
wydajność głośność pojemność zbiornika

Instrukcja obsługi

DHP-50CEBGHT4W
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≤52 5,5
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Szanowny kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu! 
Prosimy, abyś przed przystąpieniem do jego użytkowania dokładnie przeczytał
poniższą instrukcję i stosował się do jej zaleceń.
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Osuszacz służy do usuwania nadmiernej wilgoci z powietrza. 
Wynikająca z tego redukcja wilgotności względnej chroni budynki i ich 
zawartość przed niekorzystnymi skutkami nadmiaru wilgoci.

Jako czynnik chłodniczy zastosowano przyjazny dla środowiska gaz 
R290. Nie ma on szkodliwego wpływu na warstwę ozonową (ODP), ma 
znikomy wpływ efekt cieplarniany (GWP) i jest dostępny na całym 
świecie. Ze względu na swoje energooszczędne właściwości, R290 
doskonale nadaje się jako chłodziwo do tego zastosowania. Należy 
wziąć pod uwagę specjalne środki ostrożności ze względu na wysoką 
palność chłodziwa.

Opis produktu

Objaśnienie symboli z urządzenia i instrukcji

1. Zanim rozpoczniesz
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W tym urządzeniu zastosowano palny czynnik chłodniczy. 
Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i wejdzie w kontakt z 
ogniem lub częścią grzewczą, może spowodować ryzyko 
pożaru.

Przeczytaj uważnie INSTRUKCJĘ UŻYTKOWNIKA przed 
rozpoczęciem pracy.

Dalsze informacje dostępne są w INSTRUKCJI OBSŁUGI, 
INSTRUKCJI SERWISOWEJ, i tym podobne.

Personel serwisowy jest zobowiązany do uważnego 
przeczytania INSTRUKCJI OBSŁUGI i INSTRUKCJI 
SERWISOWEJ przed uruchomieniem.



Uwaga!
DLA BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ 
NASTĘPUJĄCYCH WYTYCZNYCH

1. Zanim rozpoczniesz

Zdecydowanie zaleca się, aby instalację i serwis przeprowadzał wykwalikowany
technik lub punkt serwisowy.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem R-290 (propan) jako 
wskazanym czynnikiem chłodniczym.

PĘTLA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO JEST SZCZELNIE ZAMKNIĘTA. AKCJE SERWISOWE 
POWINIEN PODEJMOWAĆ WYKWALIFIKOWANY TECHNIK.

NNie wypuszczaj czynnika chłodniczego do atmosfery.

R-290 (propan) jest palny i cięższy od powietrza.

Najpierw zbiera się w niskich obszarach, ale wentylatory mogą go rozprowadzać.

Jeśli gaz propan jest obecny lub nawet podejrzewany, nie pozwalaj 
nieprzeszkolonemu personelowi na podejmowanie prób znalezienia przyczyny 
wycieku.

Gaz propan używany w urządzeniu nie ma zapachu.

BBrak zapachu nie świadczy o braku ulatniającego się gazu.

W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby 
z pomieszczenia i je  przewietrzyć, skontaktuj się z lokalną strażą pożarną, aby 
poinformować o wycieku propanu.

Nie wpuszczaj żadnych osób do pomieszczenia przed przybyciem 
wykwalikowanego technika serwisu i ten technik informuje, że powrót do 
pomieszczecnia jest bezpieczny.

ZZakaz używania otwartego ognia, papierosów lub innych możliwych źródeł 
zapłonu wewnątrz lub w sąsiedztwie urządzenia.

Części składowe urządzenia są przeznaczone do propanu, nie wywołują zapłanu i 
iskrzenia.. Części mogą być wymieniane tylko na identyczne oryginalne części.

www.climative.eu
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NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, 
ŚMIERĆ, OBRAŻENIA I USZKODZENIA MIENIA.



Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i w pełni zrozumienie  przed 
uruchomieniem osuszacza.

OSTRZEŻENIE - aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób  
lub uszkodzeń mienia:

2. Zasady bezpieczeństwa

Urządzenie należy zawsze zasilać ze źródła zasilania o takim samym napięciu, 
częstotliwości i wartości znamionowej, jak wskazane na tabliczce znamionowej 
produktu.
Zawsze używaj uziemionego gniazdka elektrycznego.
Odłącz przewód zasilający podczas czyszczenia, serwisowania lub gdy nie jest 
używany.
Nie obsługiwać mokrymi rękami. Zapobiegaj rozlewaniu się wody na urządzenie.
NNie zanurzaj ani nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu, wilgoci lub innej 
cieczy.
Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylaj ani nie 
przewracaj urządzenia.
Nie odłączaj wtyczki podczas pracy urządzenia.
Nie odłączaj, ciągnąc za przewód zasilający.
Nie używaj przedłużacza ani przejściówki.
NNie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
Nie wspinaj się ani nie siadaj na urządzeniu.
Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
Nie dotykaj wlotu powietrza ani aluminiowych żeber urządzenia.
Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub nosi oznaki 
nieprawidłowego działania produktu.
Nie czyścić urządzenia żadnymi środkami chemicznymi.
NNie używaj produktu z uszkodzoną wtyczką lub przewodem. Jeśli nie działa 
prawidłowo, skontaktuj się z wykwalikowanym elektrykiem lub centrum 
serwisowym w celu sprawdzenia i naprawy, nigdy nie próbuj samodzielnie go 
zdemontować.
Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od ognia, łatwopalnych lub 
wybuchowych obiektów.
UrUrządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi 
okablowania.
Nie używać środków przyspieszających proces rozmrażania lub czyszczenia 
innych niż te zalecane przez producenta.
Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez źródeł ciągłej pracy (np. 
otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika 
elektrycznego).

www.climative.eu
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2. Zasady bezpieczeństwa

Nie ciąć ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
Przewody chłodnicze powinny być chronione przed uszkodzeniami zycznymi i nie 
będą instalowane w niewentylowanej przestrzeni i jeżeli powierzchnia jest 
mniejsza niż 12m².
Należy przestrzegać zgodności z krajowymi przepisami dotyczącymi gazu.
UtrzyUtrzymuj wszystkie wymagane otwory wentylacyjne urządzenia w czystości.

www.climative.eu
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Środki bezpieczeństwa podczas serwisowania

Każda osoba zaangażowana w pracę lub otwarcie obiegu czynnika 
chłodniczego powinna posiadać aktualny ważny certykat, który 
potwierdza ich kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z 
czynnikami chłodniczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwisowanie należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami 
producenta. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy 
wykwalikowanego personelu jest wykonywany pod nadzorem osoby 
z odpowiednimi upawnieniami dotyczacymi bezpiecznego 
obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi.

Jeśli czegoś nie rozumiesz lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z serwisem 

producenta.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej przy pracach serwisowych z 

osuszaczem wyposażonym w czynnik R290.

Przed rozpoczęciem prac przy układach zawierających palne czynniki chłodnicze 

należy przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. 

Przed przystąpieniem do prac przy systemie należy przestrzegać następujących 

środków ostrożności.

Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą, tak aby 

zminimalizować ryzyko wystąpienia łatwopalnych gazów lub pary podczas 

wykonywania pracy.

Sprawdzenie otoczenia

Procedura pracy

Cały personel konserwacyjny i inne osoby pracujące w okolicy zostaną poinstruowane 

o charakterze wykonywanych prac. Należy unikać pracy w przestrzeniach 

zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy zostanie wydzielony. Upewnij się, że 

warunki w obszarze roboczym zostały zabezpieczone i sprawdzone by nie doszło do 

zapłonu.

Ogólny obszar roboczy
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Obszar powinien być sprawdzony za pomocą odpowiedniego detektora czynnika 

chłodniczego przed i w trakcie pracy, aby upewnić się, że technik jest świadomy o 

możliwości wystąpienia potencjalnie palnej atmosfery. Upewnij się, że używany sprzęt 

detekcyjny jest przystosowany do pracy z palnymi czynnikami chłodniczymi, tzn. nie 

powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony i iskrobezpieczny.

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac na sprzęcie chłodniczym lub 

związanych z nim częściach, należy mieć pod ręką odpowiedni sprzęt gaśniczy. 

Gaśnica z suchym proszekiem lub gaśnica CO2 powinna być w pobliżu obszaru 

roboczego.

Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Obecność gaśnicy

Osoba wykonująca prace nad układem chłodniczym, które wiążą się z odsłonięciem 

jakiejkolwiek rur, które zawierają lub zawierały łatwopalny czynnik chłodniczy, powinny 

unikać wykorzystywania wszelkich źródeł zapłonu, może to prowadzić do zagrożenia 

pożarem lub wybuchem. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, również zapalony 

papieros, należy trzymać z dala od miejsca instalacji, naprawy, usuwania i utylizacji, 

podczas której palny czynnik chłodniczy może ewentualnie zostać uwolniony. Przed 

przystąpieniem do prac należy przeprowadzić inspekcję otoczenia wokół sprzętu, aby 

upupewnić się, że nie ma zagrożeń palnych lub ryzyka zapłonu. Znak „Zakaz palenia” 

powinien być umieszczony w miejscu wykonywania wszelkich prac nad urządzeniem.

Brak źródeł zapłonu

Upewnij się, że obszar roboczy znajduje się na otwartej przestrzeni lub że jest 

odpowiednio wentylowany przed rozpoczęciem pracy nad urządzeniem. Wentylacja 

powinna bezpiecznie rozpraszać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej wydalić go 

na zewnątrz do atmosfery.

Wentylacja

W przypadku wymiany elementów elektrycznych muszą one być odpowiednie do 

zastosowania i zgodne ze specykacją. Przez cały czas wytyczne producenta 

dotyczące konserwacji i serwisu powinny być przestrzegane. W razie wątpliwości 

Kontrola komponentów chłodniczych
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skonsultuj się z działem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy. W 

przypadku instalacji wykorzystujących palne czynniki chłodnicze stosuje się 

następujące wytyczne:

Wielkość napełnienia czynnikiem jest zgodna z wielkością instalacji, w którym 

znajduje się czynnik chłodniczy;

Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;

Jeżeli używany jest pośredni obwód chłodniczy, obwód wtórny należy sprawdzić 

pod kątem obecności czynnika chłodniczego;

Oznaczenia na sprzęcie są nadal widoczne i czytelne. Oznaczenia i znaki, które są 

nieczytelne należy poprawić;

rrura lub elementy chłodnicze są instalowane w miejscu, w którym jest mało 

prawdopodobne narażenie ich na działanie wszelkich substancji, które mogą 

powodować korozję elementów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że 

elementy są zbudowane z materiałów, które są z natury odporne na korozję lub są 

odpowiednio zabezpieczone przed korozją.

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych powinna obejmować wstępne 

kontrole bezpieczeństwa i inspekcje wizualne pod katem istnienia usterek. Jeśli istnieje 

usterka, która mogłaby zagrozić bezpieczeństwu, do obwodu nie należy podłączać 

zasilania elektrycznego, dopóki problem nie zostanie rozwiązany w sposób 

zadowalający. Jeżeli usterki nie można usunąć natychmiast, ale konieczne jest 

kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. 

Wstępne kontrole bezpieczeństwa obejmują:

kondensatory są rozładowane: należy to zrobić w bezpieczny sposób, aby uniknąć 

możliwości iskrzenia;

podczas ładowania, odzyskiwania lub czyszczenia systemu nie są odsłonięte żadne 

elementy elektryczne i przewody pod napięciem;

istnieje ciągłość uziemienia.

Kontola komponenetów elektrycznych
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Bezpieczna obsługa urządzenia

Po rozpakowaniu sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zarysowań.

Umieścić urządzenie na stabilnej, równej powierzchni w obszarze z co najmniej 50 

cm wolnej przestrzeni wokół niego pozwalającej na prawidłową cyrkulację 

powietrza.

Nie ustawiać w pobliżu ścian, zasłon lub innych przedmiotów, które mogą 

blokować wlot i wylot. Utrzymywać wlot i wylot powietrza niezablokowany.

NNie wkładać do wody ani nie włączać w pobliżu źródła wody.

W przypadku przechylenia o więcej niż 45°, pozwólić urządzeniu odstać w pozycji 

pionowej przez co najmniej 24 godziny przed uruchomieniem.

Nigdy nie instalować urządzenia w miejscu, w którym może być narażone na:

OSTRZEŻENIE
Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o powierzchni 
przekraczającej 12 m².
Nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym może wyciekać łatwopalny 
gaz.

źródła ciepła, takie jak: kaloryfery, piece lub inne produkty, które 

wytwarzają ciepło.

Bezpośrednie światło słoneczne

Wibracje mechaniczne lub wstrząsy

Nadmiar kurzu

Brak wentylacji, 

Nierówna powierzchnia
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Widok z przodu

Widok z tyłu

Panel sterowania

Kółka samonastawne

Przewód zasilający

Wylot powietrza

Uchwyt na przewód
zasilający

Kratka chłodnicy

Zbiornik na skropliny

Filtr powietrza

Koła transportowe

Zawór ciągłego
odprowadzania
wody

boczne uchwyty
transportowe

Wlot powietrza

Uchwyt transportowy



Usuwa do 50L dziennie

Programowalne ustawienia wilgotności

Programowalny Timer

Opcja stałego odpływu wody

Niska wartość hałasu

Cyfrowa kontrola wilgotności

KKółka samonastawne ułatwiające mobilność i przechowywanie

Automatyczny restart (kompatybilny z kontrolerem wilgotności)

Funkcja automatycznego odszraniania 

Funkcje

Specy kacja

4. Budowa urządzenia
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MODEL

Wydajność (30oC, 80%RH)

Wydajność (27oC, 60%RH)

Zasilanie

Poziom hałasu

Pojemność zbiornika 

Maksymalna pojemność czynnika

Waga netto

Zakres ciśnienia pracy

Minimalna powierzchnia pomieszczenia

Wymiary [mm]

Typ i wartość bezpiecznika

DHP-50CEBGHT4W

50L/24h

28,7L/24h

220-240V/50Hz

≤52db(A)

5,5L

R290/230g

36kg

3.2MPa/0.7MPa

12m2 (pow. podłogi)

413 x 534 x 894

T-Type, AC 250V, 3.15A
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Opis przycisków na panelu sterowania:

Przycisk POWER

Przycisk TIMER

Przycisk ustawienia
(DODAJ)

Przycisk ustawienia
(MINUS)

Przycisk CONT

Dioda LED pełnego
zbiornika

Wskaźnik timera
(Zielony)

Dioda LED ciągłej
pracy (zielony)

Dioda odszraniania
(Zielony)

Wyświetlacz cyfrowy
(Zielony)

Naciśnij raz by włączyć i wyłączyć

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja timera.

Zapala się, gdy trwa automatyczne odszranianie.

Zapala się, gdy zbiornik na wodę jest prawie
pełny.

Zapala się, gdy tryb ciągłego osuszania jest
włączony.

Naciśnij, aby ustawić urządzenie w trybie
ciągłego osuszania.

Dostosuj nastawę wilgotności w zakresie
20%-90%.

Dostosuj nastawę timera. (1h~2h)

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć funkcję
timera. 

Wyświetla aktualną wilgotność (20-95%)
i wilgotność ustawienie (20-90%).
Wyświetla ustawienia timera i temperaturę.

www.climative.eu

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10



5. Obsługa urządzenia
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Ustawienia

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie.

Nastawę wilgotności można regulować podczas normalnej pracy.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk ADD/MINUS, aby wyregulować nastawę 

wilgotności.

Ustaw poziom wilgotności w zakresie od 40% do 60%, aby zapewnić 

komfort.

Urządzenie będzie się włączać i wyłączać, aby utrzymać podany poziom.

Naciśnij klawisz TIMER, aby włączyć tryb timera.

Naciskaj ADD/MINUS, aby ustawić opóźnienie czasu wyłączenia.

Naciśnij klawisz TIMER, aby włączyć tryb timera.

Naciskaj ADD/MINUS, aby ustawić opóźnienie czasu włączenia.

Naciśnij ponownie TIMER, aby wyłączyć funkcję timera.

Uwaga: naciśnięcie przycisku POWER spowoduje również wyjście z 

ustawień timera.

Naciśnij klawisz CONT, aby wyłączyć tryb ciągły.

Naciśnij ponownie przycisk ZASILANIE, aby wyłączyć osuszacz.

Wentylator pracuje jeszcze przez chwilę, po czym zatrzymuje się.

Urządzenie działa w trybie normalnym z domyślną nastawą 
wilgotności 50%.

Urządzenie zaczyna osuszać w trybie ciągłym, niezależnie od 

wilgotności. Nie można ustawić poziomu rządanej wilgotności w tym 

ustawieniu.

Tryb pracy ciągłej

Tryb pracy normalnej

Timer - dla wyłączenia urządzenia (gdy zasilanie jest włączone)

Timer - dla włączenia urządzenia (gdy zasilanie jest wyłączone)

Anuluj Timer

Ustawienie poziomu wilgotności (zakres ustawień: 20%-90%):
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Maszyna wyłącza się automatycznie, gdy zbiornik na wodę jest pełny, 

ostrzegając użytkownika poprzez lampkę kontrolną i brzęczenie 15 razy. 

Przypomina o sprawdzeniu:

  Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, opróżnij go i zainstaluj ponownie.

  Jeśli zbiornik na wodę nie jest na swoim miejscu, wskaźnik pełnego   

  zbiornika jest zawsze włączony, a urządzenie nie działa.

    Ponownie zainstaluj zbiornik prawidłowo, a urządzenie będzie     

  automatycznie działać zgodnie z ostatnim ustawieniem.

Oprócz poziomu wilgotności wyświetlacz cyfrowy (11) może również 

wskazywać aktualną temperaturę pomieszczenia. Można ją sprawdzić 

w następujący sposób:

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIMER przez 5 sekund.

  Na ekranie wyświetli się temperatura w stopniach Celsjusza.

W niskich temperaturach na parowniku może gromadzić się szron, 

zmniejszając przepływ powietrza przez niego podczas osuszania.

Przy nadmiernym oszronieniu osuszacz automatycznie rozpocznie 

odszranianie przez 15 minut.

Miga dioda LED rozmrażania.

SpSprężarka pracuje dalej, przełącza się elektrozawór przez co następuje 

puszczenie ciepłych gazów na wymiennik, które odszraniają parownik. W 

tym trybie wentylator pracuje dalej.

Nie wyłączaj urządzenia, a osuszanie automatycznie uruchomi się 

ponownie.

W przypadku utraty zasilania, aby chronić sprężarkę, istnieje 3-minutowe 

opóźnienie w do ponownego uruchomienie sprężarki.

Wskażnik napełnienia zbiornika

Ochrona sprężarki

Kontrola temperatury w pomieszczeniu

 Funkcja automatycznego odszraniania
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Nagromadzoną wodę wytworzoną przez urządzenie można odprowadzić 

na dwa sposoby:

  Opróżnianie ręczne: Opróżnij zbiornik na wodę ręcznie.

  Odprowadzanie ciągłe: Użyj grawitacji, aby spuścić skropliny,      

  podłączając wąż odpływowy.

Wbudowany zbiornik na wodę wyłączy urządzenie po jego napełnieniu. 

Uruchomi się ponownie w momencie gdy zbiornik zostanie opróżniony i 

zainstalowany ponownie prawidłowo.

Gdy zbiornik jest pełny, zaświeci się kontrolka „FULL”.

Urządzenie wyda brzęczący dźwięk. Naciśnij przycisk POWER, aby 

wyłączyć urządzenie.

AAby opróżnić zbiornik na wodę, otwórz przedni panel, aby uzyskać do 

niego dostęp 

Chwyć za uchwyt zbiornika wody i wyciągnij go poziomo.

Po wylaniu wody zainstaluj ponownie zbiornik i zamknij przedni panel.

Naciśnij przycisk POWER, aby wznowić działanie.

Opróżnianie

Opróżnianie zbiornika na wodę
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Dla zapewnienia ciągłej pracy lub osuszanie bez nadzoru, należy 

podłączyć dołączony wąż spustowy do urządzenia.

Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie.

Otwórz przednią dolną pokrywę; wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia.

Przełóż wąż odpływowy przez otwór odpływowy i podłącz jeden koniec 

do przyłącza węża.

Zamontuj zbiornik na wodę w urządzeniu i zamknij przednią pokrywę.

SkSkieruj drugi koniec węża w żądane miejsce (odpływ, większy zbiornik). 

Upewnij się, że wąż odpływowy nie jest zagięty lub skręcony.

Wyjmij wąż i zamknij złącze węża zatyczką, jeśli chcesz zbierać wodę 

ponownie w zbiorniku. Pozostaw wąż do wyschnięcia przed 

przechowywaniem.

Stały odpływ wody

UWAGA
Nie blokuj węża odpływowego, woda nie będzie spływać prawidłowo i 
może doprowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.
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Filtr powietrza można wyjąć, co ułatwia czyszczenie. Nie używaj 

urządzenia bez ltra powietrza ponieważ parownik może być 

zanieczyszczony.

Wyczyść maszynę miękką wilgotną ściereczką.

Wyciągnij żaluzję na panelu przednim, aby uzyskać dostęp do ltra.

Wyjmij siatkę ltra z urządzenia.

Użyj czUżyj czystej szmatki, aby wchłonąć kurz powierzchniowy na siatce ltra. 

Jeśli ltr jest bardzo brudny, użyj wody z kranu do przepłukania ltra. 

Całkowicie osusz ltr przed włożeniem go z powrotem do kratki wlotu 

powietrza. Czysty ltr zwiększy wydajność maszyny.

Gaz/pary cięższe od powietrza. Mogą gromadzić się w zamkniętych 

przestrzeniach, szczególnie na poziomie lub poniżej poziom ziemi.

Wyeliminuj każde możliwe źródło zapłonu.

Stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE).

Ewakuować niepotrzebny personel, odizolować i przewietrzyć obszar.

Chronić oczy, skórę i ubranie. Nie wdychać oparów gazu.

Uniemożliwić przedostanie się do kanalizacji i wód publicznych.

ZZatrzymaj źródło uwolnienia, jeśli jest to bezpieczne. Rozważ użycie 

rozpylonej wody do rozproszenia oparów.

Odizoluj obszar, aż gaz się rozproszy. Przed wejściem przewietrzyć i 

przeprowadzić test gazu. Powiadomić właściwe władze o wycieku.

Rys 1 . Wyłącz urządzenie i wyjmij
ltr powietrza.  

Rys 2 . Wypłucz ltr powietrza
pod bieżącą wodą.

Czyszczenie ltra powietrza (co dwa tygodnie)

Czyszczenie wymienika chłodniczego

UWAGA
Nie dotykaj powierzchni parownika gołymi rękami, ponieważ może to 
spowodować obrażenia palców.
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Problem Możliwa przyczyna Sugerowane rozwiązanie

Urządzenie nie działa

Ilość skroplin jest niewielka

Przeciekająca woda

Nadmierny hałas

Błąd E1

Błąd E2

Błąd CL

Błąd CH

Błąd LO

Błąd HI

Sprawdzić czy zasilanie jest  
podłączenie prawidłowo.

Opróżnij zbiornik na wodę i zainstaluj 
ponownie.

Zakres temperatur pracy wynosi
0-38oC

Sprawdzić czy dioda pełnego zbiornika 
się świeci?

Sprawdź temperaturę w 
pomieszczeniu.

Sprawdź, czy ltr powietrza nie jest 
zabrudzony.

Przepełnienie podczas przenoszenia 
urządzenia.

Sprawdź, czy urządzenie jest 
bezpiecznie zamocowane.

Zabezpieczyć i dokręcić części.

Hałas pochodzi z przepływającego 
czynnika chłodniczego. To normalne.

Awaria czujnika temperatury

Ustaw urządzenie na poziomym i 
twardym podłożu.

Przed transportem opróżnij zbiornik na 
wodę.

Sprawdź, czy temperatura w 
pomieszczeniu jest niższa niż 20oC.

Sprawdź, czy kanał powietrzny jest 
drożny.

Ustawiony poziom wilgotności jest 
wyższy niż aktualna wartość 

Sprawdź, czy wąż odpływowy nie jest 
załamany lub zagięty.

Sprawdź, czy nie ma luźnych, 
wibrujących części.

Hałas brzmi jak płynąca woda.

Czujnik wilgotności zwilżony lub 
uszkodzony.

Temperatura w pomieszczeniu jest 
niższa niż 5°C (41°F)

Temperatura w pomieszczeniu jest 
wyższa niż 35°C (95°F)

Wilgotność względna w 
pomieszczeniu wynosi poniżej 20% RH.

Wilgotność względna w 
pomieszczeniu wynosi powyżej 95% 

Sprawdź połączenie lub wymień 
czujnik.

Wyczyścić lub wymienić czujnik 
wilgotności.

Za niska temperatura. Sprężarka 
zatrzymuje się, a wentylator pracuje 
dalej.

Za wysoka temperatura. Sprężarka 
zatrzymuje się, a wentylator pracuje 
dalej.

Niska wilgotność. Sprężarka 
zatrzymuje się, a wentylator pracuje 
dalej.

Wysoka wilgotność. Sprężarka 
zatrzymuje się, a wentylator pracuje 
dalej.

Wyprostuj wąż, aby go udróżnić.

W razie potrzeby należy udrożnić 
przepływ powietrza.

To normalne. W niskiej temperaturze 
wytrąca się mniej skroplin. Należy 
podnieść temperature otoczenia.

Ustaw poziom wilgotności poniżej 
aktualnej wartości wilgotności w 
otoczeniu.

W razie potrzeby wyczyść ltr 
powietrza.

Podłączyć  wtyczkę do gniazdka 
elektrycznego
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Odłączyć urządzenie.

Spuścić pozostałą wodę z urządzenia.

Wyczyścić ltr i pozostawić ltr do całkowitego wyschnięcia w 

zacienionym miejscu.

Zwińąć przewód zasilający z tyłu urządzenia.

Zainstalować ponownie ltr na swoim miejscu.

PPrzechowywać maszynę w wentylowanym, suchym i bezpiecznym 

pomieszczeniu.

Podczas przechowywania urządzenie musi być trzymane w pozycji 

pionowej.

Przechowywanie długoterminowe - Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez 

dłuższy czas (więcej niż kilka tygodni), najlepiej je wyczyścić i całkowicie wysuszyć. 

Proszę przechowywać urządzenie zgodnie z następującymi krokami:

Wypuszczanie czynnika chłodniczego do atmosfery jest surowo 

zabronione! Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowanych 

odpadów komunalnych, korzystaj z selektywnych punktów zbiórki. 

Skontaktuj się z lokalnym samorządem, aby uzyskać informacje 

dotyczące dostępnych systemów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne 

zostaną wyrzucone na wysypiska lub wysypiska, niebezpieczne 

substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i dostać się do 

łałańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu.

Przechowywanie

Utylizacja

UWAGA
PParownik wewnątrz maszyny musi zostać wysuszony przed 
zapakowaniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia elementów i 
pleśni. Odłącz urządzenie i umieść je w suchym, otwartym miejscu na 
kilka dni, aby je wysuszyć. Innym sposobem osuszenia urządzenia jest 
ustawienie punktu wilgotności o więcej niż 5% wyższego niż wilgotność 
otoczenia, aby wymusić pracę wentylatora do osuszania parownika 
przez kilka godzin.
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