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Ekologia – Dbajmy o środowisko
Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu
(PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu
surowców  wtórnych.  Części  metalowe  oddaj  do  punktu  skupu  złomu.  Za  organizację
zbiornic  materiałów  do  wtórnego  wykorzystania,  jak  również  za  informację  o  ich
rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.
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INSTRUKCJA   OBSŁUGI

Dziękujemy  za  zakup  naszego
osuszacza  domowego.  Prosimy  o
dokładne zapoznanie  przed pierwszym
uruchomieniem  się z instrukcją obsługi.
Jest  to  ważne  aby  zapewnić  długie  i
bezproblemowe  korzystanie  z
osuszacza.  Prosimy  o  zachowanie
instrukcji  na  ewentualną  konieczności
zapoznania się ponownie z jej treścią.
Życzymy  satysfakcji  z  użytkowania

osuszacza domowego.
Uwaga  :  osuszacz  jest

przeznaczony  wyłącznie  do  celów
domowych i biurowych

Spis treści

•   Przed pierwszym użyciem
Warunki bezpieczeństwa
Instalowanie

•   Obsługa
Obsługa urządzenia —
Opróżnianie z wody —
Konserwacja-
Dane techniczne----------
Najczęstsze usterki ------------------------------------
-

Uwaga
•Temperatura powietrza w pomieszczeniu
wzrośnie w czasie pracy osuszacza
•Zaleca się ograniczyć częstotliwość
otwierania drzwi i okien w czasie pracy
urządzenia w celu zmaksymalizowania efektu
osuszania.
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■Co to jest "System
absorbcyjny?
To jest nowej generacji
FREON-FREE (wolny of
freonu) system osuszania
zmniejszający wpływ
technologii na nasze
globalne środowisko.
Mikro pory w specjalnym
materiale silikonowym
absorbują wilgoć z
powietrza i osuszone
powietrze jest
wydmuchiwane na
zewnątrz.
Uwięziona wilgoć jest
zamieniana w wodę i
odprowadzana do
zbiornika.
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Suche
powietrze

Grzałka

Rotor osuszający
(specjalny silicon)



Wskazówki  bezpieczeństwa
Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa w celu uniknięcia jakichkolwiek potencjalnych
możliwości uszczerbku na zdrowiu użytkownika czy też innych osób jak i w rzeczach należących do niego.

UWAGA   -  WAŻNE  

Nie wolno używać osuszacza bez zamontowanego filtra który należy bezwzględnie utrzymywać w
odpowiedniej czystości

Nie wolno doprowadzić do uszkodzenia kabla przyłączeniowego.  * Nie wolno niszczyć go,
przerabiać, zwijać, skręcać czy rozciągać ponad miarę. Uszkodzony kabel przyłączeniowy grozi
porażeniem, zwarciem a nawet pożarem. Uszkodzony kabel może wymienić tylko uprawniony serwis.

• Nie wolno przyłączać urządzenia do sieci elektrycznej o innym napięciu niż 230 Volt.  * Może być to
przyczyną pożaru.

• Wtyczka kabla przyłączeniowego powinna być umieszczona dokładnie w gniazdku      Niedokładne
`umieszczenie wtyczki może być powodem porażenia prądem jak również pożaru. Nie wolno używać
uszkodzonych lub obluzowanych wtyczek.

• Należy utrzymywać kabel przyłączeniowy w czystości.  Jeśli urządzenie jest nieużywane przez
dłuższy czas należy odłączyć kabel od gniazdka.

• Nie wolno wyłączać urządzenia poprzez wyjęcie wtyczki kabla z gniazdka.   Grozi to uszkodzeniem
urządzenia jak i kabla przyłączeniowego. 

• Nie wolno wkładać żadnych obcych przedmiotów do otworów osuszacza.   Mogą one spowodować
zwarcie i porażenie prądem.

• Nie wolno obsługiwać kabla przyłączeniowego mokrymi rękoma.   Może to być przyczyną
porażenia prądem.

• Jeśli zacznie wydobywać się jakikolwiek dziwny zapach z osuszacza, należy wyłączyć go   i
skontaktować się z serwisem.

• Nie wolno wkładać żadnych długich przedmiotów ( w tym palców) do otworów osuszacza.
Ostrzeżenie: Wirujące części

•  Nie wolno umieszczać osuszacza w bezpośredniej bliskości urządzeń grzewczych.
 Plastikowe części urządzenia mogą się odkształcić a nawet zapalić.

• Nie wolno przeprowadzać  samodzielnie napraw osuszacza.
Może to być przyczyną zwarcia, porażenia czy ognia.

• Samodzielne naprawy mogą spowodować utratę gwarancji.

• Osuszacz należy odłączyć od sieci przed przystąpieniem do jego czyszczenia i   konserwacji.

• Kabel należy wyjmować gniazdka trzymając za wtyczkę, nie przewód.

• Osuszacz powinien być umieszczony na równym i stabilnym podłożu.

• Nie wolno używać osuszacza w bardzo małych pomieszczeniach (np. toalecie). Zła wentylacja
może spowodować przegrzanie i pożar.

• Nie wolno używać osuszacza w bezpośredniej bliskości źródeł wody.  Zalanie osuszacza może
spowodować zwarcie I porażenie prądem

4

Nie wolno używać osuszacza w zapylonych lub mocno zakurzonych pomieszczeniach.
Grozi to przegrzaniem i nieodwracalnym uszkodzeniem rotora absorpcyjnego !



•  Nie wolno używać osuszacza w bezpośredniej bliskości ulatniających się palnych gazów. 

•           Nie wolno wystawiać osuszacza na bezpośrednie działanie słońca. 

   Przegrzanie może być powodem pożaru. 

 
• Woda zebrana przez osuszacz nie nadaje się do picia dla zwierząt domowych. 
 
• Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą. 
 

Bezpośredni kontakt z wodą urządzenia jest zabroniony ponieważ może spowodować zwarcie 
elektryczne. 

• Nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów na urządzeniu. 

• Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych zbiorników z wodą (np. miski) ponieważ jakikolwiek 
przeciek wody może być przyczyną niebezpiecznego zwarcia elektrycznego. 

• Nie wolno blokować wlotu ani wylotów powietrza w urządzeniu. Może to być przyczyną przegrzania 
urządzenia a nawet pożaru. 

• Nie wolno stawać na urządzeniu. Grozi to uszkodzeniem urządzenia jak i niebezpieczeństwem 
groźnego upadku. 

• Przed przemieszczeniem urządzenia należy wyłączyć je z sieci i opróżnić zbiornik z wody. 
 

 

• Szczególną ostrożność należy zachować w poniższych przypadkach: 
-gdy urządzenie jest używane w obecności niemowląt, dzieci, starszych ludzi oraz  osób które nie są w stanie  
same obsługiwać tego urządzenia. Ciepło generowane przez urządzenie podnosi temperaturę w pomieszczeniu 
. Siedzenie bezpośrednio w strumieniu ciepłego powietrza przez dłuższy okres może być przyczyną 
odwodnienia i dyskomfortu. 
-nie należy używać urządzenia w miejscach gdzie są przechowywane farmaceutyki czy chemikalia ( w 
szpitalach, laboratoriach, salonach piękności itp.) 
 
 
Instalowanie osuszacza  - Wskazówki 
 
Należy zachować odstęp 50 cm od wlotu powietrza osuszacz. Podobny odstęp jest wymagany nad wylotem 
powietrza. 
 
Urządzenie będzie działało prawidłowo gdy temperatura będzie pomiędzy 1 i 40 stopni Celsjusza zaś wilgotność 
względna ponad 20%. Jeśli temperatura będzie poza powyższym zakresem, system zabezpieczający osuszacz 
wyłączy go. 
 
Nie należy przechylać ani uderzać osuszacza. 
 
Przerwa w dostawie energii elektrycznej spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia. Należy 
Włączyć je ponownie przyciskiem START/STOP. 
 
Osuszacz winien stać w odległości minimum 1 m od odbiorników radiowo-telewizyjnych. 
 
Nie wolno blokować wlotu i wylotu powietrza żadnymi obiektami jak np. ubrania czy zasłony ! 
Grozi to przegrzaniem urządzenia, uszkodzeniem i w efekcie zagrożeniem pożarem. 
 
Uwaga: Przy pierwszym włączeniu osuszacza może być wyczuwalny lekki zapach chemikaliów. Jest to objaw 
normalny, który szybko zniknie. 
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Opróżnianie zbiornika 

■ Zbiornik jest pełny 
• Osuszacz wyłączy się automatycznie kiedy 

zbiornik będzie pełny(około 5.5L).Lampka 
kontrolna FULL miga.(Pozostałe są 
wyłączone). 

 

■ Demontaż zbiornika 

1. Wysuń zbiornik powoli. 
Należy zrobić to ostrożnie aby nie rozlać 
wody.. 

■ Montaż zbiornika na miejscu 

Zbiornik pełny (miga)

1. Zamontuj pokrywę. 
Wpierw frontową stronę 

 
2. Wsuń powoli zbiornik na swoje miejsce aż do 
końca.

 

 

Uwaga:                                                                                            
• Pokrywa zbiornika musi być na swoim miejscu w przeciwnym razie nastąpi wyciek wody! 
• Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do zbiornika ! 
• Zbiornik powinien być umieszczany na swoim miejscu ostrożnie o dokładnie. 

Osuszacz nie włączy się gdy zbiornik był włożony zbyt gwałtownie lub niedokładnie. W takim 
przypadku należy zbiornik wyjąć i zamontować ponownie. 
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Pełen zbiornik

Wysuniecie zbiornika 2.

2. Zdejmij pokrywę i wylej wodę 





■ Filtr powietrza (co dwa tygodnie) 
Zabrudzony filtr powoduje zakłócenie osuszania, zwiększony pobór energii elektrycznej i może być powodem uszkodzenia 
urządzenia. 
Gdy osuszacz pracuje bez zamontowanego filtra, kurz bardzo łatwo osiada wewnątrz urządzenia co może być 
przyczyną poważnych problemów. 

Filtr może być czyszczony; 
• Małą końcówką odkurzacza. 
• Jeśli jest bardzo brudny, należy 

umyć go w wodzie z dodatkiem 
detergentu i wysuszyć. 

 

Demontaż filtra 
• Wysuń filtr jak na 
rysunku. 

Montaż filtra 
• Wsuń go ostrożnie z powrotem 

jak na rysynku. 

Tab Tab

 

■ Gdy osuszacz nie będzie używany przez 
dłuższy okres 

1. Należy zostawić osuszacz na jeden dzień po wyłączeniu a 
następnie opróżnić zbiornik. 

2. Oczyścić obudowę, zbiornik i filtr. 
3.  Przykryć osuszacz folią lub innym przykryciem. 
4.  Przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu w pozycji pionowej.

Uwaga 
 
Przechowywać osuszacz należy w pozycji 
pionowej, nigdy na boku! 

 

    

Dane techniczne 

 

Model DH600 
Zasilanie 230VAC50HZ 
Zdolność osuszania 5.5L/day   (Przy 20°C i  80% wilgotności) 
Zużycie energii 560W 

 Głosność pracy HI                                MID LO (Tryb Cichy ) 
 45  db                               40 db 29 db  
Pojemność zbiornika Approx. 5.5L (Automatyczny stop)
Waga 7.0 Kg 
Wymiary 545W x 200 Sz x430 Gł (mm) 
Długość kabla 2.0m
Wyposażenie Filtr węglowy (1 szt)  
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Najczęstsze usterki    ■ Nim zgłosisz osuszacz do serwisu! 

Sugerujemy zapoznać się z poniższą listą najczęściej występujących nieprawidłowości  
 

Problem Przyczyna  

Nie włącza się ► • Czy kabel przyłączeniowy jest w gniazdku? 
• Czy kontrolka zbiornika FULL miga? 

 

Kontrolka zbiornika FULL miga 
choć zbiornik jest na miejscu i nie 
jest pełny. 

► • Czy zbiornik jest włożony prawidłowo?
• Czy zbiornik był włożony gwałtownie? Czy jest dokładnie na swoim 
miejscu? 
-> Wyjmij i włóż ponownie zbiornik powoli i dokładnie. 
• Czy pływak jest na swoim miejscu?

 

Nienormalny, głośny dzwięk. ► • Czy filtr jest brudny I zablokowany?  

  • Czy osuszacz stoi pewnie na stabilnym podłożu? 
• Czy podłoże jest stabilne? 

 

Wyciek wody. ► • Czy osuszacz był przechylony lub upadł? 
• Czy osuszacz był przemieszczany z wodą w zbiorniku ? 
• Czy pływak jest zablokowany ? 

 

Bardzo wolne tempo zbierania  •   Czy filtr jest zablokowany lub zabrudzony?  

wody. 
 

► • Czy wlot powietrza jest zablokowany? 
• Czy temperatura lub poziom wilgotności są b.niskie? 
-> Niski poziom wilgotności zmniejsza wydajność osuszacza. 

 

 ► •  Czy pomieszczenie nie jest za duże ?-  

Poziom wilgotności 

nie spada. 

 •  Czy okno lub dzwi nie są zbyt częto otwierane? 
•  Czy jest jakieś żródło wilgoci w pomieszczeniu ? 

 

Jesli osuszacz został 

przewrócony. 

► •  Postaw do natychmiast. 
(żeby zminimalizować wypływ wody) 
'-> Lampka CHECK miga. Odłącz osuszacz od sieci I sprawdź czy jest 
prawidłowo umieszczony. 

 

Gdy lampka CHECK świeci się ► • Odłącz osuszacz od sieci na co najmniej 10 sekund w włącz go 
ponownie. 

 

 

Probem Przyczyna  

Gdy lampka CHECK świeci się ► • Czy filtr jest zabrudzony ?-> Wyczyść go. 
• Czy wlot powietrza jest zablokowany?-> Odblokuj go. 
• Czy osuszacz przwrócił się?-> 1. Odłącz go od sieci  2. Postaw go 
pionowo  3. Wytrzyj wodę która wypłynęła ze zbiornika. 

 

  4. Włącz osuszacz do sieci ponownie 
 •    Czy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest zbyt niski-> 
Najniższy poziom wilgotności przy którym osuszacz pracuje to jest 
20% wilgotności względnej. 

 

Lampka CHECK swieci się a 
pozostałe lampki migają 

► •   Skontaktuj się z serwisem  
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