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OSTRZE ENIE
Nie zwija  przewodu zasilaj cego w sposób przedstawiony poni ej!

Nale y upewni  si , czy wtyczka zosta a w pe ni wsuni ta w gniazdo i e pozostaje nieruchoma!
Nie u ywa  rozga ziaczy w sposób przedstawiony poni ej!

Nale y upewni  si , czy wtyczka jest czysta! Po wy czeniu urz dzenia nale ywyj  wtyczk  z gniazda. Podczas pod czania zasilania r ce nie mog  by  mokre.

Nie umieszcza  jakichkolwiek przedmiotów na panelu sterowania!

PRZESTROGA
Nie zakrywa  punktów wlotu i wylotu jakimkolwiek przedmiotem.

Nie nale y zezwala  dzieciom na zabaw  urz dzeniem lub jego sterowaniem!

Nie moczy  urz dzenia ani panelu sterowania! Substancje atwopalne(olej/benzyna) nale y przechowywaz dala od urz dzenia!
Serwisowanie urz dzenianale y zleca  specjalistom!



INSTRUKCJA U YTKOWANIA
Uruchamianie

Upewnij si , czy urz dzenie jest pod czone do gniazda zasilaj cego.

Sprawd , czy zbiornik na wod  znajduje si  we w a ciwej pozycji.(Je li po pierwszym pod czeniu urz dzenia do gniazda zasilania zapala si  lampka informuj ca o pe nymzbiorniku, wysu  zbiornik na wod , po czym wsu  go tak, by znalaz  si  w odpowiedniej pozycji).

3) Wci nij przycisk zasilania, aby w czy  urz dzenie. Wci nij przycisk „          ”, aby wybra  ustawienie dotycz cepoziomu wilgotno ci.4) Je li poziom wilgotno ci w pomieszczeniu b dzie wy szy ni  ustawiona warto , urz dzenie rozpocznie osuszanie.Gdy poziom wilgotno ci w pomieszczeniu spadnie do ustawionej warto ci, urz dzenie przerwie prac .5) Gdy poziom wilgotno ci w pomieszczeniu wzro nie powy ej ustawionej warto ci, urz dzenie ponownie rozpocznie osuszanie.

Je li wieci si  lampka „ BUCKET FULL” [„ PE NY ZBIORNIK”]
Gdy zbiornik na wod  wype ni si , zapali si  lampka sygnalizacyjna, a osuszacz przerwie prac .Wylej wod  ze zbiornika, po czym umie  zbiornik na wod  tak, by znalaz  si  w odpowiedniej pozycji. Wtedy urz dzenie wznowi prac .

Wylej wod  ze zbiornika trzymaj c go obur cz

Je li wieci si  lampka „ DEFROST” [„ ODSZRANIANIE”]
Podczas pracy w niskich temperaturach (poni ej 12°C) powierzchnia parownika b dzie pokrywa  si  szronem. Zjawisko to wp ywa na wydajno  osuszacza. Gdy tak si  stanie, urz dzenie automatycznie prze czy si  na tryb okresowego odszraniania. To normalna sytuacja. Zapali si  lampka informuj ca o odszranianiu. Urz dzenieb dzie pracowa  w temperaturach nie ni szych ni  5°C. D ugo  czasu odszraniania mo e by  ró na. Je liosuszacz zamarznie, nale y wy czy  go na kilka godzin, po czym uruchomi  ponownie. Nie zaleca sikorzystania z osuszacza w temperaturach ni szych ni  5°C.



OPIS ELEMENTÓW
PANELSTEROWANIA

WYLOT OSUSZANEGO POWIETRZA
WLOT WILGOTNEGO POWIETRZA

UCHWYT

ZBIORNIK NA WOD OTWÓR STA EGOODPROWADZANIAWODY

PRZYCISK USTAWIENIA POZIOMU WILGOTNO CI
Wci nij przycisk w celu wyboru po danegoustawienia poziomu wilgotno ci.
Przebieg sekwencji:60% -> 50% -> 40% -> PRACA CI G A -> 60%

OMÓWIENIE FUNKCJI

BUCKET FULL [PE NY ZBIORNIK]
LAMPKA PE NEGO ZBIORNIKAGdy zbiornik nape ni si , zapali si  lampka informuj ca o pe nymzbiorniku, osuszacz przerwie prac .

DEFROST [ODSZRANIANIE]
LAMPKA ODSZRANIANIAPrzy niskiej temperaturze urz dzenie prze czy sina tryb odszraniania i zapali si  lampka.

W czone./Wy czone.
RUNNING [PRACA]



STA E ODPROWADZANIE WODY
Funkcja sta ego odprowadzania wody mo e zosta  uruchomiona zgodnie z poni szymi instrukcjami w przypadku, w którym w pobli u urz dzenia znajduje si  odpowiedni odp yw umo liwiaj cy odprowadzenie wody.

1.Przygotuj w  z PVC do odprowadzania wody (na rynku dost pne s  w e o wewn trznej rednicy13 mm)
2.Wyjmij zatyczk  z odp ywu urz dzenia.
3.Zdejmij mi kk  pokrywk . Umie  j  i zatyczk  w zbiorniku w celu przechowania.

4.Pod cz w  z PVC do odp ywu urz dzenia.

5.Umie  zbiornik na miejscu.

INSTALOWANIE W A DRENUJ CEGO
Podczas korzystania z funkcji sta ego odprowadzania wody w  musi le e  poziomo poni ej odp ywu urz dzenia.Nie nale y umieszcza  w a na nierównym pod o u ani go zwija

Do drenowania
Ty  urz dzenia

Zatyczka

Mi kka pokrywka

Zatyczka

W  z PVC do drenowania

W  z PVC do drenowania
Wsu  zbiornik do urz dzeniazgodnie z kierunkiem oznaczonym na rysunku strza k

Zbiornik



Aby nie przerwa  przewodu, nie nale y za niego ci gn  –  to mo e groziniebezpiecze stwem.
Nie rozpyla rodków owadobójczych, nie korzysta  z farb lub olejów w otoczeniu urz dzenia –  mo e to spowodowa  uszkodzenie plastikowych cz ci lub doprowadzi  do zap onu

 Nie umieszcza  urz dzenia na nierównym pod o u. Zapobiega to drganiom, ha asowioraz przeciekom.
Urz dzenie musi znajdowa  si  w odleg o ci co najmniej 20 cm od ciany, aby mo liwe by oprawid owe odprowadzanie ciep a.

Umieszczanie czegokolwiek w rodkuurz dzenia jest niebezpieczne. Aby osi gn  maksymaln  wydajno  osuszania, nale yzamkn  wszystkie okna w pomieszczeniu.

Urz dzenie nale y umie ci  z dala od wszystkich róde  ciep a.
Nie k a  osuszacza na boku lub spodem do góry podczas przemieszczania lub sk adowania. Nie nale y nim te  mocno potrz sa .

RODKI OSTRO NO CI



KONSERWACJA
Zanim rozpoczniesz napraw  lub czyszczenie urz dzenia upewnij si  ze wzgl du na bezpiecze stwo, czy osuszacz zosta  od czony od gniazda zasilania.
1) Czyszczenie obudowy:

A. Przetrzyj obudow  czyst  such ciereczk .
B. Je li osuszacz jest mocno zabrudzony, u yj agodnego rodka czyszcz cego, a nast pnie zetrzyj rodeklekko wilgotn ciereczk .

 Nie nale y czy ci  urz dzenia poprzez zanurzenie w wodzie lub polewanie. Mo e to doprowadzi  do zalania instalacji elektrycznej.
2) Czyszczenie filtra powietrza:
Zadaniem filtra powietrza jest filtrowanie kurzu oraz innych cz steczek z powietrza. Je li filtr jest zatkany, zu ycie energii elektrycznej b dzie wy sze ni  zazwyczaj. Aby usuwanie wilgoci odbywa o si  przy utrzymaniu optymalnej wydajno ci, nale y czy ci  filtr co dwa tygodnie.

 Sposób czyszczenia:
A. Wyjmij zbiornik na wod  i odchyl urz dzenie do ty u pod k tem ok. 15 stopni. Filtr znajduje si  za przedni  kratk . Aby wyj  filtr, nale y poci gn  go do do u.

Filtr powietrza

B. Oczy  filtr za pomoc  odkurzacza lub wyp ucz go pod czyst  wod  i osusz such ciereczk .

C. Umie  czysty filtr na miejscu. Podobnie post p ze zbiornikiem wody. Mo esz kontynuowa  korzystanie z osuszacza.

SYTUACJE AWARYJNE
Je li wyst pi problem, od cz urz dzenie od gniazda zasilania i skontaktuj si  z wykwalifikowanymi specjalistami z centrum serwisowego. Nie demontuj osuszacza samodzielnie!



(EU) No 517/2014:
1430.

DANE TECHNICZNE

TEMPERATURA PRACY

WAGA

WYMIARY OBUDOWY(SZER. X WYS. X G B.)

MOC

WYDAJNO  OSUSZANIA

ZASILANIE

MODEL MD12E

(UE) Nr 517/2014:
Nie wypuszcza  gazu R-134a do atmosfery:R-134a jest fluorowanym gazem cieplarnianym obj tym Protoko em z Kioto. Jego wspó czynnik ocieplenia globalnego (GWP = Global Warming Potential) wynosi 1430.

 Je li przewód zasilaj cy tego urz dzenia zosta  uszkodzony, musi zosta  wymieniony przez producenta, wyznaczone centrum serwisowe lub wykwalifikowanego specjalist  w celu unikni cia zagro enia.
 To urz dzenie nie jest przeznaczone do u ytkowania przez dzieci lub inne osoby, których zdolno ci ruchowe, poznawcze i umys owe nie pozwalaj  na bezpieczne korzystanie z urz dzenia bez nadzoru lub pomocy. Dzieci nale ynadzorowa , aby nie bawi y si  urz dzeniem.

Elektro mieci nie mog  zosta  zmieszane z odpadami z gospodarstwa domowego.Nale y je podda  utylizacji w zak adzie recyklingu. Wi cej porad odno nie przetwarzania odpadów mo na uzyska  kontaktuj c si  z lokalnymi w adzami lub sprzedawc .
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