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Wybór miejsca 

od 5°C  
   do 35°C. Przy temperaturze spoza tego zakresu urządzenie nie będzie działało
   prawidłowo.
●

●

●

 Należy upewnić się że dookoła urządzenia jest wystarczająca przestrzeń.  

Nie można umieszczać w szafach i innych małych zamkniętych powierzchniach. 
Urządzenie powinno być używane w pomieszczaniach o temperaturze 

Osuszacz jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. 
Nieodpowiedni do użytkowania przemysłowego. 
Osuszacz należy ustawić na gładkiej powierzchni.

 
● W celu zapewnienia maksymalnej wydajności i efektu, należy zamknąć wszystkie
   okna oraz drzwi w osuszanym pomieszczeniu. 
● Wlot/ wylot powietrza nie może być zasłonięty. 
● Należy unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie słońca.

Note:Uwagi:
● Osuszacz jest wyposażony w rolki ułatwiające przemieszczania. Należy bardzo
   ostrożnie przesuwać urządzenie, szczególnie po nierównych powierzchniach
   aby uniknąć wylania się wody z pojemnika.  
● W czasie przesuwania osuszacz musi być wyłączony! Nie nalezy przesuwać 

osuszacza do przodu i to tyłu, jedynie na boki.   
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Prezentacja

Widok z przodu

Widok z tyłu
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Panel kontrolny

Wylot powietrza

Pokrywa
(odprowadzanie skroplin)

Wlot powietrza

Pojemnik na wodę

Mocowanie
przewodu
zasilającego

Kabel zasilający



Sprawdzenie urządzenia
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czy pływak jest prawidłowo
umieszczony. Poniżej instrukcja krok po kroku: 
1. Przytrzymaj uchwyty po obu stronach i ostrożnie wyciągnij pojemnik zgodnie z  
    kierunkiem strzałki na rysunku.

    2. Sprawdź położenie pływaka, który mógł się przesunąć z trakcie transportu. 
      Należy umieścić pływak w prawidłowym miejscu, jak na rysunku poniżej. 

3. Zamontuj pojemnik.

Pływak

Pozycja właściwa Pozycja niewłaściwa
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Panel osuszacza

Podstawowe funkcje

123456

Uwagi:

● Podczas pracy urządzenia nie można wyjmować pojemnika na wodę. 
● By osuszacz działał prawidłowo, pojemnik na wodę musi być właściwie zamontowany. 

 
● Wąż do odprowadzania skroplin należy montować zgodnie z instrukcją 
   zamieszczoną w rozdziale o odprowadzaniu skroplin. 
● Każdorazowemu wciśnięcie przycisku na panelu kontrolnym towarzyszy 
   sygnał dźwiękowy.
● Kiedy urządzenie jest podłączane do zasilania również usłuszymy sygnał
    dźwiękowy.  

1 ON/OFF 

3 Timer 
Ustawia godzinę o której urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć. Każde
wciśnięcie przycisku to zmiana o godzinę (format 24h). Przytrzymanie 
przycisku przyspiesza zmianę. Po wprowadzeniu żądanych godzin, ustawienie
będzie się wyświetlało przez 5 sekund.  

Prędkość nawiewu

Timer 

Wskaźnik czystości
filtra 

Wskaźnik trybu
osuszania

Wskaźnik poziomu  
wody w pojemniku

WyświetlaczWskaźnik kierunku nawiewu

FanModeWind
Direc Humidity Timer

High Med LowTimer ON/OFFSmart Cont Quiet DryWater Full Swing
Fixed
Angle

Filter Clean

Uruchamia nawiew w osuszaczu. Po włączeniu można ustawiać prędkość 
nawiewu. Zapala się kontrolka wskazująca aktualną prędkość. 

2 Przycisk FAN

Wciśnięcie przycisku włącza/ wyłącza urządzenie.
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Za pomocą tego przycisku można ustawić żądany poziom wilgotności  
w pomieszczeniu (każde wciśnięcie to zmiana o 10%, przytrzymanie przycisku
przyspiesza zmianę). Ustawiona wartość będzie się wyświetlała przez 5 sekund. 

4 Humidity - wilgotność

Wciśnięcie przycisku pozwala na wybór sposobu nawiewu (żaluzje falujące
lub nieruchome). Światełko przy napisie Swing oznacza falowanie poziomych 
żaluzji. Światełko przy napisie Fixed Angle oznacza, że poziome żaluzje
pozostają w danym położeniu. 

6 Wind Direc - ustawianie sposobu nawiewu

Każdorazowe wciśnięcie przycisku MODE pozwala na wybór trybu pracy 
spośród 4 dostępnych: Smart. Cont. Quiet oraz Dry.
● Smart - inteligentne dopasowywanie wilgotności.  
   Urządzenie inteligentnie dostosowuje poziom wilgotności do temperatury 
   w pomieszczeniu. 
● Cont. - praca ciągła w trybie osuszania. 
   Urządzenie osusza powietrze do momentu gdy wilgotność spada do poziomu
   niewskazanego dla człowieka. 
● Quiet - wyciszenie.  
   Urządzenie inteligentnie dostosowuje poziom wilgotności do temperatury 
   w pomieszczeniu. Osuszacz pracuje przy najcichszej pracy wentylatora.
   Prędkość nawiewu nie może być ustawiana w tym trybie pracy.  
● Dry - osuszanie. 
   Po osuszeniu np. prania w pomieszczeniu, urządzenie utrzymuje określony  
   poziom wilgotności, aby zapobiec powstawaniu pleśni.   
 

5 Mode - tryb pracy urządzenia

Uwaga:
● W trybie Smart i Quiet, jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest niższa od
   ustawionej na osuszaczu, urządzenie nie będzie działało.  
    ● W trybie Dry i Cont poziom wilgotności nie może być ustawiany. 
   W trybie Dry i Quiet prędkość nawiewu nie może być ustawiana.  
  



Pozostałe instrukcje

1. Alarm 
    W przypadku gdy pojemnik na wodę jest przepełniony lub gdy pojemnik nie 
    został prawidłowo umieszczony, urządzenie wyda sygnał dźwiękowy trwający 
    ok 10 sekund. Przypomni to o opróżnieniu pojemnika. 

2. Auto Stop
W przypadku gdy przepełniony pojemnik nie został opróżniony, gdy pojemnik 
został zamontowany nieprawidłowo, lub gdy wilgotność jest o 5% niższa niż 
ustawiona na urządzeniu, osuszacz automatycznie się wyłączy. 

3. Funkcja zapamiętywania
    Ustawienia urządzenia automatycznie się zapisują na wypadek utraty zasilania.
    Po przywróceniu zasilania urządzenia działa według wprowadzonych ustawień. 

4. Pełen pojemnik z wodą
Światełko oznacza pełen, lub źle zamontowany pojemnik na wodę. 

5. Wymagana wymiana filtra 
Kiedy świeci się światełko przy napisie Clean Filter należy wyczyścić filtr.  
Następnie należy wcisnąć jednocześnie przyciski FAN i HUMIDITY i światełko
powinno się wyłączyć. 

Należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać przyciski MODE i TIMER.  
Po uruchomienu blokady, przy próbie wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku, 
na wyświetlaczu pojawi się napis LC. Ponowne jednoczesne wciśnięcie
przycisków MODE i TIMER wyłącza blokadę. 

6. Blokada rodzicielska - blokada przycisków 
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Odprowadzanie skroplin
Metoda 1: Poprzez pojemnik na skropliny

Uwagi:
● Nie należy wyjmować pojemnika na skropliny w czasie pracy urządzenia lub
   bezpośrednio po zakońćzeniu pracy. Skropliny mogą wylać się na podłogę.

 

● Nie należy używać jednocześnie pojemnika na skropliny oraz węża do skroplin.   
   Jeżeli wąż jest podłączony, skropliny nie dostają się do pojemnika. 

1. Przytrzymaj i ostrożnie wyciągnij pojemnik ze skroplinami tak samo, jak na  

    poniższym rysunku. 

2. Wylej wodę. 
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3. Ponownie załóż pojemnik tak, jak na rysunku poniżej. 



Metoda 2: Poprzez węża odprowadzającego
Urządzenie jest dostosowane do zamontowania węża odprowadzającego skropliny. 
Można dokupić wąż o średnicy wewn. 14mm i długości 1.3- 1.5 m. i zamontować 
na zaworze, by odprowadzać tą drogą skropliny. 
Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przy montowaniu węża odprowadzającego. 

1. Otwórz wylot skroplin i odkręć pokrywę zaworu w sposób przedstawiony na 
    poniższym rysunku. 

2. Należy wyjąć zatyczkę, nastepnie wkręcić adapter (zgodnie z kierunkiem ruchu 
    wskazówek zegara). 

Uwagi: 
W przypadku używania pojemnika na skropliny należy pilnować, by otwór  
przeznaczony na węża odprowadzającego był szczelnie zamknięty. Pozwoli to
na uniknięcie ewentulanego wycieku. 
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pokrywa 
zaworu

zakrętka 

adapter 

Uwaga: 
Po wyjęciu zatyczki, z otworu może się wylać niewielka ilość wody. 
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3. Następnie należy zamontować węża odprowadzającego skropliny. 
    Wąż powinien być skierowany w dół, aby umożliwić swobodny odpływ skroplin. 
    Nie należy blokować odpływu, jak również nie powinno się skręcać ani ściskać
    węża. Trzeba co jakiś czas sprawdzać połączenie węża z osuszaczem, czy jest
    szczelne i nieuszkodzone. 
   
Uwaga:
Na poniższych rysunkach zaprezentowane jest prawidłowe zamontowanie węża 
odprowadzającego skropliny, jak również sposoby w jaki NIE MOŻNA montować
przewodu.
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Czyszczenie i konserwacja
Ostrzeżenia::
● Przed przystąpieniem do czyszczenia należy bezwzględnie odłączyć 
   urządzenie od źródła zasilania. 

.
   uszkodzić obudowę urządzenia. 

1. Obudowa i grill
    Należy czyścić miękką szmatką, w przypadku
    tłustych zabrudzeń użyć delikatnego detergentu.
    Grill należy czyścić za pomoća odkurzacza lub
    szczotki. 
    

    

1. Zdjąć panel
Złapać urządzenie u dołu i zdjąć panel
tak, jak na rysunku. 

2. Wyjąć filtr powietrza
Postępować zgodnie z rysunkiem (3) 
 

2. Filtr powietrza

Ostrzeżenia::

   na parowniku, co może uszkodzić urządzenie.  
● Nie należy suszyć urządzenia bezpośrednim strumieniem gorącego powietrza
   np. suszarki do włosów, gdyż może to powodować odkształcenia.

  

3. Wyczyścić filtr
Użyć odkurzacza żeby zebrać kurz.Jeżeli filtr jest 
bardzo brudny, umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem
delikatnego detergentu, a następnie dokładnie osuszyć. 

4. Ponownie założyć filtr
Założyć filtr a natępnie zamontować panel. 

①

②
③

Nie można myć urządzenia po bieżącą wodą.
Nie należy używać do mycia lotnych substancji, mogą

● Nie włączać urządzenia, w którym nie ma filtra. Kurz może osadzić się
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3. Pojemnik na skropliny
    Zaleca się czyszczenie pojemnika co kilka tygodni, aby zapobiec rozwojowi
    pleśni i bakterii. 

   1. Wyjąć pojemnik i wylać z niego wodę. 
    2. Wcisnąć 4 klamerki w pokrywie. Podnieść pokrywę. 

    3. Po wyczyszczeniu pojemnika należy z powrotem zamontować pokrywę
        upewniając się że pływak jest właściwie umiejscowiony. Strona w tworzywem
        piankowym powinna być na spodniej stronie pokrywy. Nie usuwać powłoki. 

Klamerki

Pokrywa

  1. Wyjąć pojemnik i wylać z niego wodę.  
   2. Wykręcić i wyjąć rączkę. Wcisnąć 4 klamerki w pokrywie. Zdjąć pokrywę

    tak jak przedstawiono na poniższych rysunkach.    
  

    3. Po wyczyszczeniu pojemnika należy z powrotem zamontować rączkę
        i pokrywę upewniając się że pojemnik jest prawidłowo umiejscowiony. 
        Strona z tworzywem piankowym powinna być na spodniej stronie pokrywy. 
        Nie usuwać powłoki.

klamerki Pokrywarączka
otwór wału

CH-D008WDP6/7

CH-D016WDP6/7



● Czy wylot powietrza nie jest zablokowany.
● Stan przewodów elektrycznych.  

● Stan węża odprowadzającego skropliny.

Przed użyciem sprawdź:

● Odłącz urządzenie od zasilania.

● Oprożnij i wyczyść zbiornik na skropliny.

Po użyciu 

 
● Należy się upewnić, że pojemnik na skropliny jest opróżniony a wąż 
   odprowadzający skropliny jest odłączony. 
● Odłączyć urządzenie od zasilania. 
● Wyczyścić urządzenie i zabezpieczyć przed zakurzeniem. 

Przechowywanie
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● Czystość filtra.

● Wyczyść filtr.

Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas nieużywane, należy:



Analiza usterek

● Wyciek skroplin

Problem Możliwe przyczyny
Osuszacz nie działa. ● Temperatura otoczenia jest sposa zakresu   

   5°C - 35°C.
● Przepełniony pojemnik na skropliny.

Hałas wydobywający się
z urządzenia.

● Załączenie się sprężarki. 
● Problem z zasilaniem.

Poziom wilgotności 
w pomieszczeniu nie spada.

 

● Otwarte drzwi.
● W pomieszczeniu może się znajdować 
   urządzenie produkujące parę. 

Słaby efekt osuszania.

● Zbyt niska temperatura w pomieszczeniu.
● Niewłaściwie ustawione parametry.
● Jeżeli temperatura w pomieszczeniu to od 5 do
   15 °C, wtedy w pierwszej kolejności urządzenie
   zacznie proces odszraniania. Na moment włączy
   się sprężarka (plus nawiew na najwyższej
   prędkości). Po zakończeniu odszraniania
   urządzenie rozpocznie osuszanie. 

Dziwny zapach przy
pierwszym uruchomieniu.  

● Zapach spowodowany szybkim wzrostem
   temperatury w wymienniku.

Urządzenie hałasuje. ● Urządzenie stoi na nierównej podłodze.

Odgłos szarpania. ● 

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Skropliny w 
pojemniku, mimo
używania węża
odprowadzającego.

● Złe podłączenie adapera. ● Sprawdź podłączenie.
   

● Zapchany wąż
   odprowadzający skropliny.

 
  

● Udrożnij węża 
   odprowadzającego.   

● Wąż nie jest prawidłowo  
   zamontowany.

● Ponownie zamontuj wąż,
postępując zgodnie 
z instrukcją. 
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● Urządzenie ustawione na nierównej podłodze.
● Zbyt duża powierzchnia pomieszczenia
   w stosunku do wydajności urządzenia. 

Przepływ czynnika chłodniczego.



Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie

Wskaźnik zasilania
nie podświetla się
mimo, że osuszacz
jest podłączony
do prądu. 

● Brak zasilania, lub
   wtyczka się źle włożona
   do gniazdka. 
  

● Być może jest przerwa w
   dostawie prądu. Poczekaj
   aż prąd zostanie włączony.
●    Uszkodzone gniazdko.   
● Przerwany kabel. 
   
● Uszkodzona wtyczka. 
   

● Wysadzony bezpiecznik. ● Wymienić bezpiecznik.

Podświetlona ikona
przy napisie
Water Full

● Niewłaściwie założony
   zbiornik.
● Przepełniony zbiornik.
● .

●   

 Jednostka nie chce
 się włączyć. 
 

● Poziom wilgotności jest
   zbyt wysoki.

● Obniżyć wymagane
   parametry lub wcisnąć CO
   aby uruchomić tryb ciągłego
   osuszania. 

 Słaby efekt 
 osuszania

● Przeszkody w okolicy
    urządzenia. 
   

● Usunąć przeszkody, które
   zasłaniają osuszać utrudniając

● Drzwi i okna są otwarte.
   

● Pozamykać drzwi i okna.  
  
   

 

● Przy wyższej temperaturze
efekt osuszania jest bardziej

   odczuwalny. Osuszacz
   powinien pracować przy
   temperaturze powyżej 5
    

°C.
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● Osuszacz nie chce się uruchomić.

Brak zbiornika.

Opróżnij zbiornik i zamontuj
postępując zgodnie z
instrukcją. 

● Słaby efekt osuszania.

● Wyczyścić filtr.● Zabrudzony filtr.

● Zbyt niska temperatura
   w pomieszczeniu. 



Kody błędów

No. Nazwa
usterki

Kod
błędu Opis 

  Działania
Urządzenia

Możliwe przyczyny
 

1

Błąd czujnika
temperatury
otoczenia. F1

Silnik 
sprężarki
oraz
wentylatora
nie działa. 

● Czujnik jest obluzowany bądź
   też za słabo podłączony do
   urządzenia i nie wysyła sygnału. 

● Zwarcie elektryczne
   spowodowane błędnym 
   podłączeniem. 

● Czujnik jest uszkodzony. 

● Uszkodzony wyświetlacz.

2

Błąd
czujnika
temperatury
na rurze

F2

● Czujnik temperatury na 
   parowniku jest obluzowany bądź
   też za słabo podłączony do 
   urządzenia i nie wysyła sygnału. 

● Zwarcie elektryczne
   spowodowane błędnym 
   podłączeniem. 

● Czujnik temperatury na
   parowniku jest uszkodzony. 
    

● Wyświetlacz jest uszkodzony.

3
Błąd
czujnika L1

● Zwarcie czujnika.
● Uszkodzenie czujnika.
● Uszkodzenie wyświetlacza.
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No. Nazwa
usterki

Kod
błędu Opis 

  Działania
Urządzenia

Możliwe przyczyny
 

4
Ochrona przed
wyciekiem
freonu

F0
Sprężarka
wyłącza się,
silnik
wentylatora
nadal działa. 

● Wyciek czynnika chłodniczego.
● Blokada systemu. 

5

Ochrona
przed 
przeciąże-
niem.

H3

● Nieodpowiednie warunki
   otoczenia do działania. 
● Parownik oraz sprężarka
   zablokowane przez brud. 
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