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Instrukcja obsługi

               

Materiał łatwopalny. Urządzenie 
zawiera R290/Propan,
który jest palnym czynnikiem 
chłodniczym. Gazowy czynnik 
chłodniczy R290 jest zgodny 
z europejskimi dyrektywami 
środowiskowymi. Urządzenie zawiera 
około 55g gazowego czynnika 
chłodniczego R290. Nie dziurawić 
i nie palić. Konserwacja i naprawy 
wymagające pomocy innego 
wykwalifikowanego personelu 
muszą być przeprowadzane pod 
nadzorem specjalistów w zakresie 
stosowania łatwopalnych czynników 
chłodniczych. 
               

                     Patrz instrukcja obsługi.

                Przeczytaj instrukcję 
techniczną 

               Przeczytaj instrukcję obsługi.               

INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA

Przed instalacją i użytkowaniem 
urządzenia należy dokładnie 
zapoznać się z załączoną 
instrukcją obsługi. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności, jeśli 
nieprawidłowy montaż i użytkowanie 
spowodują obrażenia ciała i szkody. 
Instrukcję obsługi urządzenia należy 
zawsze zachować na przyszłość. 

Bezpieczeństwo dzieci i osób 
szczególnie narażonych na 
niebezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE

Ryzyko odniesienia obrażeń lub 
trwałego kalectwa.
Niniejsze urządzenie może być 
użytkowane przez dzieci od 8 roku 
życia oraz osoby o ograniczonych 
zdolnościach fizycznych, 
sensorycznych lub umysłowych, lub 
osoby nieposiadające doświadczenia 
i wiedzy, jeżeli zostały poddane 
nadzorowi lub poinstruowane w 
zakresie bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i rozumieją związane 
z tym zagrożenia. 
Nie pozwalać dzieciom bawić się 
urządzeniem. 

Dzieci poniżej 3 roku życia powinny 
być trzymane z dala od urządzenia, 
chyba że są pod stałym nadzorem. 
Przechowywać wszystkie 
opakowania z dala od dzieci. 
Dzieci nie mogą czyścić ani 
konserwować urządzenia bez 
nadzoru. 

Ogólne bezpieczeństwo
Urządzenie jest przeznaczone do 
użytku domowego i podobnych 
zastosowań, jak np: w piwnicach, 
pustkach podpodłogowych; 
kuchniach dla personelu w sklepach, 
biurach i innych miejscach pracy. 
Tabliczka znamionowa znajduje się 
za zbiornikiem na wodę osuszacza.
Otwory wentylacyjne nie mogą być 
zasłonięte.  

Do przyspieszenia procesu 
rozmrażania nie należy używać 
urządzeń mechanicznych ani 
innych środków innych niż zalecane 
przez producenta.
Urządzenie nie może być 
przechowywane w pomieszczeniu, 
w którym stale działają źródła 
zapłonu (na przykład otwarty 
ogień, działające urządzenie 
gazowe lub działająca grzałka 
elektryczna). Nie dziurawi i nie pali.
Należy pamiętać, że czynniki 

chłodnicze mogą być bezzapachowe. 
Nie czyścić urządzenia rozpyloną 
wodą ani parą. Czyścić urządzenie 
wilgotną, miękką ściereczką. 
Stosować wyłącznie detergenty 
obojętne. Nie używać produktów 
ściernych, ściernych podkładek 
czyszczących, rozpuszczalników lub 
przedmiotów metalowych.
W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilającego należy go wymienić 
u producenta, w autoryzowanym 
punkcie serwisowym lub u osób 
o podobnych kwalifikacjach, aby 
uniknąć zagrożenia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Instalacja 
OSTRZEŻENIE
Tylko wykwalifikowana osoba może 
zainstalować urządzenie.
Usunąć wszystkie opakowania.
Nie instalować ani nie używać 
uszkodzonego urządzenia. 
Urządzenie powinno być 
zainstalowane, obsługiwane i 
przechowywane w pomieszczeniu 
o powierzchni podłogi większej niż 
4 m².. Należy przestrzegać instrukcji 
montażu dołączonej do urządzenia. 
Zawsze należy zachować ostrożność 
podczas przenoszenia urządzenia, 
ponieważ jest ciężkie. Należy zawsze 
nosić rękawice ochronne.

Upewnić się, że powietrze może 
krążyć wokół urządzenia. 
Przed podłączeniem urządzenia do 
sieci należy odczekać co najmniej 4 
godziny. Ma to na celu umożliwienie 
powrotu oleju do sprężarki.  
Nie instalować urządzenia w pobliżu 
grzejników lub innych źródeł ciepła.
Nie instalować urządzenia 
w miejscach narażonych na 
bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. Urządzenie to jest 
przeznaczone tylko do użytku w 
pomieszczeniach. Upewnij się, .

R2
90

03



PL

53

Instrukcja obsługi

03

że urządzenie jest ustawione na 
stabilnym, płaskim podłożu. Jeśli 
powierzchnia nie jest stabilna, istnieje 
ryzyko, że urządzenie może być 
niestabilne, co może spowodować 
nadmierne wibracje i wyciek wody 

Podłączenie elektryczne 

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru i 
porażenia prądem elektrycznym. 
Urządzenie musi być podłączone 
do uziemionego gniazdka. 
Upewnić się, że informacje 
elektryczne na tabliczce 
znamionowej są zgodne 
z informacjami dotyczącymi 
zasilania. W przeciwnym 
przypadku skontaktować się 
z elektrykiem.
Należy zawsze używać prawidłowo 
zainstalowanego gniazda 
odpornego na wstrząsy.  
Nie należy używać adapterów i 
przedłużaczy wielogniazdowych.  
Uważać, aby nie uszkodzić 
elementów elektrycznych 
(np. wtyczki sieciowej, kabla 
sieciowego). 
W celu wymiany części 
elektrycznych należy skontaktować 
się z autoryzowanym punktem 
serwisowym lub elektrykiem. 
Kabel sieciowy musi znajdować się 
poniżej poziomu wtyczki sieciowej. 
Wtyczkę sieciową należy podłączać 
do gniazda sieciowego dopiero po 
zakończeniu instalacji. 
Po zakończeniu instalacji należy 
upewnić się, że wtyczka sieciowa 
jest podłączona do gniazdka. 
Nie ciągnąć za kabel sieciowy w 
celu odłączenia urządzenia. Zawsze 
ciągnąć za wtyczkę sieciową. 

Zastosowanie

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń, 
oparzeń, porażenia prądem 
elektrycznym lub pożaru. 
Nie należy zmieniać specyfikacji 
urządzenia. 

Uważać, aby nie uszkodzić obiegu 
czynnika chłodniczego. Zawiera 
on propan (R290), gaz ziemny o 
wysokim poziomie ekologiczności. 
Gaz ten jest łatwopalny.

Jeśli obieg czynnika chłodniczego 
ulegnie uszkodzeniu, należy 
upewnić się, że w pomieszczeniu 
nie ma płomieni ani źródeł 
zapłonu. Przewietrzyć 
pomieszczenie. 
W pobliżu urządzenia lub na nim 
nie wolno umieszczać produktów 
lub przedmiotów łatwopalnych, 
które są zwilżone produktami 
łatwopalnymi.

Utylizacja 

OSTRZEŻENIE
Ryzyko zranienia.
Odłączyć urządzenie od zasilania 
sieciowego.
Odłączyć kabel sieciowy i wyrzucić 
go.
Obieg czynnika chłodniczego 
urządzenia jest przyjazny dla 
warstwy ozonowej. Aby uzyskać 
informacje na temat prawidłowego 
wyrzucania urządzenia, 
skontaktować się z władzami 
miasta. 
Nie wolno uszkodzić jednostki 
chłodzącej urządzenia znajdującej 
się w pobliżu wymiennika ciepła. 

Zawsze należy utrzymywać 
urządzenie w czystości. 
Nie zakrywaj urządzenia.
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PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Osuszacz nie działa Zasilanie nie jest podłączone - Sprawdzić czy osuszacz podłączony jest do źródła prądu i sprawdzić bezpieczniki.
- Sprawdzić, czy zbiornik wody jest pusty i prawidłowo umieszczony w osuszaczu. 

Osuszacz nie usuwa wilgoci - Pojemnik na wodę jest pełny.

- Pojemnik na wodę nie został 
prawidłowo wymieniony.

- Filtr powietrza jest zatkany.
Temperatura lub względna wilgotność 
w pomieszczeniu, w którym urządze 
nie pracuje są zbyt niskie.

-      Wylać wodę z pojemnika. 

-       Umieścić pojemnik na wodę we właściwej pozycji.

-       Wyczyścić filtr powietrza

- Sprawdzić czy strumień powietrza może swobodnie przepływać przez osuszacz. Sprawdzić czy przednia kratka i filtr  
powietrza są czyste a osuszacz znajduje się  
20-30 cm od ściany.

- Sprawdzić, czy wężownice chłodzące nie są pokryte grubą warstwą lodu.

Osuszacz działa, ale niewystar-
czająco zmniejsza względną 
wilgotność.

- Pomieszczenie jest zbyt duże.

- Istnieje zbyt wiele źródeł wilgoci.

- Zbyt duża wentylacja.

-        Zalecamy używanie osuszacza o większej wydajności.

-        Zalecamy używanie osuszacza o większej wydajności. 

-         Zmniejszyć wentylację (np. zamknąć okna i drzwi.)

Jeśli powyższe rozwiązania nie przyniosą stosownych rezultatów, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą w celu przeprowadzenia kontroli i ewentualnej 
naprawy osuszacza.

MDK11

Maks. obszar działania  50 m2

Przepływ powietrza 77 m³/h

Osuszanie w temp. 30˚C i 80% wilgotności względnej. 10l/ 24 h

Moc w temp. 20˚C i 70% wilgotności względnej. 210 W

Pojemność zbiornika 1,8 l l

Czynnik chłodniczy R290 (55g)

Napięcie 230 V

Częstotliwość 50Hz

Prąd 0,95 A

Kod IP IP22

Poziom hałasu w decybelach 290x190x478

DANE TECHNICZNE

*Mogą wystąpić zmiany i udoskonalenia techniczne. Wszystkie wartości 
są podane w przybliżeniu i mogą się różnić w zależności od warunków 
zewnętrznych, takich jak temperatura, wentylacja i wilgotność.

Panel sterowania Uchwyt

Płyta powietrzna

Zbiornik

Filtr

	

	

Przewód zasilający
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FIRMA WOOD’S JEST WIODĄCYM NA 
ŚWIECIE PRODUCENTEM OSUSZACZY.

Osuszacze firmy Wood’s od lat wiodą 
prym na rynkach światowych. Osuszacze 
firmy Wood’s przystosowane są do pracy 
nawet w najbardziej wymagających 
klimatach. Ich wydajność pozostaje na 
dobrym poziomie nawet przy niskich 
temperaturach i poziomach wilgotności. 
Osuszacze zapewniają bardzo dobre 
rezultaty w miejscach takich jak piwnice, 
garaże czy domki letniskowe, w których 
często panuje duża wilgotność powietrza. 
Również wspaniale radzą sobie z 
suszeniem prania, osuszaniem strychów, 
pralni i sal bilardowych. Efektywność i 
niskie zużycie energii. Nie niszczy ubrań.

Ilość wilgoci usuwanej przez osuszacz 
zależy od temperatury, poziomu 
wilgotności i miejsca ustawienia 
osuszacza. Zewnętrzne warunki 
pogodowe również mogą wpłynąć 
na wydajność osuszacza. W zimnych 
warunkach poziom wilgotności absolutnej 
obniża się i z tego powodu zmniejsza 
się ilość usuwanej przez osuszacz 
wilgoci z powietrza. (Wilgotność 
względna może być nadal na wysokim 
poziomie.) Osuszacza najlepiej używać 
w temperaturach od +5˚C do +35˚C. 

Osuszacze firmy Wood’s są bezpieczne 
w obsłudze i zaprojektowane z myślą 
o ciągłym użytkowaniu przez wiele lat. 

NADMIERNA WILGOĆ  
POWIETRZA - ZAGROŻENIE

Do kondensacji dochodzi, kiedy para 
wodna wchodzi w kontakt z zimną 
powierzchnią, np. okna lub ściany. 
Prowadzi to do jej ochłodzenia, 
kondensacji i powstania kropel wody. 
Następnie w miejscach o wysokiej 
wilgotności powietrza może dochodzić 
do powstania pleśni i zagrzybienia, 
które z kolei prowadzi do uszkodzenia 
lokalu mieszkaniowego i jego mebli. 
Środowisko to może nawet wywoływać 
choroby u mieszkańców. Roztocza i 
pająki również dobrze się rozwijają 
w wilgotnym środowisku. Osuszacz o 
wysokiej wydajności zapewnia dobrą, 
zdrową wilgotność powietrza. W celu 

zapewnienia najwyższej wydajności 
drzwi i okna osuszanych pomieszczeń 
powinny być zamknięte. Osuszacz usuwa 
nieprzyjemne zapachy, przyjaźnie osusza 
drewno i usuwa wilgoć z odzieży i sprzętu 
sportowego.
Osuszacza można używać w piwnicach, 
umywalniach, garażach, przestrzeniach 
podpodłogowych, karawanach, domkach 
letniskowych i na łodziach. Jeśli osuszacz 
umieszczony zostanie w zimniejszym 
środowisku, należy zapoznać się ze 
Wskazówkami znajdującymi się na 
zakończeniu instrukcji obsługi.

UMIEJSCOWIENIE OSUSZACZA

Osuszacze firmy Wood’s można łatwo 
przenosić i jedyne czego wymagają to 
łatwy dostęp do źródło prądu o napięciu 
220/240 V. Ponadto należy pamiętać, że: 

- Osuszacza nie należy umieszczać zbyt 
blisko kaloryferów, innego rodzaju źródeł 
ciepła lub w miejscach wystawionych 
na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, ponieważ obniża to jego 
wydajność.

- Pracę osuszacza ułatwia utrzymywanie w 
pomieszczeniu temperatury wyższej niż 
+5˚C przy użyciu kaloryfera lub dmuchawy 
do ogrzewania.

- Osuszacz powinien zostać umieszczony 
przynajmniej 20-30 cm od ściany lub 
innych przedmiotów, w celu zapewnienia 
maksymalnego przepływu powietrza.  

-  Najlepiej kiedy osuszacz zostaje 
umieszczony na środku pokoju/ 
pomieszczenia.

UWAGA:  Przy używaniu osuszacza 
w łazience należy ustawić go w jednym 

stałym miejscu i nie przenosić go. Przed 
użyciem osuszacza w łazience należy 
sprawdzić i zastosować się do lokalnych 
przepisów dotyczących używania 
sprzętu elektrycznego w łazienkach. 

KORZYSTANIE Z OSUSZACZA

Jeśli osuszacz transportowano w pozycji 
poziomej, istnieje ryzyko, że olej wyciekł 
z kompresora do zamkniętego układu rur. 
W takim przypadku należy pozostawić 
osuszacz w pozycji pionowej przez kilka 

godzin przed jego użyciem. Bardzo ważne 
jest, aby olej spłynął z powrotem do 
kompresora, ponieważ osuszacz może 
ulec poważnemu uszkodzeniu.

1. Sprawdzić, czy zbiornik wody jest 
prawidłowo umieszczony.

2. Należy podłączyć osuszacz do 
uziemionego źródła prądu.. 

3. Ustawić żądany poziom wilgotności za 
pomocą regulatora wilgotności. Patrz 
rozdział dotyczący kontroli wilgotności 
powietrza. 

  

UWAGA: Po wyłączeniu osuszacza 
muszą upłynąć 3 minuty zanim 
zostanie on ponownie uruchomiony, 
a wbudowane funkcje automatyczne 
zostaną w tym czasie wyłączone.

ZBIORNIK PEŁNY 

Kiedy pływak osiągnie pewną wysokość, 
osuszacz wyłącza się, aby zapobiec 
wylaniu się wody ze zbiornika.

Po opróżnieniu zbiornika wody i kiedy 
należy wymienić go w osuszaczu.

.

- .Wsuń zbiornik wody aż nie znajdzie się 
na swoim miejscu.

KONTROLA WILGOTNOŚCI

Osuszacz Wood’s wyposażony jest 
w wbudowaną regulację wilgotności, 
która jest ustawiana na żądany poziom 
wilgotności. Sterowanie rejestruje 
aktualny poziom wilgotności i zapewnia 
automatyczne włączanie i wyłączanie 
osuszacza.

´ UWAGA: Wilgotność względna 
otoczenia jest najprościej mierzona 

za pomocą higrometru Wood’s, 
a najbardziej odpowiedni zakres 
wynosi od 50% do 60%.
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AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Po zapełnieniu zbiornika wody osuszacz 
wyłącza się automatycznie.
Lampka kontrolna z przodu osuszacza 
zmieni kolor na czerwony, sygnalizując, 
że zbiornik wodny powinien być 
opróżniony.

1. Należy odłączyć osuszacz od źródła prądu.

2. Opróżnić zbiornik z wody.

3. Włóż pusty zbiornik wody z powrotem.

4. Należy podłączyć osuszacz do źródła prądu.

FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza znajdujący się z tyłu 
osuszacza chroni wężownice chłodzące 
przed zanieczyszczeniami. Strumień 
powietrza musi swobodnie przepływać 
przez osuszacz, dlatego bardzo ważne jest 
utrzymywanie filtra w czystości. Filtr należy 
wyczyścić, kiedy zajdzie taka potrzeba.

AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

Osuszacze Wood’s są wyposażone 
w sterownik, który zapewnia 
automatyczne odszranianie wężownic 
w razie potrzeby. Sterowanie wyłącza 
sprężarkę, co powoduje zatrzymanie 
chłodzenia wężownic. Wentylator 
nadal zasysa powietrze o temperaturze 
pokojowej przez osuszacz i w ten sposób 
topi lód, a woda spływa do zbiornika. 
Ten system odszraniania oznacza, 
że osuszacz pracuje w tak niskich 
temperaturach, jak +5°C.

 
WENTYLATOR

Wentylator zapewnia przepływ powietrza 
przez osuszacz. Wilgotne powietrze 
jest zasysane od tyłu i przechodzi przez 
wężownicę chłodzącą i parownik, aby 
wydostać się suche i ciepłe na górze 
osuszacza. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby utrzymać wysoki poziom wydajności, 
osuszacz firmy Wood’s wymaga 
regularnego czyszczenia i wymiany filtra. 

-- Wężownice chłodzące najlepiej czyścić 
szmatką i ciepłą wodą – zachować 
ostrożność.

- Silnik wentylatora jest trwale 
nasmarowany i nie wymaga konserwacji. 

  

UWAGA: Przed przystąpieniem do 
czyszczenia zawsze najpierw należy 
odłączyć urządzenie od źródła prądu.

WSKAZÓWKI:   

Czasami warto użyć osłony przeciwmrozowej 
lub wentylatora nagrzewnicy, aby upewnić 
się, że temperatura nie spadnie poniżej +5˚C.

W celu uzyskania maksymalnej wydajności 
osuszania w pomieszczeniu zaleca się 
minimalizację nawiewu powietrza z 
zewnątrz i z sąsiednich pomieszczeń – 
należy zamykać drzwi i nawiewniki.

- Umieścić na środku pomieszczenia

- Zwiększyć temperaturę w celu szybszego 
osuszania

 (ciepłe powietrze przenosi więcej wody.)

- Użyć osłony przeciwmrozowej, jeśli 
temperatura spadnie poniżej +5°C

- Wyższe osuszanie jesienią/latem, ponieważ 
powietrze zewnętrzne jest ciepłe i wilgotne. 
(Absolutna wilgotność jest zwykle wyższa.)

KIEDY OSUSZACZ WYMAGA 
SERWISOWANIA

Jeśli osuszacz wymaga serwisowania, 
należy skontaktować się z detalistą. 
Przy składaniu roszczenia gwarancyjnego 
wymagany jest dowód zakupu.

GWARANCJE

Osuszacze objęte są dwuletnim okresem 
gwarancji. Gwarancja jest ważna tylko 
w przypadku otrzymania potwierdzenia 
odbioru.

UWAGA!  Uzyskaj 3-letnią gwarancję! 
Zarejestruj się na warranty-woods.com. 
Więcej informacji znajduje się na stronie 
woods.se.

Zalecane warunki pracy osuszacza :
     Temp. MDK od +5˚C do +35˚C
     Wilgotność względna: od 30% do 90%
     Zalecane poziom wilgotności: ok. 50%       
     RH (wilgotność względna)

WAŻNE!  - Osuszacze firmy 
Wood’s należy podłączać do 
uziemionego źródła prądu.

Źródłem zasilania powinno być 
220–240 V 50 Hz 
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ZBIORNIK PEŁNY

ODSZRANIANIE WILGOTNE

WILGOTNE TIMER MODE

TIMER BUTTON ON/OFF

FIRMA WOOD’S JEST WIODĄCYM NA 
ŚWIECIE PRODUCENTEM OSUSZACZY.

DZIAŁANIE
1 Podłącz do gniazda zasilania, 
a następnie naciśnij przycisk "ON/OFF", 
aby włączyć urządzenie. Urządzenie 
uruchamia się automatycznie i jest 
w stanie stałego osuszania.
2 Naciśnij "WILGOTNE", aby 
ustawić pożądaną wilgotność na 
40%»50%»60%»CO .
CO oznacza ciągłe osuszanie, urządzenie 
do osuszania bez ustawiania wilgotności, 
brak kontroli wilgotności
Jeśli wilgotność zmniejszy się do 
ustawionej wilgotności, urządzenie 
automatycznie się zatrzyma. 
Uwaga: Gdy wilgotność osiągnie 
docelowe ustawienie, sprężarka 
i wentylator przestaną działać na 
godzinę. Godzinę później wentylator 
będzie pracował przez 3 minuty w 
celu zapewnienia cyrkulacji powietrza. 
Jeśli wilgotność otoczenia jest wyższa 
niż ustawienie docelowe, urządzenie 
rozpocznie osuszanie.
Jeśli wilgotność otoczenia jest niższa 
niż ustawienie docelowe, sprężarka 
i wentylator zatrzymają się o jedną 
godzinę.
3 Naciśnij przycisk "LICZNIK", aby ustawić 
godziny pracy urządzeń 2h»4h»8h»Brak 
licznika.
4 Naciśnij przycisk "ON/OFF", aby włączyć 
urządzenie. " 

ZBIORNIK NA WODĘ PEŁNY
Gdy zbiornik na wodę jest pełny, włączy 
się alarm. -sprężarka zatrzyma się 
automatycznie, spowoduje to również 
zatrzymanie procesu osuszania.
Opróżnij pojemnik na wodę i umieść go 
ponownie we właściwej pozycji, osuszacz 
będzie kontynuował osuszanie, gdy 
sprężarka automatycznie uruchomi się po 
pięciu  minutach.

ODPROWADZANIE WODY
W razie potrzeby możliwe jest 
podłączenie rurki odpływowej (opcja) do 
urządzenia w celu stałego odprowadzania 
wody. Wystarczy podłączyć dołączony 
wąż odpływowy do dziobka spustowego 
i upewnić się, że końcówka węża jest 
położona niżej niż otwór spustowy, 
w przeciwnym razie woda nie będzie 
spływać, co może spowodować zalanie.
Uwaga: Sprężarka zacznie działać po 
5 minutach (patrz funkcja ochrony 
sprężarki)

FUNKCJA OCHRONY SPRĘŻARKI

Urządzenie jest wyposażone w funkcję 
ochrony sprężarki - tzn. Sprężarka ma 
pięć minut między uruchomieniem a 
wyłączeniem.

ROZMRAŻANIE

Gdy maszyna jest w środowisku 
niskiej temperatury podczas pracy, 
powierzchnia parownika może się pokryć 

szronem. W celu zapewnienia normalnej 
pracy, maszyna jest wyposażona 
w automatyczną funkcję rozmrażania. 

ZAPAMIĘTAJ FUNKCJĘ
Urządzenie zapamięta poprzednie 
ustawienie po podłączeniu wtyczki 
zasilania.
Urządzenie będzie działać w ustawieniu 
domyślnym po wyłączeniu urządzenia i 
odłączeniu wtyczki zasilania.

AUTOMATYCZNE PONOWNE 
URUCHOMIENIE PO AWARII 
ZASILANIA
Urządzenie włączy się automatycznie 
i działa w ostatnim ustawieniu po 
przywróceniu zasilania.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ponieważ obudowa jest wykonana 
z tworzywa sztucznego, nie należy 
umieszczać jej bezpośrednio 
w promieniach słonecznych.
Ostrożnie wyjmij zbiornik wody.
Jeśli urządzenie nie jest używane przez 
dłuższy czas. Wyłącz i odłącz urządzenie, 
opróżnij zbiornik wody i zapakuj go po 
2 dniach, następnie przechowuj w suchym 
i wentylowanym miejscu.
Do czyszczenia używaj wyłącznie 
miękkiej, czystej ściereczki. Do 
czyszczenia urządzenia nie należy używać 
benzyny, rozcieńczalników do farb lub 

40%    50%    60%

57



See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis visata muude olmejäätmete hulka. Et vältida kontrollimata 
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Este marcado indica que este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos en toda la UE. 
Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de las personas a raíz de la eliminación incontrolada 
de desechos, recíclelo de una manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos 
materiales. Para devolvernos su dispositivo, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto 
con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto y reciclarlo de manera que sea 
seguro para el medio ambiente.

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru 
a preveni eventualele prejudicii aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a 
deșeurilor, reciclați aparatul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. 
Pentru a ne returna dispozitivul dvs., vă rugăm să utilizați sistemele de colectare și returnare sau să contactați 
distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate prelua acest produs în vederea reciclării în 
condiții de siguranță a mediului.

Oznakowanie to wskazuje, że produkt nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami komunalnymi na terenie 
UE. W celu zapobieżenia ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego przez niekontrolowaną 
utylizacją odpadów, urządzenie należy poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby umożliwić ponowne 
wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić urządzenie, należy postępować zgodnie z systemem zwrotu i odbioru 
lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przyjąć ten produkt, aby poddać 
go bezpiecznemu recyklingowi.

Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal fjernes sammen med annet husholdningsavfall i hele 
EU. For å unngå mulig skader på miljøet og helse som følge av ukontrollert avfallshåndtering skal apparatet 
resirkulere på ansvarligmåte for å fremme bærekraftig gjenbruk av ressursene. For å returnere apparatet kan 
du bruke retur- og innsamlingssystemet eller ta kontakt med forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan 
resirkulere dette produktet på miljøvennlig måte.

Ši žyma rodo, kad šio gaminio nereikėtų išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti 
galimos nekontroliuojamo atliekų šalinimo sukeltos žalos aplinkai ar žmogaus sveikatai, jį atsakingai utilizuokite, 
kad būtų skatinamas tvarus pakartotinis materialių išteklių naudojimas. Jei norite įrenginį grąžinti mums, naudo-
kitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, kur buvo įsigytas gaminys. Jie gali priimti šį 
gaminį, kad jis būtų perdirbtas nepakenkiant aplinkai.

Šis marķējums norāda, ka ES valstīs šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai 
novērstu nekontrolētas atkritumu izmešanas izraisīto iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselībai, utilizējiet 
izstrādājumu atbildīgi, parūpējoties par materiālu pārstrādi. Nododiet ierīci pārstrādei, izmantojot vietējos 
atgriešanas/savākšanas pakalpojumus, vai sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties izstrādājumu. Izplatītājs 
var parūpēties par ekoloģisku izstrādājuma utilizēšanu.

Laut EU-Richtlinie 2002/96/EG darf dieses Gerät nicht mit normalem Siedlungsabfall entsorgt werden. 
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne am Produkt bzw. in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, 
dass das Produkt getrennt vom normalen Abfall zu entsorgen ist, um zu einer geringeren Umweltbelastung 
durch Chemikalien wie Kältemittel usw. beizutragen. Es dient auch dem Recycling aller wiederverwendbaren 
Teile. Wenden Sie sich als Verbraucher an Ihren Händler oder örtliche Behörden (Kommunalverwaltung, 
Bürgermeister usw.), um Einzelheiten zu Entsorgung/Recycling Ihres Altgerätes zu erhalten.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans l'UE. Afin 
d'éviter qu’une mise au rebut incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez 
l’appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour 
retourner votre appareil, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant chez 
lequel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.

Merkinnän mukaisesti tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana EU:n alueella. Kierrätä tuote vastuullisesti 
ja edistä materiaalien kestävää käyttöä. Samalla ehkäiset valvomattoman jätteiden hävittämisen aiheuttamia 
riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Jos haluat palauttaa laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai 
ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.

Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met andere huishoudelijke afvalstoffen mag worden 
verwijderd. Om eventuele schade aan het milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
vermijden, moet u het verantwoord recyclen om het duurzame hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Als 
een consument, bij het afdanken van dit product, kunt u contact opnemen met uw handelaar of uw plaatselijke 
autoriteiten (plaatselijk bestuur, burgemeester enz.) om details te verkrijgen over het recycleren van dit product. 
Zij kunnen dit product accepteren voor milieuveilig recyclen.

Denne mærkning viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. For 
at undgå eventuelle miljø- eller sundhedsmæssige skader på grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal 
produktet genvindes på forsvarlig vis. Dermed fremmes bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at 
returnere apparatet til os skal du bruge returnerings- og indsamlingssystemerne eller kontakte den forhandler, 
hvor produktet blev købt. Forhandleren kan sørge for, at produktet genvindes på miljømæssigt forsvarlig vis.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the 
EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle 
it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your us device, please use 
the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this 
product for environmental safe recycling.
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