - SUPPORT 

 
För information om närmast belägna 
servicestation kontakta PODAB och 

efterfråga Teknisk Support eller 
besök vår hemsida 

www.podab.se 
 
 

Tel. 031-752 01 00 
Fax  031-752 01 50 
E-mail  parts@podab.se 

www.podab.se 
AB PODAB 
Ekonomivägen 9, SE-436 33 ASKIM, SWEDEN 
Phone +46 31 752 01 00,  fax +46 31 752 01 50 
E-mail sales@podab.se      Org nr 556494-3487   


