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Prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi. Przed jakimkolwiek 
wykorzystaniem prosimy przeczytać stosowną część w niniejszym 
podręczniku użytkownika. 

Produkt niniejszy nie może zostać na końcu okresu żywotności zutylizowany 
z innymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz trzeba go oddać w 
punkcie zbioru przeznaczonym do recyklingu urządzeń elektrycznych. 

 

 

 

Produkt pozostaje w zgodzie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i dalszymi. 

 

 

Produkt wykorzystuje do swojego działania medium chłodzące palne. 
Jeżeli czynnik chłodzący ulotni się z urządzenia i dostanie się do 
kontaktu z otwartym ogniem lub silnym źródłem ciepła, grozi ryzyko 
pożaru. 

 
 
 
 
 

 
Zastrzega się możliwość zmiany parametrów. Aktualną wersję instrukcji można 
znaleźć na stronie producenta. 
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Instrukcje bezpieczeństwa 

 

Przed użyciem osuszacza należy dokładnie przeczytać instrukcję.  

1. Urządzenie należy instalować na równej i twardej podłodze, aby ograniczyć wibracje i 

hałas. 

2. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach. 

3. Urządzenia nigdy nie można używać, jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu lub innego 
złącza, lub też pojawi się coś niezwykłego. W takim wypadku prosimy o połączenie się z 
serwisem klienta. 

4. Urządzenie trzeba odłączyć od zasilania, jeżeli nie jest używane, dochodzi do jego 

przemieszczania lub czyszczenia. 

5. Urządzenie trzeba użytkować zgodnie z podanym napięciem. 

6. Urządzenie jest przeznaczone tylko do wykorzystania wewnętrznego. Nie można go 

wykorzystać do innych celów. 

7. Na urządzenie nie można umieszczać ciężkich przedmiotów. 

8. Urządzenia nie można nachylać na żadną ze stron, mogłoby dojść do wylania wody z 

urządzenia i jego uszkodzenia. 

9. Nigdy nie powinno się wkładać żadnych przedmiotów do wewnątrz urządzenia, by nie 

doszło do jego awarii. 

10. Urządzenia nie można umieszczać w pobliżu urządzeń generujących ciepło lub w pobliżu 
materiałów palnych lub niebezpiecznych. 

11. Urządzenie niniejsze nie jest przeznaczone dla osób (dzieci) z obniżonymi zdolnościami 
fizycznymi lub postrzegania zmysłowego, czy też niewystarczającą praktyką, chyba że 
zostały pouczone o bezpieczeństwie, jak z urządzeniem postępować lub pracują pod 
nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod 
nadzorem osoby dorosłej i nie powinny dokonywać manipulacji z urządzeniem. 

12. Jeżeli doszło do uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez 
producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez osobę o podobnych 
kwalifikacjach, by przez to można było zapobiec niebezpieczeństwom obrażeń. 

13. Urządzenie musi zostać umieszczone tak, by gniazdko było dostępne. 

14. Urządzenie musi zostać zainstalowane w zgodzie z przepisami krajowymi dot. instalacji 
elektrycznej. 

15. Zakres temperatur otoczenia dla urządzenia wynosi 5 °C - 35 °C. 

 

Nie starać się dokonywać napraw, demontażu lub modyfikacji urządzenia, 

mogłoby dojść do awarii lub uszkodzenia. Nawet sama wymiana kabla 

zasilającego powinna być realizowana wyłącznie przez osobę specjalnie 

wykwalifikowaną. 
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Ostrzeżenie dotyczące czynnika 
chłodniczego R290 

 

Niniejsze urządzenie zostało zaprojektowane do wykorzystania czynnika chłodzącego 

R290 (propan), który został hermetycznie zamknięty pod ciśnieniem w obwodzie 

chłodzącym. Naprawy niniejszego urządzenia może wykonywać tylko specjalnie 

przeszkolony technik serwisowy w zgodzie z legislacja krajową dotyczącą substancji 

palnych! Do obwodu chłodzącego nie ingerować w żaden sposób, nie przekłuwać go ani 

też nie wystawiać na działanie wyższych temperatur. 

Nie wypuszczać medium chłodzącego do atmosfery. 

Nie starać się w jakikolwiek sposób przyśpieszyć proces rozmrażania (na przykład przez 

ogrzewanie). 

Urządzenie musi być umiejscowione w pomieszczeniu z powierzchnią minimalnie 4 m2. 

R290 to gaz palny (propan) i jest cięższy od powietrza. Z tego powodu jego koncentracja w 

razie ulotnienia się wzrasta najwięcej przy ziemi, jednak może zostać rozwiana (na przykład 

przez przeciąg, wentylator itp.) do wyższych warstw. Propan wykorzystany w tym 

urządzeniu jest gazem bez zapachu. Nie używać urządzenia w pomieszczeniu z otwartym 

ogniem lub innymi silnymi źródłami ciepła (na przykład papierosami, świeczkami itp.) lub 

wyładowań elektrycznych. Urządzenie trzeba umieścić w pomieszczeniu, które można 

ewentualnie wywietrzyć i gdzie nie może dochodzić do kumulowania się gazu. 

Jeżeli w pomieszczeniu zostanie wykryty propan lub tylko powstanie podejrzenie na jego 

obecność, nie można pozwolić na to, by miejsce jego ulatniania się szukały osoby 

niewykwalifikowane. W takim wypadku trzeba z pomieszczenia ewakuować wszystkie 

osoby, otworzyć okna, pomieszczenie opuścić i poinformować lokalną stację straży pożarnej 

o upływie propanu. Żadna osoba nie może do pomieszczenia powrócić, dopóki przywódca 

jednostki straży pożarnej lub certyfikowany technik serwisowy nie zdecydują o tym, że 

niebezpieczeństwo minęło. 

NIEDOTRZYMANIE POWYŻEJ PODANYCH INSTRUKCJI MOŻE PROWADZIĆ DO 

POWSTANIA POŻARU, EKSPLOZJI, USZKODZENIA MIENIA, OBRAŻEŃ LUB 

ŚMIERCI. 
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Właściwości urządzenia 

Wydajne osuszanie 
Ten osuszacz powietrza, wykorzystujący technologię kompresorową, usuwa nadmiar 
wilgoci w pomieszczeniu. 

Kompaktowa i przenośna konstrukcja 

Prosta konstrukcja osuszacza i jego niewielki ciężar gwarantują bardzo łatwą i bezwysiłkową 
obsługę. 

Praca w niskiej temperaturze, automatyczne odmrażanie 
Jeśli temperatura otoczenia wynosi od 5 stopni Celsjusza do 16 stopni Celsjusza, urządzenie 
będzie automatycznie odmrażanie w regularnych odstępach czasu. Podczas fazy 
odmrażanie sprężarka nie będzie pracować, ale nie będzie to miało wpływu na pracę 
wentylatorów. Podczas odmrażania wskaźnik wilgotności otoczenia będzie świecił na 
niebiesko. 

Trzy tryby osuszania 
Użytkownicy mają do dyspozycji trzy rodzaje trybów osuszania: słoneczny, deszczowy i 
osuszanie ciągłe (suszenie prania). Użytkownik może również wybrać wilgotność docelową. 

Niski poziom hałasu i oszczędność energii 
Bazując na koncepcji "inteligentnego domu", osuszacz ten wykorzystuje specjalną 
technologię oszczędzania energii, a dzięki niskiemu poziomowi hałasu zapewnia 
użytkownikom komfortowe doświadczenie w domu. 

Czyszczenie powietrza 
Urządzenie to wykorzystuje filtr węglowy do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. 
Wśród funkcji czyszczenia zastosowano metodę podwójnego startu, która umożliwia 
jednoczesne osuszanie i czyszczenie.. 
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Parametry 

 

Źródło zasilania 220V-240V/50Hz 

Zużycie energii 

180W (30°C,80%RV) 

156W (27°C,60%RV) 

Prąd znamionowy 

0.95 A (30°C,80%RV) 

0.88 A (27°C,60%RV) 

Wydajność osuszania 

13.5 L/den (32°C, 90%RV) 

12 L/den (30°C,80%RV) 

6.8 L/den(27°C,60%RV) 

Wydajność eksploatacji (27°C,60%RV) 1.781 

Głośność 
Min. 40 dB(A) 
Max. 44 dB(A) 

Maks. przepływ powietrza 120m3/godz. 

Pojemność zbiornika 2L 

Typ czynnika chłodniczego/ilość R-290 / 0,06kg 

Współczynnik GWP 3 

Ekwiwalent CO2 0,00018 t 

Temperatura operacyjna 5°C-35°C 

Zalecana wielkość pomieszczenia 15~25m2 (wysokość=2,6m) 

Rodzaj sterowania Panel dotykowy 

Automatyczne odmrażanie Tak 
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Automatyczne wyłączanie po napełnieniu 
zbiornika 

Tak 

Automatyczne utrzymywanie wilgotności Tak 

Ponowne uruchamianie i zachowywanie 
ustawień podczas awarii  

prądu 

Tak 

Czasomierz(opóźniony start, opóźnione 
wyłączenie) 

0-24 godz. 

Wymiary urządzenia 280*200*500mm 

Wymiary pakietu 330*250*565mm 

Masa urządzenia 12 kg 

Masa łącznie opakowania 13 kg 

Spuszczanie wody przez węża Tak 

Minimalna wielkość pomieszczenia 4 m2 
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Wygląd 

Osłona przednia 

Zabudowana 
rączka 

Siatka z filtrem wstępnym 
dla wlot powietrza + filtr 
węglowy 

Otwór na 

odpływ węża 
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Wyprowadzenie 
powietrza 

Panel sterujący 

Kółka 

Zbiornik na wodę 



Przed włączeniem 
Instalacja filtra 
1. Wyjmij filtr węglowy z torebki plastikowej 
2. Zdejmij kratkę filtra wstępnego wlotu powietrza. 
3. Włóż filtr po wewnętrznej stronie kratki; filtr jest włożony prawidłowo, jeśli czarna 

(węglowa) strona jest skierowana na zewnątrz urządzenia. 
4. Teraz zwróć kratkę z filtrem wstępnym do zasysania powietrza z powrotem. 
5. Średni okres eksploatacji (w zależności od zanieczyszczenia powietrza) filtrów węglowych 

przy normalnym użytkowaniu (około 8 godzin dziennie) wynosi około 6-12 miesięcy. 

Właściwe umiejscowienie 
Podczas pracy osuszacza należy upewnić się, że tylna część osuszacza znajduje się w odległości 
co najmniej 20 cm od ścian lub mebli, jak pokazano na poniższym rysunku. 
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Funkcje (Panel sterujący) 

 

Włączanie osuszacza 

Gdy urządzenie jest podłączone po raz pierwszy, rozlega się sygnał dźwiękowy, a na 
wyświetlaczu pojawia się napis "--". Następnie urządzenie przechodzi w tryb gotowości. 
Po naciśnięciu przycisku " włącz/wyłącz" przycisk zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi 
się informacja o bieżącej wilgotności otoczenia oraz uruchomiony zostanie tryb słoneczny 
(automatycznie utrzymujący wilgotność względną na poziomie 60% i wysoką prędkość 
wentylatora). 
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Ustawienia wilgotności 
Naciśnij przycisk wilgotności ("HUM") i wybierz wilgotność docelową za pomocą 
tego samego przycisku (każde pojedyncze naciśnięcie przycisku spowoduje 
zwiększenie wilgotności o 5%). 

Wskaźnik pełnego zbiornika 
Gdy zbiornik na wodę jest pełny, kontrolka "pełny zbiornik" zmieni kolor na czerwony, a 
urządzenie wyemituje 3 sygnały dźwiękowe, aby ostrzec użytkownika o konieczności 
opróżnienia zbiornika na wodę. W tym momencie sprężarka i wentylator wyłączą się, a 
osuszacz przejdzie w stan "pełnego zbiornika". Po opróżnieniu zbiornika i umieszczeniu 
go z powrotem na swoim miejscu urządzenie automatycznie przełącza się do poprzednich 
ustawień. 

Wyłączanie ostrzeżenia o pełnym zbiorniku 
Gdy zbiornik jest pełen wody, sygnał dźwiękowy można wyłączyć, naciskając dowolny 
przycisk, ale nie można wyłączyć stanu "pełny zbiornik". 

Wylewanie zbiornika na wodę 
1. Chwyć ręką zbiornik od spodu i wyciągnij go z korpusu urządzenia. 

OSTRZEŻENIE - Jeśli zbiornik zostanie gwałtownie wyjęty, może dojść do 
wycieku wody. 

2. Opróżnij zbiornik na wodę. 

3. Umieść go z powrotem na pierwotnym miejscu. 
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Sterowanie przyciskami 
Włączenie/wyłączenie 

Pierwsze uruchomienie - naciśnij przycisk " włącz/wyłącz", aby włączyć urządzenie, lampka 
kontrolna wokół tego przycisku zaświeci się, a urządzenie przejdzie w tryb słoneczny 
(automatycznie utrzymując wilgotność względną 60% i wysoką prędkość wentylatora). Jeśli 
po pierwszym włączeniu urządzenia wilgotność otoczenia jest mniejsza niż 60% RH, osuszanie 
nie zostanie uruchomione. Jeśli przycisk " włącz/wyłącz" zostanie naciśnięty, gdy urządzenie 
jest włączone, lampka kontrolna zgaśnie, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a wentylator 
wyłączy się po około 30 sekundach. 

Ponowne uruchomienie - gdy urządzenie zostanie wyłączone za pomocą tego przycisku, a 
następnie ponownie włączone, zostaną zachowane poprzednie ustawienia (jeśli kabel 
urządzenia nie został odłączony). Jeśli przycisk " włącz/wyłącz" zostanie naciśnięty, gdy 
urządzenie jest włączone, lampka kontrolna zgaśnie, sprężarka natychmiast się zatrzyma, a 
wentylator wyłączy się po około 30 sekundach. 

Przycisk wilgotności („HUM“) 
Dotknij przycisku wilgotności ("HUM"), aby sprawdzić aktualną wilgotność otoczenia, dotknij 
przycisku ponownie, aby wyregulować wilgotność. Po każdym naciśnięciu tego przycisku 
emitowany jest sygnał dźwiękowy, wyświetlacz świeci się, a wartość docelowa wilgotności 
wzrasta jednokrotnie o 5%. Docelowy zakres wilgotności wynosi 20% - 25% - 30% - 35% - 40% 
- 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90% - 95%. Po upływie trzech sekund 
od ustawienia system potwierdza wprowadzoną wartość, a na wyświetlaczu pojawia się 
aktualna wartość wilgotności. W trybie osuszania ciągłego (suszenie ubrań) nie można 
zmienić wilgotności docelowej. Długie naciśnięcie przycisku wilgotności przez 5 sekund 
spowoduje wyświetlenie aktualnej temperatury otoczenia. 

Czasomierz („TIMER“) 
Naciśnij przycisk wyłącznika czasowego, aby ustawić funkcję wyłącznika czasowego 0-24 
godzin. Każde naciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie wartości o 1 godzinę, a na 
ekranie zostanie wyświetlona odpowiednia wartość odmierzania czasu. Ustawienie "00" 
powoduje anulowanie funkcji czasomierz i wyłączenie przycisku. Jeśli przycisk jest 
podświetlony, ustawiona jest wartość inna niż "00". W stanie gotowości do pracy należy 
ustawić zegar, aby wyłączyć aparat; jeśli zegar został ustawiony w trybie gotowości, aparat 
rozpocznie pracę w ostatnio ustawionym trybie. 

Tryb uśpienia („SLEEP“) 

Naciśnij ten przycisk, który zaświeci się i uruchomi funkcję uśpienia. Po okresie bezczynności 
wszystkie wskaźniki stopniowo ciemnieją, a prędkość wentylatora automatycznie przełącza 
się z wysokiej na niską. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie włączyć wskaźniki. Ponowne 
naciśnięcie przycisku uśpienia spowoduje wyjście z trybu uśpienia. W tym trybie alarm 
pełnego zbiornika jest wyłączony. 
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Tlačítko trybu („MODE“) 

Aby przełączyć się z jednego trybu na drugi, należy nacisnąć jeden raz przycisk, a następnie 
zaświeci się odpowiedni wskaźnik. 

Tryb słonecznie: Domyślna wilgotność docelowa podczas pracy urządzenia wynosi 60%. 
Wilgotność docelową można ustawić, ale jej zmiana spowoduje wyłączenie trybu. 

Tryb deszczowo: Domyślna wilgotność docelowa podczas pracy urządzenia wynosi 40%. 
Wilgotność docelową można ustawić, ale jej zmiana spowoduje wyłączenie trybu. 

Tryb osuszanie ciągłe: Urządzenie osusza niezależnie od wilgotności otoczenia, ale nie można 
ustawić wilgotności docelowej. 

Przycisk prędkości wentylatora/blokada przed dziećmi ("SPEED/LOCK") 

Prędkość wentylatora - wysoka i niska 
Naciśnij przycisk raz, aby zmienić prędkość, a następnie zaświeci się odpowiedni wskaźnik. Nie 
można przełączać prędkości wentylatora w trybie uśpienia i podczas fazy odmrażania 
wentylatora. Długie naciśnięcie tego przycisku przez 3 sekundy powoduje 
włączenie/wyłączenie funkcji blokady dziecięcej. 
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Wskaźniki 

Wskaźnik wilgotności otoczenia 

Gdy osuszacz jest włączony, wokół przycisku włączania/wyłączania pojawia się 
pierścień świetlny w różnych kolorach, w zależności od aktualnej wilgotności i 
wilgotności otoczenia. 
 
 

Kolor Wilgotność otoczenia 
(świeci) 

Stan (miga) 

Niebieski 0% - 39% Odmrażanie 

Zielony 40% - 59% - 

Czerwony 60% - 100% Zbiornik wodny jest niemal 
pełny 

 

 Wskaźnik pełnego zbiornika 
Gdy zbiornik na wodę jest pełny, lampka kontrolna zaświeci się na czerwono, sprężarka 
i wentylator przestaną działać i rozlegną się jednocześnie 3 sygnały dźwiękowe 
przypominające użytkownikowi o konieczności opróżnienia zbiornika. W trybie 
uśpienia alarm dźwiękowy jest nieaktywny. 

Po wybraniu trybu słonecznie wskaźnik ten zaświeci się. 
Po wybraniu trybu deszczowo wskaźnik ten zaświeci się. 
Po wybraniu trybu ciągłego osuszania (suszenia prania) wskaźnik ten będzie się świecić. 
Jeśli prędkość wentylatora jest ustawiona na niską, wskaźnik ten będzie świecić. 
Jeśli prędkość wentylatora zostanie ustawiona na wysoką, wskaźnik ten będzie się świecić. 
Wskaźnik blokady dziecięcej świeci się, gdy włączona jest funkcja blokady 
dziecięcej 

 

15 

 



  

Wyjmij zbiornik 

 

Zamontuj zbiornik na wodę i 
wyreguluj wąż do właściwego 
położenia 

Przyłącz wąż 

Wylot ciągły węża 
Woda zbiera się w zbiorniku, jeśli chcesz użyć ciągłego węża spustowego, wykonaj 
następujące czynności: 
1. Wyjmij zbiornik na wodę. 
2. Podłącz wąż spustowy (w zestawie) do złącza węża (o średnicy 10 mm). Należy zawsze 

upewnić się, że wąż jest skierowany w dół i nie jest zablokowany ani zagięty. 
3. Umieść zbiornik z powrotem w urządzeniu. 

 

Warunki biegu i zatrzymanie kompresora 

Jeśli temperatura otoczenia jest <5°C lub temperatura otoczenia jest >35°C lub czujnik 
wilgotności jest uszkodzony, sprężarka nie działa. 

W temperaturze 5°C ≤ temperatura otoczenia ≤ 16°C sprężarka automatycznie odmraża się 
w określonych odstępach czasu; podczas odmrażania sprężarka nie pracuje, wentylator 
nadal pracuje. 
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Funkcja pamięci 

• Po odłączeniu kabla zasilającego z sieci lub w razie przerwy w dostawie prądu 
elektrycznego i ponownego przyłączenia do zasilania, osuszacz będzie pracował w 
trybie przed wyłączeniem. Ustawienie timera zostanie zatrzymane. 

• Naciskając przycisk włączenia/wyłączenia osuszacz zostanie włączony, później przez 
naciśnięcie tego samego przycisku dojdzie do jego włączenia. Urządzenie będzie 
pracowało w trybie przed wyłączeniem. Ustawienie timera zostanie zatrzymane. 

• Wyłącz urządzenie i odłącz kabel zasilający, ponownie przyłącz i włącz osuszacz. 
Urządzenie powróci do pierwotnego ustawienia fabrycznego. 

• Ustawienie opóźnionego startu zostanie anulowane, jeśli kabel zasilający zostanie 
odłączony od sieci lub jeśli nastąpi awaria zasilania. 

Utrzymanie 
Czyszczenie zbiornika wody 
1. Nie należy usuwać pływaka. Jeśli pływak zostanie wyjęty ze zbiornika, urządzenie nie 

włączy się. 

2. Jeśli zbiornik jest zabrudzony, należy go umyć ciepłą wodą. Nie stosuj środków 
czyszczących lub druciaków, tkanin przeciwkurzowych nasączonych środkami 
chemicznymi, benzyny, benzenu, rozcieńczalników lub innych rozpuszczalników, 
ponieważ mogą uszkodzić zbiornik wody i spowodować wyciekanie wody! 

3. Podczas wkładania zbiornika wodnego, trzeba go wepchnąć do urządzenia przy pomocy 
obu rąk i umieścić w poprawnym położeniu. Jeśli zbiornik nie jest ustawiony we właściwej 
pozycji, urządzenie nie włączy się. 

Czyszczenie urządzenia oraz filtra wstępnego 
1. Przed czyszczeniem urządzenie trzeba wyłączyć, po czym wyciągnąć wtyczkę z gniazda. 
2. Oczyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Gdy urządzenie jest bardzo brudne, zastosuj 

słabe środki czyszczące. Wytrzeć osuszacz wilgotną ściereczką. Woda nie może się przedostać 
do środka urządzenia. 
3. Wyjmij filtr wstępny z tylnej części urządzenia, wyczyść go przy pomocy odkurzacza lub 

wodą mydlaną, maks. 40 °C. 
4. Przed zwrotem do urządzenia, filtr wstępny dokładnie wysusz. 

 
 
 
 
 
 
Czyszczenie filtra węglowego 
Wyjmij filtr węglowy i oczyścić go za pomocą odkurzacza. Taki filtr nie może mieć kontaktu z 
wodą. 
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Przechowywanie 
1. Jeżeli osuszacz nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, postępuj wg poniższych 

instrukcji: 
2. Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazda. Opróżnij zbiornik i całkowicie go wysusz, 

wysusz również osuszacz. Aby całkowicie wysuszyć wnętrze urządzenia, należy umieścić 
je w suchym miejscu na okres 2-3 dni. 

3. Wyczyść filtry. 
4. Sprawdź, czy osuszacz jest w dobrym stanie, by zostało zabezpieczone jego bezpieczne 

wykorzystanie po okresie dłuższego zmagazynowania. 
5. Zapakuj urządzenie do odpowiedniego urządzenia. 
6. Osuszacz należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, z dala od 

bezpośredniego światła słonecznego, najlepiej przykryty folią z tworzywa sztucznego. 

Usuwanie problemów 

Zanim połączysz się z serwisem profesjonalnym, przeczytaj poniższą listę. Może zaoszczędzić 
twoje koszty i czas. Lista ta zawiera normalne sytuacje, które nie są wynikiem wady 
produkcyjnej lub materiałowej. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie nie 
działa 

Zasilenie nie jest podłączone 

Podłącz do działającego gniazdka i 

włącz 

Zbiornik nie został prawidłowo 
zamontowany lub jest pełny. 

Opróżnij zbiornik na wodę lub ustaw 

go we właściwej pozycji. 

Jeśli temperatura otoczenia jest 

niższa niż 5 stopni (na 

wyświetlaczu pojawia się 

komunikat "CL") 

Większa niż 35 stopni (na 

wyświetlaczu pojawia się 

komunikat "CH") 

Urządzenie ze względów 

bezpieczeństwa nie będzie działać w 

takich warunkach. 

Funkcja osuszania 

nie działa 

prawidłowo 

Czy filtr powietrza jest 
zapchany? 

Wyczyść filtr powietrza zgodnie z 
instrukcją 

Czy wylot lub wlot powietrza 

jest zatkany? 

Usunąć przeszkodę uniemożliwiającą 

przepływ powietrza. 
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Głośny dźwięk podczas 

pracy 

Czy urządzenie jest ustawione 

na płaskiej powierzchni? 

Umieść ogłoszenie na płaskiej 
powierzchni. 

Czy filtry są zapchane? Oczyść filtry według instrukcji 

E2 
Problem z czujnikiem 

wilgotności 

Odłącz urządzenie i podłącz je 

ponownie, a jeśli problem nadal 

występuje, skontaktuj się z 

profesjonalnym serwisem. 

Na ekranie pokaże się  
"L0" 

Wilgotność otoczenia poniżej 
20% Praca w podwyższonej 

wilgotności 

Na ekranie pokaże się  
“HI” 

Wilgotność otoczenia jest 
wyższa niż 95%. Występuje wysoka wilgotność 

powietrza 

Na ekranie pokaże się  
“CL” 

Zabezpieczenie przed niską 
temperaturą, temperatura 

otoczenia <5  
° C 

Zwiększenie temperatury 
otoczenia 

Na ekranie pokaże się  
“CH” 

Ochrona przed wysoką 
temperaturą, temperatura 

otoczenia > 35°C Obniżenie temperatury otoczenia 
 

 

Likwidacja 
 

Ikona przekreślonego pojemnika na odpady elektryczne i elektroniczne oznacza, że po 
zakończeniu eksploatacji sprzętu nie wolno wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Odpady 
te należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, oddając je do wybranych 
punktów zbiórki e-odpadów, które znajdują się w pobliżu domu użytkownika. Dokładne adresy 
takich miejsc można uzyskać w urzędzie gminy. Sortowanie e-odpadów pomaga w ponownym 
wykorzystaniu, recyklingu lub łagodnym pozbyciu się substancji niebezpiecznych, chroniąc w 
ten sposób ekosystem, a w konsekwencji zdrowie ludzi. 
Czynnik chłodniczy znajdujący się w urządzeniu musi być utylizowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lokalnymi przez firmę posiadającą certyfikat do tego typu działań (Europejski Katalog 
Odpadów 160504). 

GAVRI S.R.O. 
SLUNEČNÁ 6, BRNO 

63400 

CZECH REPUBLIC 
WWW.GAVRI.CZ 
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