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Zanim przyst pi  Pa stwo do korzystania z 
urz dzenia, nale y szczegó owo zapozna  si  z 
niniejsz  instrukcj  obs ugi oraz zawartymi w 
niej wskazówkami dotycz cymi u ytkowania 

oraz pierwszego uruchomienia urz dzenia. 

Zaleca si  zachowa  niniejsz  instrukcj  w celu pó niejszego 
przypomnienia wskazówek dotycz cych u ytkowania 
produktu. 

Urz dzenie elektryczne nie nadaj  si  do wyrzucania z 
odpadami domowymi. Urz dzenia, osprz t i opakowania 
nale y poddawa  ekologicznemu recyklingowi.
Zgodnie z dyrektyw  europejsk  2012/19/UE w sprawie 

urz dze  elektrycznych i niesprawne urz dzenia nale y 
gromadzi  oddzielnie i poddawa  utylizacji zgodnie z zasadami 
ochrony rodowiska.
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Nr. (S-No.): 11029  ALE 600 / Nr. (S-No.): 11036  ALE 800 

z dyrektyw : 2006/95/WE 

Niniejszym my, firma 
ATIKA GmbH  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany 

o wiadczamy, przyjmuj c na siebie wy czn
odpowiedzialno , e nast puj cy produkt, 
Luftentfeuchter (Osuszacz powietrza) typu HT 600 i HT 800 
(model ALE 600 i ALE 800) 

Numer seryjny: 000001-020000 

jest zgodny z postanowieniami dyrektyw Wspólnoty 
Europejskiej oraz nast puj cych, innych dyrektyw: 
2004/108/WE i 2011/65/UE.

Post powanie szacunku zgodno ci: 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011;   
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008;  
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2008;  
EN 60335-1:2012; 
EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009 
+A13 :2012 ; EN 62233:2008; 

Osoba upowa niona do skompletowania dokumentacji 
technicznej: 
ATIKA GmbH –  Biuro Techniczne  
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau – Germany 

                              i.A.                 
Burgau, 01.10.2014 i.A. G. Koppenstein 

Zarz dzanie projektami

ZZaakkrreess ddoossttaawwyy 

Po rozpakowaniu kartonu nale y  sprawdzi

kompletno  dostawy 

ew. szkody transportowe 

Nale y niezw ocznie poinformowa  dystrybutora, dostawc
b d  producenta o zastrze eniach. Pó niejsze reklamacje nie 
zostan  uwzgl dnione. 

1 wst pnie zmontowane urz dzenie 

1 Instrukcja obs ugi 

SSyymmbboollee nnaa uurrzz ddzzeenniiuu

Przed uruchomieniem urz dzenia 
nale y dok adnie przeczyta  instrukcj
obs ugi i stosowa  si  do 
zamieszczonych w niej wskazówek. 
Przed rozpocz ciem napraw, 
czynno ci obs ugowo-konserwacyjnych 
oraz czyszczenia wy czy  urz dzenie 
i wyj  wtyczk  z gniazdka.
Urz dzenia nie wolno przychyla  ani 
transportowa  w pozycji le cej.
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SSyymmbboollee ww IInnssttrruukkccjjii oobbss uuggii

Zagra aj ce niebezpiecze stwo lub niebezpieczna 
sytuacja. Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek 
mo e prowadzi  w nast pstwie do odniesienia 
obra e  lub wyst pienia szkód rzeczowych. 

Wa ne wskazówki dotycz ce prawid owej obs ugi. 
Nieprzestrzeganie niniejszych wskazówek mo e 
prowadzi   do zak óce  w pracy urz dzenia. 

Wskazówki dla u ytkownika. Wskazówki te 
pomagaj  w optymalnym wykorzystaniu wszystkich 
funkcji urz dzenia. 

Monta , obs uga i konserwacja. Tutaj nast puje 
dok adne obja nienie czynno ci, które nale y 
wykona . 

SSttoossoowwaanniiee zzggooddnnee zz

pprrzzeezznnaacczzeenniieemm

Osuszacz powietrza jest przeznaczony wy cznie do u ytku 
domowego – do osuszania wilgotnych cian po zalaniu oraz do 
obni ania wilgotno ci powietrza w zamkni tych 
pomieszczeniach. 

Do eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem zalicza si  tak e 
dotrzymywanie podanych przez producenta warunków 
eksploatacji, konserwacji i napraw, jak równie  stosowanie si
do umieszczonych w instrukcji obs ugi wskazówek 
bezpiecze stwa. 

Przestrzega  obowi zuj cych i relewantnych dla eksploatacji 
maszyny przepisów BHP, jak równie  innych ogólnie uznanych 
regu  higieny i bezpiecze stwa pracy. 

Ka dy inny przypadek u ytkowania maszyny, ni  podany w 
instrukcji obs ugi, uwa a si  za niezgodny z przeznaczeniem. 
Producent nie odpowiada za wynikaj ce st d szkody: ryzyko 
ponosi wy cznie u ytkownik. 

Samowolne przeróbki sieczkarni ogrodowej wykluczaj
gwarancj  producenta za wynikaj ce z nich szkody wszelkiego 
rodzaju. 

PPoozzoossttaa ee eelleemmeennttyy rryyzzyykkaa

Tak e przy pos ugiwaniu si  urz dzeniem w sposób 
zgodny ze wszystkimi obowi zuj cymi przepisami 
dotycz cymi bezpiecze stwa mog , w zwi zku z jego 
przeznaczeniem i konstrukcj , pozosta  jeszcze pewne 
elementy ryzyka. 

Te pozosta e elementy ryzyka mo na zminimalizowa , 
przestrzegaj c cznie  �wskazówek bezpiecze stwa�,   
�stosowania zgodnego z przeznaczeniem� oraz instrukcji 
obs ugi. 

Praca wykonywana w przemy lany sposób i z 
zachowaniem nale ytej ostro no ci zmniejsza ryzyko 
odniesienia obra e  przez inne osoby oraz ryzyko 
spowodowania szkód. 

Dotkni cie elementów przewodz cych pr d przy otwartych 
podzespo ach elektrycznych.  

Uszkodzenie s uchu wskutek d ugotrwa ego u ytkowania 
maszyny bez stosowania odpowiedniego zabezpieczenia 
narz du s uchu przed ha asem. 

Ponadto, pomimo wszystkich zastosowanych rodków 
zapobiegawczych mog  wyst pi  elementy utajonego ryzyka. 

BBeezzppiieecczznnaa pprraaccaa

Aby uchroni  siebie i innych przed ewentualnymi 
wypadkami, przeczytaj uwa nie przed uruchomieniem 
niniejszego wyrobu i przestrzegaj podanych poni ej 
wskazówek oraz przepisów BHP oraz obowi zuj cych 
lokalnie w danym kraju przepisów bezpiecze stwa. 

Wskazówki bezpiecze stwa przeka  wszystkim 
osobom, które pracuj  przy maszynie. 

Wskazówki bezpiecze stwa starannie przechowuj. 

Przy pomocy niniejszej instrukcji nale y zapozna  si  z 
urz dzeniem przed rozpocz ciem u ytkowania. 
Nie nale y stosowa  urz dzenia do celów, do których nie 
jest ono przeznaczone (patrz U ytkowanie zgodne z  
przeznaczeniem i praca  rozdrabniaczem ogrodowym). 
Urz dzenie musi by  pod czone do sieci elektrycznej o 
podanym napi ciu. 
Obs uguj cy maszyn  odpowiada w miejscu u ytkowania 
maszyny w stosunku do osób trzecich. 
Dzieci i m odzie  poni ej 16 roku ycia nie mog
obs ugiwa  urz dzenia. Nie s  one wiadome zagro e
zwi zanych z u ywaniem takich urz dze . 
Dzieci musz  pozostawa  z dala od urz dzenia. 
U ytkowa  urz dzenie tylko z kompletnymi i prawid owo 
zamontowanymi urz dzeniami ochronnymi i nie dokonywa
przy maszynie adnych zmian, które mog  mie  wp yw na 
zmniejszenie bezpiecze stwa. 
Nie wolno w cza  urz dzenia w razie zak óce  w pracy, 
po jego przewróceniu si , uszkodzeniu kabla lub wtyczki 
albo innego elementu. 

Napraw  urz dze  elektrycznych mog  zajmowa  si
wy cznie osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje. 
U ytkownik urz dzenia mo e dozna  powa nego 
uszczerbku na zdrowiu wskutek nieprawid owo 
przeprowadzonej naprawy.
Je li urz dzenie ma by  wy czone z eksploatacji, 
transportowane lub czyszczone, nale y najpierw je 
wy czy  i wyci gn  wtyczk  z gniazdka. 
W razie problemów z prac  urz dzenia nale y je wy czy , 
wyj  wtyczk  z gniazdka i powiadomi  serwis. 
Nie wolno zanurza  urz dzenia w wodzie ani innych 
cieczach. 
Nie k a  na urz dzeniu adnych przedmiotów. 

Nie zbli a  si  do wlotu i wylotu powietrza z obcymi 
przedmiotami. 
Przed transportem nale y opró ni  zbiornik z wod , aby 
woda si  nie rozla a. 
Nie przechyla  urz dzenia, poniewa  rozlana woda 
mog aby je uszkodzi . 
Nie polewa  ani nie spryskiwa  urz dzenia wod . 
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Bezpiecze stwo elektryczne
Wykonanie przewodu zasilania sieciowego zgodnie z IEC 
60245 (H 07 RN-F) o minimalnych przekrojach:  

1,5 mm² przy przewodzie do 25 m 
2,5 mm² przy przewodzie powy ej 25 m 

D ugie i cienkie przewody zasilaj ce powoduj  spadek 
napi cia. Silnik nie uzyskuje wówczas swojej maksymalnej 
mocy, spadaj  tak e wydajno  i moc urz dzenia. 
Wtyczki i gniazda wtykowe przewodów zasilaj cych i 
przed u aczy musz  by  wykonane z gumy, mi kkiego 
PCW lub innych materia ów termoplastycznych o 
jednakowej wytrzyma o ci mechanicznej, lub musz  by
odpowiednio takim materia em zaizolowane. 
Przy uk adaniu przewodu zasilania sieciowego nale y 
zwróci  uwag  na to, eby nie zosta  zgnieciony ani 
z amany oraz eby po czenie wtykowe nie uleg o 
zawilgoceniu. 

Podczas u ywania b bna do nawijania kabla, kabel nale y 
w pe ni rozwin . 
Nie nale y stosowa  przewodu zasilaj cego do  celów, do 
których nie jest  przewidziany. Nale y chroni  przewód 
zasilania przed wysokimi temperaturami, olejem i ostrymi 
kraw dziami. Nie wyci ga  wtyku z gniazda zasilania 
sieciowego ci gn c za przewód. 
Kontroluj regularnie kable przed u aj ce, je eli s
uszkodzone – wymie  je. 
Nie stosuj uszkodzonych elementów przy czowych. 
Nie nale y pos ugiwa  si  prowizorycznymi przy czami 
elektrycznymi. 
Nie nale y nigdy stosowa  obej  urz dze
zabezpieczaj cych, ani ich wy cza .  
Przy czy  urz dzenie poprzez wy cznik ochronny 
pr dowy (30 mA).

Przy cze elektryczne lub naprawy podzespo ów 
elektrycznych maszyny mog  by  wykonywane wy cznie 
przez koncesjonowanego elektrotechnika lub jedn  z 
naszych stacji obs ugi klienta. Nale y przy tym stosowa
si  do lokalnych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa. 

 Naprawy innych podzespo ów maszyny wykonuje 
producent lub jedna z jego stacji obs ugi klienta. 

 Nale y stosowa  wy cznie oryginalne cz ci zamienne 
oraz elementy wyposa enia standardowego i 
specjalnego. Wskutek stosowania innych cz ci 
zamiennych oraz elementów wyposa enia u ytkownik 
mo e ulec wypadkowi. Za szkody wynik e wskutek 
powy szego producent nie przyjmuje na siebie 
odpowiedzialno ci. 

ZZaassaaddaa ddzziiaa aanniiaa

Osuszacz powietrza dzia a na zasadzie kondensacji. 

Powietrze znajduj ce si  w pomieszczeniu jest zasysane przez 
filtr i element ch odz cy, gdzie para wodna zawarta w 
powietrzu zamienia si  w krople wody wskutek kondensacji. 
Nast pnie krople wody sp ywaj  do miski i dalej do zbiornika, 
natomiast osuszone zimne powietrze jest kierowane przez 

kondensator i po nagrzaniu ponownie wdmuchiwane do 
pomieszczenia. Temperatura wydmuchiwanego powietrza jest 
o oko o 2-5°C wy sza od temperatury pomieszczenia. Ten 
przyrost ciep a wynika z energii doprowadzonej do spr arki i 
wentylatora oraz ciep a uwalnianego podczas kondensacji pary 
wodnej.
Wskutek ci g ej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu 
wywo ywanej przez urz dzenie wzgl dna wilgotno  powietrza 
jest stopniowo zmniejszana, skutkiem czego uzyskiwane jest 
szybkie i delikatne osuszanie pomieszczenia. 

Para wodna zawarta w powietrzu porusza si atwo i 

swobodnie przez powietrze. Wa ne jest jak najlepsze 
„uszczelnienie“ pomieszczenia, tzn. drzwi i okna musz
by  pozamykane, a wchodzenie i wychodzenie z 
pomieszczenia nale y maksymalnie ograniczy . W 
przeciwnym razie dzia anie osuszaj ce urz dzenia b dzie 
znacznie os abione.

MMoonnttaa

Ustawienie 
Osuszacz powietrza nale y ustawi  w miar  mo liwo ci na 
rodku pomieszczenia tak, aby w ca ym pomieszczeniu by a 

zapewniona dobra cyrkulacja powietrza. 

Je li nie jest to mo liwe, osuszacz nale y ustawi  w miejscu 
umo liwiaj cym swobodne zasysanie i wydmuchiwanie 
powietrza. 

Minimalny odst p od ciany wynosi 10 cm. 

Jak ustawi  osuszacz powietrza 

poziomo, aby skropliny mog y swobodnie sp ywa . 

z dala od róde  ciep a (np. grzejników). 

Okna i drzwi w osuszanym pomieszczeniu musz  by

zamkni te. 

Przy cze sieciowe 
Porówna  napi cie podane na tabliczce identyfikacyjnej, np.  
230 V, z napi ciem sieciowym i pod czy  urz dzenie do 
odpowiedniego i przepisowego gniazda wtykowego. 

Pod czy  maszyn  przez prze cznik pr du przeci eniowego 
30 mA. 

Bezpiecznik zasilania sieci 
10 A

UUrruucchhoommiieenniiee

Przed uruchomieniem 
Czy osuszacz by  transportowany w pozycji le cej lub pod 
skosem wi kszym, ni  45°? 

Przed u yciem nale y go postawi  pionowo na co 

najmniej jedn  godzin . 
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Wskazówki 

1. Osuszacz nie dzia a, je li nastawiona wilgotno
powietrza jest wy sza od wilgotno ci otoczenia. 

2. Osuszacz nale y u ywa  tylko w temperaturze otoczenia 
od 5°C do 32°C. Poza tym zakresem urz dzenie nie 
dzia a. 

3. Nie nale y u ywa  urz dzenia w otoczeniu o du ej 
zawarto ci py u lub chloru. 

4. Podczas osuszania po w czeniu spr arki silnik 
wentylatora i spr arka musz  pracowa  przez co 
najmniej 3 minuty. Aby unikn  uszkodzenia spr arki, 
nale y po wy czeniu si  osuszacza poczeka  3 minuty 
przed jego ponownym w czeniem.

5. Je li temperatura powietrza w pomieszczeniu jest ni sza, 
ni  10°C, a wzgl dna wilgotno  powietrza jest dosy
niska, nie ma potrzeby u ywania osuszacza. 

6. Wydajno  pracy osuszacza zale y od warunków 
panuj cych w pomieszczeniu, temperatury i wzgl dnej 
wilgotno ci powietrza  

7. Gdy zbiornik si  zape ni, nale y go opró ni . Nast pnie 
zbiornik nale y w o y  z powrotem do urz dzenia.

8. Urz dzenie nale y transportowa  zawsze w pozycji 
stoj cej. 

9. Je li urz dzenie nie dzia a lub przestanie nagle pracowa
z nieznanych przyczyn  patrz „Mo liwe zak ócenia”. 

10. Podczas pracy urz dzenia spr arka emituje ciep o i 
temperatura w pomieszczeniu lekko ro nie. Jest to 
normalny proces.

Panel sterowania 

1  Przycisk „ON / OFF = ZA  / WY “ 

2   Wska nik wzgl dnej wilgotno ci powietrza w %“ lub 
b dów 

3  Przycisk wzrostu wilgotno ci powietrza 

4   Wska nik licznika godzin pracy 

5  Przycisk zmniejszania wilgotno ci powietrza 

6   Symbol graficzny odszraniania 

7  Symbol graficzny pracy wentylatora 

8  Symbol graficzny zape nienia zbiornika na wod

9  Symbol graficzny osuszania 

Wska nik ci g y =  Urz dzenie osusza (spr arka 

i wentylator w czone)

Wska nik migaj cy = Urz dzenie nie osusza 

(spr arka wy czona - 
wentylator w czony)

Sygnalizacja zak óce
W razie pojawienia si  sygna u b du E3 – E4 – E5 na 
wska niku wzgl dnej wilgotno ci powietrza 2 patrz „Mo liwe 
zak ócenia“. 

Uruchomienie 

Po w o eniu wtyczki kabla zasilaj cego do gniazdka 

rozlegnie si  sygna  akustyczny. 
 W razie braku sygna u wyst puje problem techniczny. 

Nale y sprawdzi  kabel, gniazdko i bezpiecznik. 

W czenie 

Aby w czy  osuszacz, nale y nacisn  przycisk  . 
Na wy wietlaczu 2  „Wilgotno  powietrza“ wskazywana jest 
nastawiona wilgotno  powietrza równa 60 %. Po 5 sekundach 
na wy wietlaczu pojawia si  aktualna wilgotno  powietrza.

Wy wietlacz wilgotno ci powietrza wskazuje wilgotno  w 
zakresie od 30 % do 90 %. 

Wy czenie 
Aby wy czy  osuszacz, nale y ponownie nacisn  przycisk  

. 

Ustawianie wilgotno ci powietrza 

Nacisn  przycisk  lub , aby nastawi dan
wilgotno  powietrza. 
Je li nastawiona warto  wilgotno ci jest ni sza, ni  30 %, 
urz dzenie osusza ci gle, a wy wietlacz 2 wskazuje „CO“. 

Wskazówka:  Wzgl dna wilgotno  powietrza 50 – 

60 % jest z regu y wystarczaj ca, aby stworzy  w 
pomieszczeniu przyjemny klimat i zapobiec 
skraplaniu si  pary wodnej na elementach budynku i 
wyposa enia.  

Je li dana warto  wilgotno ci jest ni sza od aktualnej 

o 3 %, osuszacz (spr arka) w cza si  automatycznie. 

Symbol graficzny  „Tryb osuszania“ wieci si  bez 
przerwy.
Je li dana warto  wilgotno ci jest wy sza od aktualnej 
o 3 %, osuszacz (spr arka) wy cza si  automatycznie. 

Symbol graficzny  „Tryb osuszania“ miga.

Automatyczne odszranianie 
W temperaturze otoczenia poni ej 20°C na zimnej powierzchni 
parownika tworzy si  nie tylko kondensat, ale równie  lód. Lód 
zatyka wymiennik ciep a utrudniaj c przep yw powietrza. 
Zintegrowany system automatycznego odszraniania usuwa lód 
z parownika. Dzi ki temu osuszanie mo e odbywa  si  w 
temperaturze do + 5°C.
Podczas odszraniania na wy wietlaczu znajduje si  symbol 

, spr arka nadal pracuje, a wentylator automatycznie si
wy cza. 

Po zako czeniu odszraniania osuszacz w cza si  ponownie w 

trybie osuszania, a symbol  znika. 
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Licznik godzin pracy 
Osuszacz powietrza posiada licznik 
godzin pracy. 

Po w czeniu osuszacza na wy wietlaczu wskazywana jest 
liczba przepracowanych godzin. Dopóki urz dzenie jest 
w czone, czas jest dodawany do poprzednich godzin. 

WWyypp yyww wwooddyy

Zbiornik na wod  jest wyposa ony w p ywak, który 
automatycznie wy cza urz dzenie w razie zape nienia 
zbiornika. 

  Po 45 sekundach wy cza si  spr arka, a wentylator 

zatrzymuje si  i rozlega si  sygna  akustyczny. Na 

wy wietlaczu pojawia si  symbol graficzny  i 
oznaczenie b du E4. 

 Je li zbiornik nie zostanie natychmiast opró niony, to 
sygna  akustyczny b dzie si  rozlega  co 5 minut.  

Wyjmowanie zbiornika na wod
1. Wy czy  urz dzenie. 

2. Nacisn  i otworzy  klap  obudowy (poz. 1) , . 

3. Wyj  i opró ni  zbiornik (poz. 2 ). 

4. W o y  zbiornik. Podczas wk adania w o y  w
odwadniaj cy (poz. 3) do zbiornika na wod . Zbiornik musi 
by  w o ony we w a ciwej pozycji.

5. Zamkn  klap  obudowy. 

6. W czy  urz dzenie. Symbol graficzny  i oznaczenie 
b du E4 powinny znikn . 

Je li symbol graficzny i b d nadal s  wy wietlane: wyj  i 
w o y  zbiornik jeszcze raz. 

Tryb ci g y lub d u sza eksploatacja 
Przy du ej wilgotno ci powietrza zalecane jest w czenie 
osuszacza w trybie ci g ym. W trybie ci g ym nie ma potrzeby 
regularnego opró niania zbiornika na wod .

Procedura: 

1. Wyj  zbiornik z urz dzenia. 
2. W o y  w  odwadniaj cy (poz. 3) do otworu w obudowie 

 i wyci gn  go z urz dzenia z drugiej strony . 

3. W o y  zbiornik z powrotem do urz dzenia. 
4. Zamkn  klap  obudowy. 
5. Postawi  du y zbiornik pod wyp yw wody. 

Lub: 
Przed u y  wyp yw wody za pomoc  w a ogrodowego, aby 
skierowa  wod  do odp ywu. 
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Uwaga: 

Woda musi zawsze mie  mo liwo  swobodnego odp ywu. 

Najlepiej, aby woda by a odprowadzana do ni ej 
po o onego odp ywu. 

W  nie powinien zmienia  pozycji, powinien by  u o ony 
ze spadkiem. Nie mo e by  za amany ani nawini ty na 
rolk . 

TTrraannssppoorrtt

Przed ka dym transportem nale y wy czy
urz dzenie i wyci gn  wtyczk . 

Urz dzenie nale y zawsze transportowa  w pozycji stoj cej, 
aby nie uszkodzi  spr arki. 

Wskazówka: W razie transportowania urz dzenia w 

pozycji le cej lub mocno przechylonej przed jego 
ponownym u yciem nale y je postawi  w pozycji 
pionowej na co najmniej jedn  godzin .

CCzzyysszzcczzeenniiee ii kkoonnsseerrwwaaccjjaa

Przed ka dym czyszczeniem i konserwacj
urz dzenie nale y wy czy , a wtyczk
wyci gn  z gniazdka.

Prace zwi zane z konserwacj  i czyszczeniem urz dzenia, 
które wykraczaj  poza zakres opisany w niniejszym rozdziale, 
mog  by  wykonywane wy cznie przez Producenta lub 
wyznaczone przez niego firmy. 

U ywa  wy cznie cz ci oryginalnych. Inne cz ci mog  by
przyczyn  nieprzewidywalnych szkód i obra e . 

Czyszczenie

Filtr powietrza
Zanieczyszczony filtr 

zmniejsza wydajno  osuszacza. 
prowadzi do zanieczyszczenia wn trza urz dzenia. 

Filtr nale y czy ci  w regularnych odst pach czasu, w 

zale no ci od warunków pracy. 

Wyjmowanie filtra 
1. Zdj  os on  obudowy (poz. 4). 

2. Wyj  trzy pr ty mocuj ce (poz. 5) . Wyj  filtr (poz. 6) z 

os ony .

Lekkie zanieczyszczenie 
U y  odkurzacza lub ostuka  lekko filtr. 

Silne zanieczyszczenie 
Wymy  ostro nie filtr letni  wiod  z myd em (maks. 40°C), a 
nast pnie poczeka , a  dobrze wyschnie. Nie suszy  filtra na 
s o cu ani w pobli u innych róde  ciep a. 

Wk adanie filtra 
1. W o y  filtr z powrotem do obudowy i przymocowa  go za 

pomoc  trzech pr tów. 
2. Za o y  os on .  

Urz dzenie 
Urz dzenie nale y regularnie czy ci  z zewn trz za pomoc
wilgotnej szmatki z u yciem agodnego rodka (woda z 
myd em). Woda nie mo e dosta  si  do wn trza urz dzenia.
Do czyszczenia nie u ywa rodków lub rozpuszczalników, 
które mog  reagowa  z elementami urz dzenia. 
Raz w roku lub w zale no ci od warunków pracy osuszacz 
powinien by  sprawdzany przez serwis pod k tem 
wewn trznego zanieczyszczenia. 

Konserwacja 
Urz dzenie jest skonstruowane tak, aby zapewniona by a 
bezproblemowa eksploatacja przy minimalnym zakresie 
czynno ci kontrolnych. 
Wszystkie elementy ruchome s  nasmarowane na d ugi okres 
eksploatacji. 
Wewn trz urz dzenia nie ma adnych innych elementów 
wymagaj cych konserwacji. 
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SSkk aaddoowwaanniiee

Nieu ywane urz dzenia przechowywa  w suchym, zamkni tym pomieszczeniu poza zasi giem dzieci. 
Celem zapewnienia odpowiedniej trwa o ci i sprawno ci urz dzenia: 

Zbiornik na wod  nale y opró nia  i starannie osusza . 

Czy ci  filtr. 

Wykonywa  gruntowne czyszczenia. 

Sprawdzi  stan urz dzenia, aby po d u szym przechowywaniu nadawa o si  do dalszej, niezawodnej pracy. 

Urz dzenie nale y dok adnie przykry . 

MMoo lliiwwee zzaakk óócceenniiaa

Przed ka d  napraw  wy czy  urz dzenie i wyci gn  wtyczk . 

Zak ócenie Mo liwa przyczyna Sposób usuni cia 

Silnik nie podejmuje pracy Brak napi cia sieciowego Sprawdzi  zabezpieczenie

Uszkodzony przewód zasilania sieciowego Zleci  sprawdzenie (elektrotechnikowi)

Zbiornik na wod  jest pe ny. Opró ni  zbiornik.

Wilgotno  w pomieszczeniu jest ni sza 
od nastawionej.

Sprawdzi  nastawion  wilgotno , ewentualnie 
nastawi  inn  warto .

Urz dzenie nie skrapla wody lub 
skrapla za ma  ilo

Temperatura lub wilgotno  powietrza w 
pomieszczeniu poza zakresem 
roboczym.

a) Sprawdzi  temperatur  w pomieszczeniu (od 5°C 
do 32°C) 

b) Sprawdzi  wilgotno  powietrza (min. 30 % 
(wzgl dna))

c) Sprawdzi  nastawion  wilgotno , ewentualnie 
nastawi  inn  warto .

Zanieczyszczony filtr powietrza Wyczy ci  filtr (patrz „Czyszczenie i konserwacja”)

Zablokowany dop yw lub odp yw 
powietrza

Sprawdzi , ewentualnie zmieni  miejsce ustawienia 
urz dzenia (minimalny odst p od ciany 10 cm)

a) Wn trze urz dzenia jest bardzo 
zanieczyszczone. 

b) Obwód ch odniczy jest uszkodzony.

Nale y zwróci  si  do producenta lub serwisu!

Drzwi i/lub okna s  otwarte. Zamkn  drzwi i/lub okna.

Urz dzenie wy cza si  w trybie 
ci g ym z w em odp ywowym 

a) W  odp ywowy jest za amany lub 
zawini ty na rolk

b) Za ma y spadek

Zmieni  u o enie w a, aby woda mog a swobodnie 
odp ywa .

Woda w w u zamarz a. Podj  odpowiednie dzia ania zapobiegaj ce 
zamarzaniu wody.

Woda wyp ywa z urz dzenia. Zbiornik na wod  jest nieszczelny. a) Sprawdzi  zbiornik. 
b) Wymieni  zbiornik.

Nienormalne odg osy lub wibracje Urz dzenie stoi na nierównym pod o u. Postawi  urz dzenie na równym pod o u.

Poluzowane ruby, nakr tki lub inne 
elementy.

Dokr ci  elementy. 
Je li nie mo na dokr ci  elementów lub znajduj
si  one wewn trz urz dzenia albo odg osy nadal 
wyst puj : Zg osi  si  do producenta lub serwisu.

Je li po przeprowadzeniu wszystkich kontroli usterka nadal wyst puje, nale y zwróci  si  do producenta lub serwisu. 

Je li urz dzenie dzia a nieprawid owo, nale y je natychmiast wy czy ! 
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Sygnalizacja zak óce
 Na wska niku 2 „Wzgl dna wilgotno  powietrza“ mog  pojawi  si  nast puj ce komunikaty: 

Oznaczenie B d 

E3 Uszkodzenie czujnika wilgotno ci

E4 Zbiornik na wod  pe ny.

E5 Uszkodzenie czujnika obwodu ch odzenia

W razie pojawienia si  komunikatów E3 i E5, w celu rozwi zania problemu nale y zwróci  si  do producenta lub serwisu 

DDaannee tteecchhnniicczznnee

Typ HT 600 HT800 
Model ALE 600 ALE 800

Rok produkcji                       patrz ostatnia strona 

Przepustowo  powietrza 680 m³/h 680 m³/h

Moc znamionowa P1 1000 W 1200 W

Znamionowy pobór pr du 4,6 A 5,3 A

Moc maks. P1 1200 W 1410 W

Maks. pobór pr du 5,4 A 6,4 A

Moc wentylatora 50 W 50 W 

Napi cie zasilania 230 V~ / 50 Hz 230 V~ / 50 Hz

Bezpiecznik zasilania sieciowego 10 A 10 A

Zakres temperatury 5 – 32°C 5 – 32°C

Zakres wilgotno ci powietrza wilgotno  wzgl. 30 – 90% wilgotno  wzgl. 30 – 90%

Wydajno  osuszania w temp. 30°C / wilg. wzgl. 80% 60 l / 24 h 80 l / 24 h

Stopie  ochrony IP X0 IP X0 

Ci nienie zamarzania 2,5 MPa 2,5 MPa

Pr no  pary 1,0 MPa 1,0 MPa

Czynnik ch odniczy R 407 C R 407 C

Ilo  czynnika ch odniczego 0,6 kg 0,78 kg

Maks. pojemno  zbiornika 5,8 l 5,8 l

Wska nik LED przy „zbiornik pe ny“ przy  3,9 l 3,9 l

obj. (wysoko  sufitu 2,5 m) 150 – 200 m³ 250 – 300 m³

Powierzchnia pomieszczenia  60 – 80 m² 100 – 120 m²

Poziom ci nienia akustycznego LWA < 70 dB (A) < 70 dB (A)

Akustyczny poziom szumów LPA 53 dB (A) 53 dB (A) 

Przy cze odci gu 51,5 kg 53,5 kg 
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