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Informacje ogólne
Nota środowiskowa
Urządzenia elektryczne nie nadają się do wyrzucania z odpadami domowymi. Urządzenia, osprzęt
i opakowania należy poddać recyklingowi. Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU w sprawie
urządzeń elektrycznych, niesprawne urządzenia należy gromadzić oddzielnie i poddawać utylizacji
zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Montaż
• Ostrożnie wyjąć urządzenie z opakowania i wizualnie sprawdzić pod kątem uszkodzeń. Jeśli występują
oznaki uszkodzenia, nie należy uruchamiać urządzenia, ale skontaktować się z dostawcą w celu
uzyskania porady.
•

Sprawdzić, czy opakowanie zawiera następujące elementy:

•

Przymocować oś koła [2] do obudowy DHG 500 [1] przy pomocy 2 śrub [4] i 2 podkładek [3]
UWAGA: Podczas wszystkich operacji montażu nie przechylaj urządzenia ponad 45°
w pionie od podłoża. Zalecany moment dokręcania 2,5 – 3,0 Nm
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•

Włożyć zawleczkę [6] do otworu w osi. Założyć koło [5] i podkładki [7] na oś.
Włożyć sworzeń blokujący [8] do otworu w osi. Zabezpieczyć koła w miejscu, kierując ucho sworznia
blokującego w dół. Powtórzyć operację dla kół po lewej/prawej stronie.

Ucho sworznia
blokującego

•

Usunąć sworznie blokujące [9] z otworów transportowych i powoli podnieść uchwyt, aż zaskoczy do
pozycji roboczej. Włożyć sworznie blokujące do otworów w pozycji działania. Zbiornik na wodę [10]
znajduje się w komorze za przednimi drzwiczkami.

Wyciągany uchwyt

Otwory sworzni
blokujących podczas pracy

Otwory sworzni
blokujących do transportu
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Instalacja elektryczna:
•
•
•
•
•

Dostępne źródło zasilania musi zgadzać się z podanym na tabliczce znamionowej osuszacza. Jeśli w
jakimkolwiek momencie używany jest przedłużacz, powinien mieć on odpowiednie parametry, zgodne z
danymi podanymi na tylnej części urządzenia.
Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
Nigdy nie używaj osuszacza w środowisku, w którym istnieje prawdopodobieństwo gromadzenia się wody
stojącej wokół urządzenia. Jeśli ten warunek wystąpi, ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO, ODŁĄCZ
PRZEWÓD ZASILAJĄCY przed wejściem do wody nagromadzonej wokół osuszacza.
NIE WOLNO użytkować osuszacza, jeśli jest on uszkodzony.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego
przedstawiciela serwisowego, lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

Bezpieczeństwo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa lub przewód zasilający są uszkodzone.
Nie wkładaj przedmiotów do kratek z przodu lub z tyłu urządzenia.
Nie zasłaniaj ani nie blokuj kratek - będzie to niekorzystnie wpływać na przepływ powietrza przez
urządzenie.
Nie wolno uruchamiać urządzenia, jeśli którykolwiek z zewnętrznych paneli obudowy został usunięty
Nie stawaj na urządzeniu.
Jeśli to możliwe, należy używać z urządzeniem wyłącznika różnicowo-prądowego (RCD).
Przed rozpoczęciem konserwacji lub serwisowania urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od
źródła zasilania.
Urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci. Trzymaj dzieci z dala od urządzenia.

Lokalizacja sterowania:
GÓRA URZĄDZENIA
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1. Przełącznik WŁ./WYŁ.
2. W górę – naciśnięcie zwiększa
nastawę wymaganej wilgotności
3. W dół – naciśnięcie zmniejsza
nastawę wymaganej wilgotności
4. Wyświetlacz wilgotności –
pokazuje aktualną wilgotność
względną w
pomieszczeniu/wybieraną
wilgotność podczas ustawiania
5. Licznik godzin – łączny czas
pracy urządzenia
6. Symbol osuszania – stale
włączony, gdy urządzenie
działa; miga, gdy osiągnięta
zostaje ustawiona wilgotność
7. Pełny zbiornik – zapala się, gdy
zbiornik na wodę jest pełny
8. Symbol wentylatora – wskazuje,
że pracuje wentylator
9. Symbol odszraniania –
wskazuje włączony tryb
odszraniania

© OASIS International 2018

Sposób użycia osuszacza
Panel sterowania:
• Aby włączyć/wyłączyć urządzenie – naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.
• Można ustawić wymaganą wilgotność lub ustawić tryb “CO” dla osuszania w trybie ciągłym
• Po włączeniu odszraniania - wentylator zatrzyma się automatycznie i pozostawi sprężarkę pracującą w
trybie odszraniania
• Gdy pojemnik na wodę jest pełny, urządzenie automatycznie przestanie działać. Kiedy pusty pojemnik
zostanie umieszczony z powrotem, urządzenie będzie nadal działać wg ostatniego ustawienia
• Po wykryciu usterki urządzenie automatycznie wyświetli błąd na ekranie panelu sterowania:
Kody błędów
✓ E3 Uszkodzony czujnik wilgotności.
✓ E4 Pełny zbiornik wody.
✓ E5 Uszkodzony czujnik obiegu chłodniczego.
Wybór miejsca pracy:
• Upewnij się, że wszystkie zewnętrzne drzwi i okna są zamknięte - jeśli nie ma zamontowanych drzwi ani
okien, zalecane jest użycie tymczasowych ekranów
• W przypadku małych obszarów ustaw urządzenie na środku pomieszczenia.
• W przypadku dużych obszarów (np. magazyny, fabryki) może być wymaganych kilka urządzeń. Rozmieść
urządzenia równomiernie w całym pomieszczeniu i upewnij się, że żadne urządzenie nie jest ustawione
tak, że dmucha bezpośrednio do innego urządzenia
• W budynkach kilkukondygnacyjnych zacznij osuszanie na najniższym poziomie. Po osuszeniu tego
poziomu przesuń urządzenie o jeden poziom wyżej i zamknij wszystkie drzwi wewnętrzne na poprzednim
poziomie
• Dobry przepływ powietrza jest niezbędny do osuszania. Upewnij się, że między tylną częścią osuszacza
a dowolną ścianą lub inną przeszkodą, np. meblami lub urządzeniami, zapewniono co najmniej 15 cm
wolnego miejsca
• Osuszacz powinien stać w pionowej pozycji i na równej powierzchni
• Osuszacze są przeznaczone wyłącznie do użytku wolnostojącego, nie służą do zabudowy
Odprowadzanie wody
Ponieważ celem osuszacza jest usuwanie wilgoci z powietrza, ważne jest, aby woda, którą odsączono, była
prawidłowo odprowadzana i nie została wylana na podłogę. Standardowo istnieją dwa różne sposoby
odprowadzania wody z urządzenia
• Zbiornik:
o Wszystkie modele są wyposażone w 5,8 litrowy zbiornik na wodę i automatyczny system odcięcia, aby
zapobiec przelaniu, gdy zbiornik jest pełny.
o Gdy poziom wody w zbiorniku wzrasta do określonej wysokości, wyłącznik pływakowy wyłącza system i
włącza ikonę pełnego zbiornika na panelu sterowania. Zbiornik powinien wtedy zostać wyjęty i opróżniony.
o Zbiornik znajduje się za przednimi drzwiczkami.
o OSTRZEŻENIE – uchwyt drzwiczek nie nadaje się do podnoszenia urządzenia

NIE PODNOSIĆ
NIE PODNOSIĆ

030099-581 Wer. oryginalna

strona 5 z 10

© OASIS International 2018

•

Przyłącze węża
o Zbiornik wody jest wyposażony w złącze węża do ciągłego spustu. Wyjmij zatyczkę, gdy zbiornik
jest pusty i załóż wąż wodny. Wąż powinien wychodzić z komory przez otwór w panelu bocznym.

o

Upewnij się, że wąż nie jest skręcony i że skierowany jest w dół do zewnętrznego odpływu

Cykl odszraniania
• Cewki parownika z tyłu osuszacza mogą zostać pokryte szronem, jeśli temperatura w pomieszczeniu lub
ilość wilgoci w powietrzu (wilgotność względna) są zbyt niskie.
• Osuszacz przeznaczony jest do usuwania wilgoci, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 5ºC.
• Wszystkie modele są wyposażone w system automatycznego odszraniania cewki. Odbywa się to za
pomocą odszraniania gorącym gazem.
• Podczas cyklu odszraniania część wysokociśnieniowego gorącego gazu ze sprężarki jest kierowana
przez cewki parownika, gdzie topi się lód, który powstał na zewnątrz cewek. Wentylator jest
automatycznie wyłączany.
Obsługa osuszacza:
• Sprawdź czy dostępne zasilanie jest zgodne z podanym na tabliczce znamionowej osuszacza, aby
zapewnić poprawne działanie elektryczne. Podłącz przewód zasilający do uziemionego gniazda ściennego.
• Włącz urządzenie za pomocą przycisku "ON/OFF".
• Aby wyłączyć urządzenie w dowolnym momencie, naciśnij przycisk "ON/OFF".
• Stawianie urządzeń na sobie:
o o Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby umożliwić układanie dwóch jednostek jedna na
drugiej. Z tego powodu rama pomocnicza pod urządzeniem ma 4 stopki. Górna powierzchnia
obudowy zawiera 4 wytłaczane porty. Umieść jedną jednostkę ostrożnie na drugiej. Aby podnieść
urządzenie, użyj bocznych uchwytów po obu stronach urządzenia.
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o

Przed postawieniem urządzeń na sobie należy ustawić uchwyt w pozycji transportowej.
Wyjmij 2 sworznie blokujące i popchnij delikatnie uchwyt w dół, aż do docelowej pozycji. Włóż
2 sworznie blokujące do otworów w pozycji transportowej.

o

Jeśli uchwyt nie jest w prawidłowej pozycji (tj. transportowej lub roboczej), nie będzie można
włożyć sworzni blokujących. Poniższe zdjęcie przedstawia mechanizm blokowania.
Sprężynowane sworznie muszą być wyrównane z otworami w rurce prowadzącej uchwytu.
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Serwisowanie i konserwacja:
•
•
•

•
•
•
•
•

Ze względów bezpieczeństwa należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego i
wyjąć zbiornik wody przed rozpoczęciem serwisu i/lub konserwacji.
Czyszczenie obudowy - Wytrzyj obudowę miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani
środków czyszczących. Kurz można usunąć za pomocą szczotki odkurzacza.
Czyszczenie filtra powietrza - Wyjmij filtr powietrza z tyłu urządzenia, delikatnie pociągając pokrywę filtra,
wyjmując filtr - wsuń go przez szczelinę w górnej części pokrywy filtra. Wyczyść delikatnie pędzlem lub
umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Lokalizacja filtra jest pokazana na poniższym zdjęciu:

Czyszczenie zbiornika wody - umyj w ciepłej wodzie z mydłem. Wypłucz i wysusz.
Przechowywanie - Dokładnie oczyść i osusz osuszacz. Przykryj i przechowuj w czystym, suchym miejscu.
Jeśli używasz przedłużacza, upewnij się, że nie jest on uszkodzony oraz, że jego prąd znamionowy jest
odpowiedni (patrz tabliczka znamionowa osuszacza)
Wymiana przewodu zasilającego powinna być przeprowadzana wyłącznie przez odpowiednio wyszkolony
i wyposażony personel lub należy zwrócić osuszacz do sprzedawcy.
Pełne wykazy części zamiennych są dostępne on-line na stronie www.oasis.ie

Dane techniczne:

Wysokość:
[mm]
Szerokość:
[mm]
Głębokość:
[mm]
Ciężar:
[kg]
Napięcie:
[v]
Częstotliwość:
[Hz]
Moc:
[W]
Przepływ powietrza: [m3/h]
Typ czynnika chłodniczego:
GWP:
Ekwiwalent CO2:
[t]
Ciężar czynnika chłodniczego:
[g]
Min. temperatura robocza:
[°C]
Maks. temperatura robocza:
[°C]
Usuwanie wilgoci
30°C/80%RH: [l/24h]
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DHG500HD
720
460
570
38
220-240
50
900
350
R410a
2088
0,846
405
5
32
50

© OASIS International 2018

Rysunki wymiarowe
Pozycja wyciągniętego
uchwytu

UWAGA: wymiary w [ ] podano w milimetrach

Schemat obwodu elektrycznego
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Oświadczenie odnośnie czynnika chłodniczego
Gazem chłodniczym stosowanym w tym produkcie jest R410A, który jest gazem o zerowym potencjale zubożenia
ozonu. W żadnym wypadku nie wolno dopuścić do uwolnienia tego gazu do atmosfery - obsługa hermetycznie
zamkniętego układu chłodniczego musi być przeprowadzana przez przeszkolony personel, który będzie
odzyskiwał cały gaz usunięty z urządzenia. R410A jest mieszaniną difluorometanu i pentafluoroetanu. Gaz jest
objęty Protokołem z Kioto. R410A ma potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 2088.
Gwarancja
1 rok od zakupu: producent lub jego autoryzowany dystrybutor wymieni każdą wadliwą część osuszacza.
Gwarancja obejmuje również pokrycie kosztów transportu urządzenia z serwisu do miejsca przeznaczenia.
Zobowiązujemy Klienta do dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego naszej firmy.
Tylko części, które ulegną uszkodzeniu z winy producenta zostaną wymienione bezpłatnie, te których uszkodzeniu
winna jest niewłaściwa eksploatacja zostaną wymienione na koszt Klienta. W takiej sytuacji Klient będzie również
obciążony kosztami transportu.
UWAGA:
Gwarancja traci ważność automatycznie, gdy jakakolwiek część urządzenia zostanie poddana modyfikacji bądź
naprawie w innym miejscu niż u dystrybutora bądź producenta. Ponadto jakakolwiek ingerencja w urządzenie przez
nieautoryzowany personel może być fatalna w skutkach: może prowadzić do utraty zdrowia bądź pożaru.
Producent nie daje innej gwarancji na urządzenie.
Ostrzeżenie:
Niniejsza gwarancja na urządzenie zostanie automatycznie unieważniona, jeśli urządzenie zostanie
zmodyfikowane, zmienione lub połączone z dowolną inną maszyną lub urządzeniem. Zmiana lub modyfikacja
tego urządzenia może spowodować poważne zalania i/lub niebezpieczne porażenie prądem lub pożar.
Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej instrukcji, Producent nie udziela żadnych innych gwarancji ani
umów wyrażonych, domniemanych lub ustawowych, w tym dorozumianej gwarancji wartości handlowej lub
przydatności do określonego celu.
Zwykłe obowiązki użytkownika:
1. Użytkowanie urządzenia zgodnie ze wskazówkami w instrukcji obsługi.
2. Prawidłowy montaż zgodnie z wydrukowanymi instrukcjami.
3. Wszelkie uszkodzenia do usunięcia po instalacji.
4. Czyszczenie skraplacza lub cewek parownika.
5. Serwis wymagany ze względu na zdarzenia losowe, powodzie, pożar, zmiany, nadużycia lub niewłaściwe użytkowanie.
6. Podłączenie do zasilania o odpowiednim napięciu, jak pokazano na tabliczce znamionowej, wymiana
przepalonych bezpieczników (bezpiecznik tego samego rodzaju i klasy), naprawa luźnych połączeń lub wad w
okablowaniu, które są częścią zasilania budynku
Użytkownik powinien zachować kopię rachunku sprzedaży, zrealizowanego czeku lub zapisu płatności,
określającego datę zakupu, aby potwierdzić niniejszą gwarancję.
Nie istnieją żadne inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje dotyczące tego urządzenia, z wyjątkiem niniejszej
gwarancji, która zastępuje wszelkie inne gwarancje, w tym domniemaną gwarancję wartości handlowej lub
przydatności do określonego celu. W żadnym przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za szczególne
szkody pośrednie lub wynikowe, ani za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu niniejszej gwarancji z przyczyn od
niego niezależnych.
Producent nie upoważnia żadnej osoby do zmiany lub rozszerzenia któregokolwiek z obowiązków wynikających z
niniejszej gwarancji.
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