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Obs³uga i instalacja

1. Wskazówki ogólne

Wskazówka
Przed rozpoczêciem u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y sta-
rannie przeczytaæ niniejsz¹ instrukcjê i przekazaæ j¹ no-
wemu U¿ytkownikowi w przypadku zmiany w³aœciciela
urz¹dzenia.

1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

1.1.1 Struktura wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa

S³owa ostrzegaj¹ce
Znajduj¹ siê tu mo¿liwe nastêpstwa nieprzestrzegania
wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa.
 znajduj¹ siê tu kroki ochrony przed niebezpieczeñ-

stwem.

1.1.2 Symbole, rodzaju niebezpieczeñstwa

Symbol Rodzaj niebezpieczeñstwa

Zranienia

Pora¿enie pr¹dem

Poparzenia

Po¿ar

1.1.3 Ostrze¿enia

S³owo ostrzegaj¹ce Znaczenie

Niebezpieczeñstwo Wskazówki, nieprzestrzeganie których
 mo¿e spowodowaæ ciê¿kie obra¿enia lub
œ m i e r æ

Ostrze¿enie Wskazówki, nieprzestrzeganie których
mo¿e spowodowaæ ciê¿kie obra¿enia lub
œ m i e r æ

Ostro¿nie Wskazówki, nieprzestrzeganie których
mo¿e spowodowaæ œrednie lub lekkie
obra¿enia

1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji

Wskazówki ogólne oznakowane s¹ poni¿szymi symbolami.
   Teksty wskazówek nale¿y starannie przeczytaæ

Symbol

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska

Przetwarzanie i utylizacja urz¹dzeñ

 Niniejszy symbol pokazuje, ¿e coœ nale¿y zrobiæ. Nie-
zbêdne dzia³ania zosta³y krok po kroku opisane.

1.3 Wskazówki znajduj¹ce siê na urz¹dzeniu

Symbol

Urz¹dzenia nale¿y transportowaæ tylko w pozycji
pionowej

1.4 Jednostki miary

Wskazówka
Jeœli nie podano inaczej wszystkie wymiary s¹ w mm.

2. Bezpieczeñstwo

2.1 U¿ytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urz¹dzenie s³u¿y do obni¿ania wilgotnoœci powietrza. Inne
lub wykraczaj¹ce ponadto zastosowanie traktowane jest
jako niezgodne z przeznaczeniem. Do zastosowania zgod-
nego z przeznaczeniem nale¿y tak¿e przestrzeganie ni-
niejszej instrukcji.

2.2 Symbole dopuszczeñ

Patrz tabliczka znamionowa urz¹dzenia.
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2.3 Ogólne wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa

Producent gwarantuje prawid³owe dzia³anie i bezpie-
czeñstwo u¿ytkowania, tylko w przypadku stosowania
oryginalnego osprzêtu i oryginalnych czêœci zamiennych.

Niebezpieczeñstwo zranienia
Prace wewn¹trz urz¹dzenia mog¹ byæ przeprowadza-
ne tylko przez Fachowca.

Niebezpieczeñstwo zranienia
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ytkowane tylko w otoczeniu
niezagro¿onym eksplozj¹. W pobli¿u urz¹dzenia nie
wolno stosowaæ ¿adnych ³atwopalnych spray`ów, ani
rozpuszczalników.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
Wtyczki urz¹dzenia nie wolno dotykaæ mokrymi rêka-
mi.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem
Urz¹dzenie wolno u¿ytkowaæ tylko w dozwolonych
strefach ochronnych (patrz "Dane techniczne / Tabe-
la danych" i "Dane techniczne / strefy ochronne").
Urz¹dzenie nale¿y ustawiaæ w taki sposób, aby ele-
menty regulacyjne i w³¹czaj¹ce nie mog³y byæ do-
tkniête przez osoby znajduj¹ce siê w wannie lub w
kabinie prysznicowej.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem

Na urz¹dzenie nie wolno pryskaæ wod¹.

Niebezpieczeñstwo poparzenia
Przed³u¿acze mog¹ byæ u¿ywane tylko w stanie roz-
winiêtym. W przeciwnym przypadku mo¿e dochodziæ
do przegrzewania siê przewodu i po¿aru.

Ostrze¿enie przed zranieniem
Je¿eli urz¹dzenie bêdzie obs³ugiwane przez dzieci lub
osoby z ograniczonymi zdolnoœciami ruchowymi, sen-
sorycznymi oraz ograniczon¹ poczytalnoœci¹, nale¿y
upewniæ siê, ¿e bêdzie siê to odbywaæ wy³¹cznie pod
nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu przez
osobê odpowiedzialn¹ za bezpieczeñstwo.
Nadzorowaæ dzieci, aby mieæ pewnoœæ, ¿e nie wy-
korzystuj¹ one urz¹dzenia do zabaw!

Ostrze¿enie przed zranieniem
Do urz¹dzenia nie wolno wtykaæ ¿adnych przedmio-
tów, poniewa¿ mo¿e to doprowadziæ do zranieñ i
uszkodzenia urz¹dzenia.

Nale¿y zwróciæ uwagê, aby zapewnione by³o swobodne
doprowadzenie powietrza do urz¹dzenia. W obszarze do-
p³ywu i odp³ywu powietrza nie mog¹ znajdowaæ siê ¿adne
przedmioty.

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane tylko wtedy gdy znajduje
siê ono na p³askiej poziomej powierzchni, aby nie dopu-
œciæ do wyp³ywu wody z urz¹dzenia.

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Przed transportem w inne miejsce nale¿y opró¿niæ zbior-
nik kondensatu z wody, która wylewaj¹c siê ze zbiornika
doprowadzi do uszkodzenia mebli lub pod³ogi.
° urz¹dzenie mo¿e byæ u¿ywane wy³¹cznie w pomiesz-

czeniach zamkniêtych
° na urz¹dzeniu nie nale¿y ustawiaæ, ani k³aœæ ¿ad-

nych przedmiotów
° urz¹dzenia nie nale¿y eksploatowaæ bez filtra

° podczas pracy urz¹dzenia nie na nale¿y go poruszaæ,
ani przesuwaæ

° przed wyci¹gniêciem wtyczki z gniazdka nale¿y wy³¹-
czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem. Z wyci¹gniêciem wtyczki
z gniazdka nale¿y zaczekaæ do zatrzymania siê wenty-
latora.

2.4 Przepisy, normy i zalecenia

Wskazówka
Przestrzegaæ regionalnych przepisów i zaleceñ.

3. Opis urz¹dzenia

Osuszacz powietrza jest urz¹dzeniem ruchomym s³u¿¹cym
do obni¿ania wilgotnoœci powietrza pojedynczych po-
mieszczeñ.

3.1 Zakres dostawy

Wraz z urz¹dzeniem dostarczane s¹:
° w¹¿ odprowadzenia kondensatu
° instrukcja obs³ugi i instalowania

3.2 Widok z przodu urz¹dzenia

1 Panel sterowania
2 Wyp³yw powietrza

3.3 Widok z ty³u urz¹dzenia

1 Uchwyt transportowy
2 Dop³yw powietrza
3 Wyp³yw kondensatu
4 Zbiornik kondensatu
5 Uchwyt do zwijania przewodu
6 Rolki transportowe
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3.4 Funkcjonowanie urz¹dzenia

Wentylator transportuje wilgotne powietrze przez wymien-
nik ciep³a (parownik). Strumieñ powietrza jest przy tym
sch³adzany i kondensuje wilgoæ. Kondensat jest zbierany
w zbiorniku. Nastêpnie powietrze prowadzone jest do skra-
placza, który ponownie go ogrzewa, zanim dotrze ono do
pomieszczenia.
Pracuj¹cy osuszacz powietrza podnosi nieznacznie tem-
peraturê pomieszczenia.
Sprê¿arka osuszacza w³¹cza siê po ok. 3 minutach od w³¹-
czenia urz¹dzenia. OpóŸnienie  to s³u¿y do zabezpiecze-
nia sprê¿arki i zapobiega nadmiernemu poborowi pr¹du.
W niskich temperaturach mo¿liwe jest zamarzanie wy-
miennika ciep³a. Osuszacz powietrza wyposa¿ony jest w
system automatycznego rozmra¿ania. W trybie odmra¿a-
nia sprê¿arka wy³¹cza siê. Wentylator pracuje na najwy¿-
szych obrotach i równoczeœnie œwieci siê kontrolka "od-
mra¿anie". Z chwil¹ przekroczenia nastawionej zadanej
wilgotnoœci powietrza o dwa do trzech procent sprê¿arka
i wentylator w³¹czaj¹ siê i zaczyna siê proces obni¿ania
wilgotnoœci. Po wy³¹czeniu siê sprê¿arki jej ponowne w³¹-
czenie ma miejsce dopiero po up³ywie trzech minut.
Po nape³nieniu siê zbiornika kondensatu lub jego wyjêciu z
urz¹dzenia osuszacz wy³¹cza siê po ok. trzech sekundach i
zapala siê kontrolka "zbiornik pe³ny" jednoczeœnie rozle-
ga siê sygna³ akustyczny.
Jeœli osuszacz zostanie wy³¹czony przy pomocy wy³¹cz-
nika, nastawione uprzednio wartoœci wilgotnoœci wzglêd-
nej powietrza i stopieñ obrotów wentylatora zostaj¹ za-
chowane. Nastawa programatora czasowego nie zostaje
zapamiêtana.
W przypadku zaniku napiêcia w sieci i ponownego jego
przywrócenia urz¹dzenie w³¹cza siê automatycznie. Na-
stawiona uprzednio wzglêdna wilgotnoœæ powietrza po-
zostaje zachowana. Po automatycznym uruchomieniu
wentylator rozpoczyna pracê na wysokim stopniu obrotów.

3.5 Energooszczêdny tryb pracy

Osuszacz pracuje efektywnie tylko wtedy, gdy w obszarze
wlotu i wylotu powietrza nie znajduj¹ siê ¿adne przedmioty
ograniczaj¹ce swobodny przep³yw powietrza. Nale¿y zwró-
ciæ uwagê, aby przed i za urz¹dzeniem by³a zawsze wy-
starczaj¹ca wolna przestrzeñ.
Przy niskich temperaturach otoczenia mo¿e dochodziæ
do szronienia wewn¹trz urz¹dzenia. Nie jest to objawem
usterki. W takim przypadku w³¹cza siê tryb rozmra¿ania w
celu unikniêcia uszkodzenia osuszacza. Efektywnoœæ osu-
szacza jest efektywniejsza przy wy¿szych temperaturach
otoczenia.

4. Transport

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Urz¹dzenie nale¿y transportowaæ pionowo. W przeciw-
nym przypadku mo¿liwe jest uszkodzenie obiegu ch³odni-
czego. Jeœli urz¹dzenie zosta³o przechylone podczas
transportu, przed w³¹czeniem nale¿y pozostawiæ je w
pozycji pionowej przez okres 2 godzin.

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Zwróciæ uwagê na wyp³ywaj¹cy kondensat. Po wy³¹cze-
niu osuszacza w wysokiej temperaturze otoczenia mo¿li-
we jest dalsze wykraplanie wody na parowniku i wyp³yw
kondensatu z urz¹dzenia.

1 Uchwyt transportowy

5. Miejsce ustawienia

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Sk³adowanie i u¿ytkowanie osuszacza w pomieszcze-
niach nara¿onych na agresywne powietrze otoczenia
mo¿e powodowaæ korozjê osuszacza.

 przy ustawianiu osuszacza nale¿y zwróciæ uwagê na
krytyczne czynniki otoczenia:

Krytyczny
czynnik
otoczenia

Powietrze
zakurzone

Powietrze
zanieczysz-
czone pa-
rami amo-
niaku, ole-
ju, zwi¹z-
ków soli

Otoczenie
zanieczysz-
czone mg³¹
olejow¹

Problem

Zapychanie
siê wymien-
nika ciep³a
i ewentual-
nie syfonu

Korozja wy-
miennika
ciep³a

Wymiennik
ciep³a za-
pycha siê

Przyk³ady

cementownia
lub produkcja
gipsu, wapna

magazyny

salony fry-
zjerskie

oczyszczalnie
œc ieków

kontakt z fe-
kaliami

hale maszy-
nowe z pra-
cuj¹cymi fre-
zarkami, to-
karniami

Mo¿liwoœæ stoso-
wania

brak mo¿liwoœci
stosowania

stosowanie mo¿liwe
tylko w przypadku
czêstych przegl¹dów
i konserwacji

stosowanie mo¿liwe
tylko w przypadku
czêstych przegl¹dów
i konserwacji

brak mo¿liwoœci
stosowania

brak mo¿liwoœci
stosowania

stosowanie mo¿liwe
tylko w przypadku
czêstych przegl¹dów
i konserwacji
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 zwróciæ uwagê na dopuszczalne strefy ochronne
(patrz "Dane techniczne / Tabela danych")

 zwróciæ uwagê na zakres pracy urz¹dzenia (patrz
"Dane techniczne / Tabela danych")

 urz¹dzenie ustawiaæ tylko na poziomych pod³o¿ach,
aby kondensat odp³ywa³ do zbiornika i nie wyp³ywa³
niekontrolowanie z urz¹dzenia

 urz¹dzenie ustawiæ statecznie na pod³o¿u
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ytkowane na miêkkich, nie-
równych pod³o¿ach.
Zwróciæ uwagê, czy pod³o¿e jest tak skonstruowane, ¿e
bêdzie powodowa³o wibracji lub przenoszenia siê ha³asu.
Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mog¹ byæ blokowane.
Wolna przestrzeñ przedêtymi otworami musi wynosiæ co
najmniej 50 cm. Zwróciæ uwagê, aby bez wzglêdu na usta-
wienie kratek powietrza w kierunku wyp³ywu zachowana
by³a odleg³oœæ co najmniej 50 cm.
Urz¹dzenia nie ustawiaæ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a. Nie
wystawiaæ osuszacza na bezpoœrednie dzia³anie pro-
mieni s³onecznych.

6. Monta¿

Osuszacz dostarczany jest w stanie gotowym do u¿ytku i
zbyteczne s¹ wszelkie prace monta¿owe. Opcjonalnie
mo¿liwe jest pod³¹czenie dostarczonego wraz z urz¹dze-
niem wê¿a odp³ywu kondensatu, w celu nieprzerwanego
odprowadzania kondensatu, bez koniecznoœci opró¿nia-
nia zbiornika.

6.1 Pod³¹czenie wê¿a odprowadzenia kondensatu

 wetkn¹æ dostarczony w¹¿ odp³ywu kondensatu na
krócieæ odp³ywu

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Jeœli kondensat nie mo¿e swobodnie odp³ywaæ mo¿e
dochodziæ do przepe³niania siê wanny kondensatu.
 w¹¿ odprowadzenia kondensatu nale¿y odprowadziæ

ze spadkiem do odp³ywu.
 zwróciæ uwagê, aby przy uk³adaniu w¹¿ nie uleg³

zagiêciu

° odleg³oœæ otworu wê¿a kondensatu od pod³ogi musi
wynosiæ co najmniej 50 mm, aby nie nastêpowa³o
zak³ócenie odp³ywu

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
W przypadku pod³¹czenia wê¿a odp³ywu kondensatu nie
istnieje zabezpieczenie przed przelaniem. Jeœli kon-
densat nie mo¿e odp³ywaæ swobodnie do odp³ywu mo¿e
dochodziæ do przelania wanny kondensatu.
° koñcówki wê¿a odp³ywu kondensatu nie nale¿y zanu-

rzaæ w wodzie, poniewa¿ mo¿e to spowodowaæ wy-
cieku kondensatu z urz¹dzenia

° w przypadku koniecznoœci nale¿y zastosowaæ pom-
pê kondensatu.

7. Uruchomienie

7.1 Pierwsze uruchomienie

1 odp³yw kondensatu

1 prowadzenie przewodu

 przewód zasilaj¹cy nale¿y ca³kowicie rozwin¹æ

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Zwróciæ uwagê, czy napiêcie w sieci zgadza siê z napiê-
ciem podanym na tabliczce znamionowej.
 wtyczkê przewodu zasilaj¹cego wetkn¹æ do uziemio-

nego gniazdka
Uszkodzonych urz¹dzeñ nie wolno pod³¹czaæ do sieci elek-
trycznej.

7.2 Wy³¹czenie urz¹dzenia z eksploatacji

Jeœli mo¿emy przewidzieæ, ¿e osuszacz nie bêdzie eks-
ploatowany nale¿y od³¹czyæ go od sieci poprzez wyci¹-
gniêcie wtyczki z gniazdka. Opró¿niæ zbiornik kondensatu.
Oczyœciæ filtr i zabezpieczyæ urz¹dzenie przed kurzem.
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8. Obs³uga

8.1 Panel sterowania

1 Przycisk "W£/WY£"
2 Przycisk "Stopnie wentylatora"
3 Przycisk "Programator czasowy"
4 Przycisk nastawiania ¿¹danego stopnia obni¿ania wil-

gotnoœci powietrza
5 Lampka kontrolna "Zbiornik pe³ny"
6 Lampka kontrolna "Rozmra¿anie"
7 Lampka kontrolna "Programator czasowy"
8 Wyœwietlacz
9 Lampka kontrolna "Niskie obroty wentylatora"
10 Lampka kontrolna "Wysokie obroty wentylatora"
11 Lampka kontrolna "Praca"

8.1.1 Przycisk "W£/WY£"

Przy pomocy tego przycisku osuszacz jest uruchamiany i
wy³¹czany.
Po w³¹czeniu na wyœwietlaczu pokazuje siê aktualna wil-
gotnoœæ wzglêdna powietrza w pomieszczeniu. Przy
pierwszym uruchomieniu tryb obni¿ania wilgotnoœci na-
stawiony jest wstêpnie na "C0". Przy uruchamianiu urz¹-
dzenia mo¿e wyst¹piæ opóŸnienie startu z uwagi na za-
bezpieczenie sprê¿arki.

8.1.2 Tryb pracy 

W trybie pracy  sprê¿arka pracuje ca³y czas, ignoruj¹c
nastawion¹ wilgotnoœæ wzglêdn¹ powietrza.

8.1.3 Tryb pracy 

W trybie pracy  (automatyczny) nastawiona zadana wil-
gotnoœæ wzglêdna powietrza nie jest uwzglêdniana. Osu-
szacz pracuje w oparciu o wstêpnie zaprogramowan¹ war-
t o œ æ .

Warunek

Temperatura po-
mieszczenia < 5OC

5OC  Temperatura
pomieszczenia  20OC

20OC  Temperatura
pomieszczenia  27OC

Temperatura po-
mieszczenia > 27OC

Temperatura po-
mieszczenia > 35OC

Temperatura po-
mieszczenia > 50OC

Dzia³anie

Osuszacz nie pracuje tzn. sprê¿arka i
wentylator nie pracuj¹

Osuszacz wybiera automatycznie 60%
jako zadan¹ wilgotnoœæ wzglêdna

Osuszacz wybiera automatycznie 55%
jako zadan¹ wilgotnoœæ wzglêdna

Osuszacz wybiera automatycznie 50%
jako zadan¹ wilgotnoœæ wzglêdna.
Wentylator pracuje na wysokim stop-
niu obrotów, które nie mog¹ byæ zmie-
nione.

Osuszacz znajduje siê w trybie oczeki-
wania (Standby). Sprê¿arka nie pracuje.
Wentylator pracuje.

Osuszacz nie pracuje tzn. sprê¿arka i
wentylator nie pracuj¹.

Trybem gotowoœci (Standby) okreœlamy stan, w którym
sprê¿arka nie pracuje, lecz pracuje wentylator.

8.1.4 Zadana wzglêdna wilgotnoœæ powietrza

Przy pomocy przycisku (4) "Stopieñ obni¿ania wilgotno-
œci powietrza" mo¿liwe jest nastawianie stopni wilgot-
noœci wzglêdnej powietrza, na które urz¹dzenie osuszy
powietrze w pomieszczeniu. Nastawa odbywa siê w odstê-
pach 5%. Oprócz mo¿liwoœci indywidualnego wyboru urz¹-
dzenie posiada tryby  i . Nastaw dokonuje siê cyklicz-
nie pocz¹wszy od .  

 
. Gdy osi¹gniêta zostanie maksymal-

na wilgotnoœæ wzglêdna, przy nastêpnym naciœniêciu przy-
cisku wartoœæ zmieni siê na . Jeœli przytrzymamy przy-
cisk wciœniêty wartoœæ zostanie zmieniona po 1/2 se-
kundy.

8.1.5 Wyœwietlacz

Po w³¹czeniu osuszacza na wyœwietlaczu poka¿e siê ak-
tualna wilgotnoœæ wzglêdna powietrza (30% - 90%). Gdy
aktualna wilgotnoœæ wzglêdna jest ni¿sza ni¿ 30% poka-
¿e siê , gdy aktualna wilgotnoœæ wzglêdna jest wy¿sza
ni¿ 90% poka¿e siê .

8.1.6 Stopnie wentylatora

Przy pomocy przycisku "Stopnie wentylatora" mo¿liwe jest
prze³¹czanie pomiêdzy niskimi i wysokimi obrotami wen-
tylatora.
Jeœli osuszacz znajduje siê w trybie  (automatyczny), a
temperatura jest  27OC, wtedy stopieñ wentylatora jest
nastawiony na wysokie obroty i mo¿liwa jest zmiana przy
pomocy przycisku "stopnie wentylatora".

8.1.7 Programator czasowy (Timer)

Przy u¿yciu przycisku "Timer" mo¿liwe jest dokonanie na-
staw programatora. Dostêpne s¹ dwa tryby: programowa-
nie w³¹czenia i programowanie wy³¹czenia.

Programowanie w³¹czenia

Jeœli osuszacz jest wy³¹czony lub  znajduje siê w trybie
gotowoœci mo¿liwe jest nastawienie opóŸnienia czasu
w³¹czenia, poprzez naciskanie na przycisk programatora
czasowego. Po nastawieniu czasu zw³oki, jest ona poka-
zywana na  wyœwietlaczu. Po up³ywie czasu zw³oki urz¹-
dzenie w³¹czy siê.

Programowanie wy³¹czania

Jeœli osuszacz jest w³¹czony mo¿liwe jest nastawienie
opóŸnienia czasu wy³¹czenia, poprzez naciskanie na przy-
cisk programatora czasowego. Po nastawieniu czasu zw³o-
ki, miga ona na wyœwietlaczu przez 5 sekund. Nastêpnie
pokazywana jest ponownie wzglêdna wilgotnoœæ powie-
trza. Po up³ywie czasu zw³oki urz¹dzenie wy³¹czy siê. Je-
¿eli przycisk W£/W£ zostanie naciœniêty przed up³ywem
czasu zw³oki, funkcja programatora czasowego zostanie
zakoñczona. Po ponownym w³¹czeniu urz¹dzenia funkcja
programatora czasowego nie bêdzie aktywna.

OpóŸnienie w³¹czania / opóŸnienie wy³¹czania

Mo¿liwe jest nastawienie wartoœci pomiêdzy 1 i 24 go-
dziny. Przy ka¿dym naciœniêciu przycisku programatora
czasowego przed³u¿amy trwanie zw³oki o 1 godzinê. Na-
stawy nastêpuj¹ cyklicznie. Po osi¹gniêciu maksymalnej
zw³oki (24 godziny) wartoœæ przeskakuje na "0", przy
nastêpnym naciœniêciu przycisku.  Jeœli przycisk przy-
trzymamy po naciœniêciu, wartoœci opóŸnienia zwiêk-
szaæ siê bêd¹ po up³ywie 1/2 sekundy.
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8.1.8 Lampka kontrolna "praca"

Je¿eli lampka sygnalizacyjna pracy miga, urz¹dzenie znaj-
duje siê w trybie gotowoœci. Sprê¿arka jest wy³¹czona i
wilgotnoœæ powietrza nie jest obni¿ana.  Wentylator pra-
cuje, aby osuszacz móg³ oceniæ wilgotnoœæ powietrza.
Jeœli lampka kontrolna "Praca" œwieci œwiat³em ci¹-
g³ym, osuszacz znajduje siê w trybie obni¿ania wilgotno-
œci powietrza, tzn. sprê¿arka jest w³¹czona.

8.1.9 Lampka sygnalizacyjna "Niskie obroty wentylatora"

Dostêpne s¹ dwa stopnie obrotów wentylatora. Ta lampka
sygnalizacyjna pali siê, gdy wentylator pracuje z nisk¹ prêd-
koœci¹ obrotow¹.

8.1.10 Lampka sygnalizacyjna "Wysokie obroty wentylatora"

Dostêpne s¹ dwa stopnie obrotów wentylatora. Ta lampka
sygnalizacyjna pali siê, gdy wentylator pracuje z wysok¹
prêdkoœci¹ obrotow¹.

8.1.11 Lampka sygnalizacyjna "Zbiornik pe³ny" / sygna³
akustyczny

Je¿eli plastikowy zbiornik kondensatu jest pe³ny, zosta³
wyjêty z osuszacza lub jest nieprawid³owo w³o¿ony, pali
siê lampka kontrolna "Zbiornik pe³ny" i rozlega siê sygna³
akustyczny. Sygna³ akustyczny rozlega siê z opóŸnieniem
3 sekund.
Gdy zbiornik kondensatu jest pe³ny, osuszacz wy³¹cza siê,
rozlega siê 15 krotnie sygna³ akustyczny i zapala siê lamp-
ka "Zbiornik pe³ny". Naciœniêcie na dowolny przycisk
pozwala na wy³¹czenie sygna³u akustycznego.
Jeœli podczas pracy urz¹dzenia zbiornik kondensatu zo-
stanie usuniêty osuszacz wy³¹cza siê, rozlega siê 15 krot-
nie sygna³ akustyczny i zapala siê lampka "Zbiornik pe³-
ny". Naciœniêcie na dowolny przycisk pozwala na wy³¹-
czenie sygna³u akustycznego.

8.1.12 Lampka sygnalizacyjna "Programator czasowy" (Timer)

Lampka sygnalizacyjna "Timer" zapali siê, gdy poprzez na-
ciœniêcie przycisku programatora uaktywnione zostanie
opóŸnienie w³¹czania lub wy³¹czania.

8.1.13 Lampka sygnalizacyjna "Rozmra¿anie"

Je¿eli pali siê ta lampka sygnalizacyjna osuszacz znajduje
siê w trybie rozmra¿ania. Tym sposobem zapobiega siê za-
lodzeniu i uszkodzeniu wymiennika ciep³a. W trybie roz-
mra¿ania sprê¿arka jest wy³¹czona, a wentylator pracuje
na wysokich obrotach. Dla wychwycenia kondensatu po-
wstaj¹cego podczas rozmra¿ania oprócz dobranego kon-
strukcyjnie zbiornika przewidziana zbiorniczek buforowy.

8.2 Lamele prowadzenia powietrza

1 Lamele prowadzenia powietrza

Urz¹dzenie posiada w górnej czêœci lamele prowadzenia
powietrza, maj¹ce wp³yw na przep³yw strumienia powie-
trza.

8.3 Opró¿nianie zbiornika kondensatu

Zape³nienie zbiornika kondensatu jest sygnalizowane przez
zapalaj¹c¹ siê lampkê kontroln¹ i wy³¹czenie urz¹dzenia.

1 odp³yw kondensatu

Uszkodzenia urz¹dzenia i szkody dla œrodowiska
Uwaga: z odp³ywu kondensatu mo¿e wyp³ywaæ woda.
 Wyj¹æ zbiornik kondensatu z osuszacza i opró¿niæ go
 Sprawdziæ czy zbiornik nie jest zabrudzony lub uszko-

dzony
 Umieœciæ ostro¿nie zbiornik kondensatu na swoim

miejscu w urz¹dzeniu. Przy nieprawid³owo w³o¿onym
zbiorniku kondensatu rozlegnie siê sygna³ akustyczny,
zapali siê lampka sygnalizacyjna i niemo¿liwe bêdzie
w³¹czenie siê urz¹dzenia.

Po w³o¿eniu zbiornika kondensatu osuszacz nie w³¹czy
siê ponownie samodzielnie. Mo¿liwe jest natychmiastowe
w³¹czenie osuszacza przez naciœniêcie przycisku "W£/
WY£" lub przy pomocy programatora czasowego. Osuszacz
bêdzie wtedy pracowa³ z wczeœniej nastawionymi para-
metrami.
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9. Usuwanie problemów

9.1 Przypuszczalne usterki

Poni¿ej opisane objawy nie s¹ usterkami i nie zachodzi
potrzeba ich usuwania.

Przypuszczalna
usterka

Osuszacz nie urucha-
mia siê natychmiast

Osuszacz nie pracuje

Trzaski s³yszalne w
œrodku osuszacza

Podczas pracy i po jej
zakoñczeniu s³yszal-
ny jest odg³os przy-
pominaj¹cy przep³yw
wody

Zadana wzglêdna wil-
gotnoœæ powietrza zo-
sta³a osi¹gniêta, ale
osuszacz siê nie wy³¹cza

Przy pracy osuszacza
wzrasta temperatura
pomieszczenia

Wyjaœnienie

Zaczekaæ, a¿ osuszacz ruszy automa-
tycznie. Zabezpieczenie sprê¿arki
opóŸnia start urz¹dzenia na okres do 3
minut.

Aktywne jest programowane opóŸnie-
nie w³¹czania, ew. wy³¹czyæ  progra-
mator czasowy

Temperatura otoczenia znajduje siê
poza zakresem pracy urz¹dzenia, lub
urz¹dzenie znajduje siê w trybie roz-
mra¿ania. Przy temperaturze pomiesz-
czenia > 35OC sprê¿arka wy³¹cza siê.
Wentylator pracuje. Przy temperatu-
rze pomieszczenia < 5OC lub > 50OC
sprê¿arka, ani wentylator nie pracuj¹.

Trzaski spowodowane s¹ rozszerza-
niem lub kurczeniem siê elementów
urz¹dzenia spowodowanym zmian¹
temperatury.

Odg³os powodowany jest przez prze-
p³yw czynnika roboczego w wymienni-
ku ciep³a.

Odg³os powodowany jest rozmra¿a-
niem siê wymiennika ciep³a.

Osuszacz pracuje z histerez¹ w³¹cza-
nia / wy³¹czania w celu zapobiegania
taktowania sprê¿arki

Sprê¿arka podczas pracy oddaje cie-
p³o. Jest to normalny objaw i nie trze-
ba podejmowaæ ¿adnych kroków.

9.2 Te usterki mo¿na usun¹æ samodzielnie

Zanim zwrócimy siê do Zak³adu Serwisowego nale¿y
sprawdziæ w poni¿szej tabeli, czy nie istnieje proste roz-
wi¹zanie problemu.

Problem

Urz¹dzenie nie
pracuje i
lampka pracy
siê nie pali

Rozlega siê
sygna³ aku-
styczny

Przyczyna

Brak napiêcia zasi-
lania

Wybrana wilgot-
noœæ powietrza
jest wy¿sza ni¿ wy-
stêpuj¹ca w po-
mieszczeniu (regu-
lator nie w³¹cza
osuszacza)

Zbiornik kondensa-
tu jest pe³ny

Sposób usuniêcia

Sprawdziæ czy wtyczka
w³o¿ona jest do gniazd-
ka. Sprawdziæ bezpiecz-
niki domowej instalacji
elektrycznej.

Odczekaæ 10 minut i
w³¹czyæ osuszacz po-
nownie

Przestawiæ zadan¹ war-
toœæ wilgotnoœci po-
wietrza na inn¹.

Opró¿niæ zbiornik kon-
densatu

Rozlega siê
sygna³ aku-
styczny

Wydajnoœæ
osuszacza
jest zbyt ma³a

Zbiornik kondensa-
tu jest nieprawi-
d³owo w³o¿ony

Zbiornik kondensa-
tu zosta³ wyjêty z
osuszacza

Powietrze nie
mo¿e prawid³owo
cyrkulowaæ

Filtr powietrza jest
zabrudzony i ogra-
nicza iloœæ po-
wietrza

Otwarte s¹ okna i
drzwi

Pomieszczenie jest
zbyt du¿e lub jest
w nim zbyt du¿o
Ÿróde³ wilgoci

Ustawiæ zbiornik w pra-
wid³owej pozycji. Spraw-
dziæ, czy p³ywak w
zbiorniku kondensatu
znajduje siê w prawid³o-
wej pozycji.

Opró¿niæ zbiornik kon-
densatu i w³o¿yæ go po-
nownie do osuszacza

Usun¹æ przedmioty w
obszarze dop³ywu i od-
p³ywu powietrza

Wyczyœciæ filtr powie-
trza

Zamkn¹æ okna i drzwi

Porównaæ zakres stoso-
wania urz¹dzenia ze sta-
nem faktycznym otocze-
nia

9.3 Pozosta³e usterki

Kod b³êdu Opis

E 1 Uszkodzony jest czujnik wilgotnoœci otoczenia

E 2 Uszkodzony jest czujnik wymiennika ciep³a

W przypadku usterek, których nie mo¿na usun¹æ nale¿y
zawiadomiæ Zak³ad Serwisowy. W celu lepszej i szybszej
pomocy nale¿y podaæ dane z tabliczki znamionowej urz¹-
dzenia.

1 Tabliczka znamionowa

1 Numer katalogowy urz¹dzenia
2 Numer fabryczny urz¹dzenia
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10. Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczêciem konserwacji lub czyszczenia od³¹-
czyæ osuszacz od sieci elektrycznej.
Podczas czyszczenia do wnêtrza osuszacza nie mo¿e do-
stawaæ siê woda. Do czyszczenia obudowy osuszacza
wystarczy wilgotna œciereczka. Nie wolno u¿ywaæ ¿ad-
nych œrodków szoruj¹cych lub rozpuszczalników.

10.1 Czyszczenie filtra

Aby zapewniæ efektywn¹ pracê osuszacza nale¿y co 14
dni przy u¿yciu letniej wody oczyœciæ filtr. Nie u¿ywaæ
do tego celu ¿adnych palnych œrodków czyszcz¹cych, ani
wody o temperaturze wy¿szej ni¿ 40OC.

1 Filtr

 Podnieœæ uchwyt transportowy do góry
 Wyj¹æ filtr
 Wyczyœciæ filtr. Usun¹æ np. odkurzaczem kurz zgro-

madzony na filtrze. Jeœli filtr jest silnie zabrudzony
mo¿na wyczyœciæ go przy u¿yciu letniej wody. Tam-
peratura wody nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 40OC.

 Pozostawiæ wyczyszczony filtr do ca³kowitego wy-
schniêcia

 Ponownie za³o¿yæ filtr
 Opuœciæ uchwyt transportowy

11. Wy³¹czenie z eksploatacji

 Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka
 Opró¿niæ zbiornik kondensatu
 Je¿eli zamierzamy osuszaæ sk³adowaæ nale¿y go wy-

czyœciæ i osuszyæ
 Urz¹dzenie sk³adowaæ w pozycji pionowej, chroni¹c

przed kurzem i nas³onecznieniem

12. Dane techniczne

12.1 Strefy ochronne

0 Strefa ochronna
1 Strefa ochronna
2 Strefa ochronna
3 Strefa ochronna

12.2 Tabela danych

Typ urz¹dzenia LE 16 LE 25

Numer katalogowy 230341 230342

Tryb pracy Obni¿anie
             wilgotnoœci

powietrza

Wydajnoœæ osuszania max L/24h 16 25

Napiêcie zasilania     1/N 220 - 240 V /
50 Hz

Pobór mocy W 400 490

Pobór mocy mac W 410 500

Pobór pr¹du max 2,1 2,5

Pr¹d rozruchowy A 11 13,7

Pojemnoœæ zbiornika l 4 4

Zakres nastaw wilgotnoœci % 30 - 90 30 - 90

Zakres pracy min/max OC 5 - 35 5 - 35

Czynnik ch³odniczy R 134 a R 134 a

Iloœæ czynnik ch³odniczego kg 0,13 0,19

Poziom ha³asu maks. odl. 1 m dB(A) 45 48

Strumieñ powietrza ma³y m3/h 149 173

Strumieñ powietrza du¿y m3/h 170 197

Rodzaj ochrony IP IP 21 IP 21

Dopuszczalna strefa ochronna 3 3

D³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego m 2,2 2,2

Wysokoœæ mm 595 595

Sze rokoœæ mm 380 380

G³êbokoœæ mm 200 200

Ciê¿ar kg 15 15

Do max wielk. pomieszcz. m2 24 35

D³ugoœæ wê¿a kondensatu m 1 1

Œrednica wê¿a kondensatu mm 10 10

Dane dla temp 30OC i wilgotnoœci wzglêdnej powietrza 80%
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12.3 Schemat elektryczny

12.3.1 LE 16

13.3.2 LE 25
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Gwarancja / Ochrona œrodowiska naturalnego

Gwarancja

Gwarancja obejmuje tylko obszar Kraju w którym urz¹dze-
nie zosta³o zakupione. Warunki gwarancji umieszczone
s¹ na oryginale karty gwarancyjnej wydanej przez Stiebel
Eltron Polska Sp. z o.o. Naprawy gwarancyjne nale¿y zg³a-
szaæ do Zak³adu Serwisowego wymienionego w karcie
gwarancyjnej
Monta¿, pod³¹czenie elektryczne lub / i wodne, pierwsze
uruchomienie oraz przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ wyko-
nane wy³¹cznie przez uprawnionego Instalatora lub Za-
k³ad Serwisowy.
Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za usterki i
uszkodzenia urz¹dzeñ wynikaj¹ce z nieprzestrzegania ni-
niejszej instrukcji monta¿u i obs³ugi.
Uruchomienie i/lub eksploatacja niezgodne z warunkami
niniejszej instrukcji powoduj¹ utratê gwarancji.

Ochrona œrodowiska naturalnego

W celu zapewnienia dotarcia urz¹dzenia w stanie nieusz-
kodzonym do U¿ytkownika zosta³o ono starannie zapako-
wane. Prosimy o wspó³pracê w zakresie przestrzegania
zasad ochrony œrodowiska naturalnego. W tym celu na-
le¿y usun¹æ opakowanie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-
pisami dotycz¹cymi odpadów opakowaniowych.

Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektro-
nicznych.

Urz¹dzenia oznakowane znakiem przekreœlonego ko³o-
wego pojemnika na œmieci nie mog¹ byæ umieszczane w
tych pojemnikach i musz¹ byæ selektywnie zbierane i prze-
twarzane.
Przetwarzanie zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i elektro-
nicznych musi odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w
tym zakresie przepisami.

Urz¹dzenia elektryczne przeznaczone dla gospodarstw
domowych  podlegaj¹ postanowieniom Ustawy o zu¿ytym
sprzêcie elektrycznym i elektronicznym i z tego powodu
Sprzedawca zobowi¹zany jest do:
o nieodp³atnego przyjêcia pochodz¹cego z gospodarstw

domowych zu¿ytego sprzêtu, w iloœci nie wiêkszej ni¿
sprzedawany nowy sprzêt, je¿eli zu¿yty sprzêt jest tego
samego rodzaju

o przekazania go uprawnionemu zbieraczowi odpadów
lub prowadz¹cemu zak³ad przetwarzania

o udzielenia U¿ytkownikowi pe³nej informacji na temat
systemu gospodarowania odpadami zu¿ytego sprzêtu.

o poinformowania U¿ytkownika o  potencjalnych skut-
kach dla œrodowiska i zdrowia ludzi  wynikaj¹cych z
obecnoœci sk³adników niebezpiecznych w tym sprzê-
cie.

To w gospodarstwie domowym sprzêt staje siê odpadem.
Odpowiedzialne postêpowanie z odpadami zapewnia
ochronê œrodowiska i zasobów naturalnych.

Protokó³ z Kyoto

Urz¹dzenie jest nape³nione czynnikiem ch³odniczym
R 134 a. Jest on gazem o potejale GWP = 1300
Czynnika ch³odniczego nie wolno wypuszczaæ do atmos-
fery.
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