
 Instrukcja obslugi 

                    CFO-16E

 Osuszacz powietrza



 

1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  

SPIS TREŚCI 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ........................................................... 2 
ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA ........ 3 
OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA .........................................4-5 

Sposób działania osuszacza powietrza................................ 4 
Automatyczne odszranianie ..................................................4 
Wybór miejsca ustawienia .................................................... 4 
Usuwanie nagromadzonego kondensatu ............................. 5 
Poziom wody ........................................................................ 5 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSUSZACZA POWIETRZA ......6 
Kratka wentylacyjna i obudowa ............................................ 6 
Zbiornik na wodę...................................................................6 
Filtr powietrza ........................................................................6 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ............................................. 7 

DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA ............. 8 
DANE TECHNICZNE, CZYNNIK CHLODZACY, SERWIS.......... 8  

Przed zainstalowaniem i przystąpieniem do korzystania z opisywanego urządzenia 
należy się uważnie zapoznać z niniejszą instrukcją obsługi. Zapoznanie się z instruk-
cją obsługi zapewni optymalną pracę osuszacza powietrza. Należy ściśle przestrzegać 
poniższych wskazówek i ostrzeżeń: 
1. Urządzenie powinno zawsze pracować w pozycji pionowej, ponie-

waż zawiera czynnik chłodzący.  
2 Po rozpakowaniu należy ustawić urządzenie w pozycji 

pionowej, aby ustabilizować czynnik chłodzący. Przed 
przystąpieniem do pracy należy odczekać 2 godziny. 

3. Opisywanego urządzenia nie wolno usuwać razem 
ze zwykłymi odpadkami z gospodarstw domowych. 
Zużyte urządzenie należy zwrócić do wyznaczonego 
punktu zbiórki odpadów zajmującego się recyklingiem 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  

4. Nie wolno instalować urządzenia w pralni. 
5. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji 

elektrycznych. Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym gniazdko elektrycz-
ne jest łatwo dostępne. 

6  Uszkodzony kabel zasilający powinien zostać wymieniony przez producenta, autoryzo-
wany serwis lub inną wykwalifikowaną osobę, żeby uniknąć niebezpieczeństwa poraże-
nia prądem. 

7. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić: Czy pływak znajduje się 
we właściwym położeniu w zbiorniku na wodę. Jeśli nie, należy go ręcznie ustawić.  

Nie zastosowanie się 
podanych wskazówek 
może spowodować 
uszkodzenie urządze-
nia i unieważnienie 
gwarancji.  
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 To avoid tripping the circuit, DO NOT USE

 Make sure that the unit is correctly connected
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KORZYSTANIA 
Z URZĄDZENIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ.  

OSTRZEŻENIA. 
Żeby zapewnić bezpieczeństwo osobom, które obsługują osuszacz i przebywają w jego po-
bliżu, oraz zmniejszyć ryzyko wybuchu pożaru lub porażenia prądem, należy przestrzegać 
wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Korzystając z opisywanego osuszacza powietrza należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa, zachowując poniższe środki ostrożności:  

 ■ Napięcie, częstotliwość i pozostałe parametry 
źródła zasilania muszą być zgodne z wartościa-
mi wyszczególnionymi na tabliczce znamionowej 
urządzenia. 

 ■ Jeśli jakiekolwiek urządzenie pracuje w pobliżu albo 
jest obsługiwane przez dzieci lub osoby niepeł-
nosprawne, należy zapewnić im właściwą opiekę. 
Nie wolno pozwolić dzieciom, aby wykorzystywały 
urządzenie do zabawy. 

 ■ Nie wolno obsługiwać urządzeń w przypadku 
uszkodzenia kabla zasilającego lub wtyczki, 
uszkodzenia lub upadku urządzenia, albo wykrycia 
jakiejkolwiek usterki. W celu dokonania przeglądu, 
naprawy lub wymiany należy zwrócić do sprzedaw-
cy kompletne urzadzenie. 

 ■ Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego 
gniazdka elektrycznego. 

 ■ Żeby uniknąć zaplątania przewodów, NIE WOLNO 
STOSOWAĆ PRZEDŁUŻACZY. 

 ■ Przed włączeniem zasilania należy się upewnić, że 
urządzenie jest prawidłowo podłączone. Nigdy nie 
wolno kłaść pracującego urządzenia na boku. 

 ■ Urządzenie należy zawsze ustawiać w pozycji pio-
nowej, aby zapobiec jego uszkodzeniu. 

 ■ Gdy urządzenie nie jest używane lub przed czysz-
czeniem, należy je wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka elektrycznego. 

 ■ Nie wolno umieszczać kabla zasilającego pod 
dywanem. 

 ■ Nie wolno instalować urządzenia w miejscu narażo-
nym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

 ■ Należy uniemożliwić dzieciom wspinanie się na 
urządzenie.  

 ■ Zasilanie urządzenia należy zawsze włączać korzy-
stając z przełącznika na panelu sterowania. 

 ■ Nigdy nie wolno wyłączać pracującego osusza-
cza powietrza, ponieważ mogłoby to spowodować 
uszkodzenie jego obwodów elektronicznych. 

 ■ Na urządzeniu nie wolno stawiać żadnych przed-
miotów ani przykrywać jakimikolwiek tkaninami, jeśli 
urządzenie pracuje lub jest podłączone do gniazdka 
elektrycznego. 

 ■ Do wnętrza urządzenia nie wolno wsuwać żadnych 
przedmiotów ani blokować otworów wlotowych i wy-
lotowych. Urządzenia nie wolno obsługiwać w pobli-
żu ścian, zasłon itp. 

 ■ Nie wolno stosować urządzeń dodatkowych lub 
akcesoriów niezalecanych ani niesprzedawanych 
przez autoryzowanego sprzedawcę urządzenia, 
ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenia 
mienia lub obrażenia ciała. 

 ■ Obszar w pobliżu wylotu ciepłego powietrza należy 
utrzymać w odpowiedniej czystości i upewnić się, że 
nie jest on zastawiony jakimikolwiek przedmiotami. 

 ■ Opisywane urządzenie jest przeznaczone wyłącznie 
do użytku w zwykłych gospodarstwach domowych. 

 ■ Wszelkie naprawy należy powierzać wyłącznie pra-
cownikom autoryzowanego serwisu. 

 ■ 13. Urządzenie to nie może być obsługiwane przez 
osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi zdolnoś-
ciami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, 
a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na 
temat obsługi, chyba że dostały pozwolenie, bądź 
udzielono im instrukcji obsługi urządzenia przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzie-
ci powinny pozostawać pod opieką, aby nie bawiły 
się urządzeniem.  
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Wskaźniki HIGH 
(wysokiej) i LOW 
(niskiej) prędkości 
wentylatora  

Wskaźniki 4HRS (4-godzin-
nego) i 2HRS (2-godzinne-
go) opóźnienia włączenia/
wyłączenia osuszacza  

Wskaźnik POWER (włą-
czenia zasilania)  
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Świecenie wskaźnika BUCKET 
FULL oznacza konieczność 
opróżnienia zbiornika na wodę 
albo niewłaściwą instalację 
zbiornika  

Wskaźnik CONTINUOUS 
(pracy w trybie ciągłym)  

Świecenie wskaźnika FILTER 
RESET oznacza konieczność 
wyczyszczenia filtra  

2  

ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA  

UWAGA: Jeśli zbiornik na wodę jest przepełniony lub został 
zdemontowany, nie można ustawić elementów sterujących.  

Przycisk ON/OFF 
Naciśnij, żeby włączyć lub wyłączyć zasilanie 
osuszacza. 

Przycisk FILTER 
Po 250 godzinach pracy zaświeci się wskaźnik 
FILTER RESET, przypominając o konieczności wy-
czyszczenia filtra. Wyjmij filtr i wyczyść go. Naciśnij 
przycisk FILTER, żeby wyłączyć wskaźnik FILTER 
RESET. Patrz część „Konserwacja i czyszczenie”. 

Przyciski ustawienia poziomu wilgotności 
Poziom wilgotności można ustawić w zakresie od 80% 
do 35% RH (wilgotność względna) z 5% obniżaniem 
lub ustawić osuszacz w trybie pracy ciągłej (CO). 
UWAGA: Wybierz CO (tryb pracy ciągłej) - urzą-
dzenie będzie pracowało w trybie ciągłym przy 
ustawieniu maksymalnej wydajności osuszania, 
jeśli została podłączona rurka odprowadzająca 
kondensat lub dopóki zbiornik na wodę nie zosta-
nie przepełniony. 
Jeśli chcesz ustawić niższą wilgotność, naciśnij przycisk 
„-” i ustaw mniejszą wartość w procentach (%). 
Jeśli chcesz ustawić wyższą wilgotność, naciśnij przy-
cisk „+” i ustaw większą wartość w procentach (%). 
Przy pierwszym użyciu osuszacza ustaw poziom 
wilgotności na 45% lub 50%. Pozwól na pracę osu-
szacza przynajmniej przez 24 godziny, aby osiągnąć 

Inne funkcje  
Wskaźnik BUCKET FULL 
Wskaźnik świeci się, jeśli zbiornik na wodę jest przepełniony 
albo został zdemontowany lub niewłaściwie zamontowany. 
Sygnał alarmowy 
Jeśli zbiornik na wodę jest przepełniony lub pozostaje nie-
zamontowany dłużej niż 3 minuty, będzie emitowany przez 
ok. 10 sekund sygnał alarmowy przypominający o koniecz-
ności opróżnienia zbiornika i ponownego zamontowania. 

Automatyczne wyłączanie 
Wyłącznik kontroli poziomu wody w zbiorniku 
wyłącza osuszacz, jeśli zbiornik na wodę jest prze-

pełniony albo został zdemontowany lub niewłaś-
ciwie zamontowany. 

Automatyczne odszranianie 
Jeśli na spiralach ewaporatora pojawi się szron, 
kompresor wyłączy się, a wentylator będzie pra-
cował dopóki szron nie zostanie usunięty. 

Przerwa w zasilaniu 
W przypadku przerwy w zasilaniu, urządzenie 
automatycznie uruchomi się ponownie, z ostatnio 
używanymi ustawieniami, po przywróceniu zasilania.  

odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Jeśli 
wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest wciąż 
wyższa od żądanej, ustaw poziom wilgotności na 
dolną wartość lub wybierz tryb pracy ciągłej, który 
zapewnia maksymalną wydajność osuszania.  
Opisywane urządzenie ma 3-minutowe opóźnienie 
w celu zabezpieczenia obwodów. Kompresor włą-
cza się dopiero po 3 minutach pracy osuszacza, 
żeby przedłużyć żywotność kompresora. 

Wyświetlacz 
Wyświetla ustawiony poziom wilgotności 
powietrza w %, a następnie aktualny poziom 
wilgotności powietrza w pomieszczeniu (z do-
kładnością +/– 5%). 
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA 
Elementy sterujące prędkością wentylatora. 
Naciśnij, aby wybrać wysoką lub niską pręd-
kość wentylatora. 
Ustaw wysoką prędkość wentylatora, jeśli 
chcesz uzyskać maksymalną wydajność osu-
szania. Jeśli poziom wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu zmniejszy się i wymagana jest 
cicha praca, ustaw niską prędkość wentylatora. 
Przycisk TIMER 
Jeśli urządzenie jest włączone i realizuje operację 
sterowaną zegarem przy ustawieniu 2HRS lub 
4HRS, można wyłączyć urządzenie. Jeśli urządze-
nie znajduje się trybie czuwania i realizuje opera-
cję sterowaną zegarem przy ustawieniu 2HRS lub 
4HRS, urządzenia nie można wyłączyć.  



44

OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA  
Przy pierwszym użyciu osuszacz powinien pracować w trybie ciągłym przez 24 godziny.  

Automatyczne odszranianie  
Jeśli na spiralach ewaporatora pojawi się szron, 
kompresor wyłączy się, a wentylator będzie pracował 
dopóki szron nie zostanie usunięty. 

W trybie odszraniania silnik wentylatora normal-
nie pracuje, a kompresor wyłącza się.  

Sposób działania osuszacza powietrza
Wilgotne powietrze przepływa przez zimną spiralę 
chłodzącą osuszacza. Wilgoć zawarta w powietrzu 
skrapla się na spirali i spływa do zbiornika na wodę 
(lub przez rurkę odprowadzająca kondensat). 
Suche, czyste powietrze przepływa przez skraplacz, 
w którym jest ogrzewane, a następnie nawiewane do 
pomieszczenia górną kratką wentylacyjną. 
Jest to normalne zjawisko, że podczas pracy osu-
szacza otaczające powietrze staje się nieznacznie 
cieplejsze. 

Wybór miejsca ustawienia 
Osuszacz pracujący w piwnicy może słabo lub wcale 
osuszać sąsiadującą z nim przestrzeń, np. toaletę, do-
póki nie będzie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wokół 
tego obszaru.  

 ■ Nie wolno eksploatować urządzenia na zewnątrz. 
 ■ Opisywany osuszacz jest przeznaczony wyłącznie 
do pracy wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. 
Urządzenia nie wolno wykorzystywać do zastoso-
wań komercyjnych lub przemysłowych.

 ■ Ustaw osuszacz na równej powierzchni, wystarcza-
jąco mocnej do utrzymania ciężaru urządzenia z 
pełnym zbiornikiem na wodę. 

 ■ Należy pozostawić co najmniej 30-45 cm wolnej 
przestrzeni wokół urządzenia, żeby zapewnić odpo-
wiednią cyrkulację powietrza. (Na schemacie obok 
przedstawiono odległość od ściany równą ok. 1 m). 

 ■ Ustaw osuszacz w miejscu, którego tempe-
ratura nie spada poniżej 5°C. W przeciwnym 
wypadku spirala ewaporatora mogłaby ulec 
oblodzeniu, co zmniejszyłoby wydajność urzą-
dzenia. 

 ■ Używaj osuszacza, żeby zapobiec uszkodzeniu 
książek lub wartościowych przedmiotów przez wil-
gotne powietrze. 

 ■ Wykorzystaj osuszacz w piwnicy, żeby zapobiec 
szkodliwemu działaniu wilgotnego powietrza. 

 ■ Żeby zapewnić efektywne działanie, osuszacz powi-
nien pracować w osłoniętym miejscu. 

 ■ W pomieszczeniu należy zamknąć wszystkie drzwi, 
okna i inne otwory wychodzące na zewnątrz.  

TAK NIE  

UWAGA: Osuszacz jest wyposażony w kółka umożliwia-
jące jego ustawienie, ale urządzenie należy przesuwać 
tylko po gładkich powierzchniach. Nie wolno przesuwać 
osuszacza po dywanie ani po innych przedmiotach.  

Ponad Poniżej

Ok. 1 m
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OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA  
Należy się upewnić, że zbiornik na wodę został zamocowany na swoim miejscu w urządzeniu.  

Usuwanie nagromadzonego kondensatu 
Dostępne są 2 sposoby usuwania nagromadzonej wody:  

Wykorzystanie zbiornika na wodę. Jeśli zbiornik 
zostanie zdemontowany, urządzenie wyłączy się. 
Opróżnij i zamontuj ponownie zbiornik.  

UWAGA: Podczas opróżniania zbiorni-
ka na wodę należy trzymać go oburącz.  

Ważne: Jeśli do zbierania kondensatu korzystasz 
ze zbiornika na wodę, nie wolno używać rurki 
odprowadzającej kondensat. Jeśli rurka zostanie 
podłączona, woda będzie płynąć przez nią na 
podłogę zamiast do zbiornika. 

UWAGI:  
 ■ Nie wolno demontować zbiornika na wodę 
podczas pracy urządzenia lub tuż po jego 
wyłączeniu. W przeciwnym razie mogło-
by to spowodować wypłynięcie wody z 
rynienki odprowadzającej kondensat. 

 ■ Zbiornik na wodę należy starannie zamon-
tować, żeby umożliwić działanie osuszacza. 

 ■ Uwaga: Schemat ma charakter poglądowy. Na-
leży zapoznać się z rzeczywistym urządzeniem. 

Wykorzystanie rurki odprowadzającej kondensat. 
Po zainstalowaniu rurki odprowadzającej konden-
sat (niedostarczonej) o średnicy wewnętrznej 14 
mm woda będzie automatycznie odprowadzana.   
1) Zdemontuj korekt odprowadzenia ciągłego 1, obraca-

jąc go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, a następnie zdejmij zaślepkę 2 z rynienki..  

Poziom wody 
Osuszacz automatycznie wyłączy się, jeśli 
zbiornik na wodę zostanie przepełniony albo 
zdemontowany lub niewłaściwie zamontowany.  

2) Przykręć złączkę odprowadzenia (dostarczoną 
w zestawie) do rynienki, obracając ją w kierun-
ku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.  

3) Włóż rurkę odporwadzającą do złączki.   

UWAGA: Korzystając z odprowadzenia ciągłego, nale-
ży ustawić osuszacz na poziomej powierzchni i upewnić 
się, że rurka odprowadzająca nie jest pozaginana ani 
przygnieciona i jest skierowana do dołu. Naciśnij w dół 
drzwiczki odprowadzenia, tak by oparły się na górnej 
cześci rurki. 
Umieszczenie osuszacza na nierównej powierzchni lub nie-
właściwa instalacja rurki odprowadzającej może spowodo-
wać przepełnianie zbiornika i wyłączanie urządzenia. W taki 
przypadku należy opróżnić zbiornik, sprawdzić ustawienie 
osuszacza i właściwe poprowadzenie rurki. 

Zbiornik na wodę należy prawidłowo zamontować, żeby 
umożliwić działanie osuszacza. Jeśli zbiornik nie zostanie 
prawidłowo zamontowany, zaświeci się wskaźnik i urzą-
dzenie nie uruchomi się.  
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE OSUSZACZA POWIETRZA  
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel zasilający  
od gniazdka w ścianie.  

Kratka wentylacyjna i obudowa 
Do czyszczenia obudowy: Należy używać wody 
z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie wolno 
stosować wybielaczy i proszków.  

Zbiornik na wodę 

Czyszczenie: Zbiornik na wodę należy czyścić co kilka 
tygodni, żeby zapobiec rozwojowi pleśni, stęchlizny 
i bakterii. Napełnij częściowo zbiornik czystą wodą 
i dodaj odrobinę łagodnego detergentu. Wstrząśnij wodę 
w zbiorniku, opróżnij go i wypłucz. 
UWAGA: Zbiornika na wodę nie wolno myć 
w zmywarce do naczyń.
Demontaż:  
Zdemontuj zbiornik na wodę i wylej z niego 
kondensat. 
Wsuń zbiornik na wodę do osuszacza. 

UWAGA: Zbiornik na wodę należy starannie zamonto-
wać, żeby umożliwić działanie osuszacza.  

※  

Filtr powietrza 
Filtr powietrza należy sprawdzać i czyścić przynaj-
mniej po 250 godzinach pracy lub częściej, jeśli 
zachodzi konieczność. 
Po przepracowaniu 250 godzin wskaźnik FILTER 
RESET zaświeci się, przypominając o konieczności 
wyczyszczenia filtra. Zdemontuj filtr i wyczyść go. Za-
montuj ponownie filtr i naciśnij przycisk FILTER, żeby 
wyłączyć wskaźnik FILTER RESET. 
Demontaż:  
Naciśnij 2 przyciski i wysuń filtr. 
Czyszczenie:  
Umyj filtr w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Wypłucz 
filtr i pozostaw do całkowitego osuszenia przed ponow-
ną instalacją. 
Instalacja:  
Wsuń filtr do osuszacza. 

UWAGA: NIE WOLNO płukać ani wkładać filtra do 
automatycznej suszarki.  

Ostrzeżenie: Nie wolno korzystać z osuszacza bez 
zainstalowanego filtra, ponieważ spowodowałoby to 
gromadzenie się zanieczyszczeń i obniżenie wydajności 
urządzenia.  

Do czyszczenia przedniej kratki wentylacyj-
nej: Należy używać końcówki odkurzacza 
lub szczoteczki.  

Przyciski  

UWAGA: Filtra nie należy myć w zmywarce do naczyń.  
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  
Problem Możliwe przyczyny Sposób postępowania
Osuszacz nie uruchamia 
się  

Osuszacz nie został pod-
łączony do zasilania.  

• Sprawdź czy wtyczka kabla zasilającego jest starannie podłą-
czona do gniazdka elektrycznego.  

Osuszacz osiągnął usta-
wiony poziom wilgotności 
lub zbiornik na wodę 
został przepełniony.

• Jeśli wystąpi jedna z tych przyczyn, osuszacz automatycznie 
się wyłączy. Zmień ustawienie poziomu wilgotności na niższe 
albo opróżnij zbiornik na wodę i ponownie prawidłowo go za-
montuj. 

Zbiornik na wodę jest nie-
prawidłowo zamontowany.

• Zbiornik na wodę należy starannie zamontować, żeby umożli-
wić działanie osuszacza.

Przerwa w zasilaniu. • W takim przypadku działa zabezpieczenie, które opóźnia uru-
chomienie osuszacza (do 3 minut), żeby zapobiec przeciążeniu 
kompresora. Z tego powodu przez 3 minuty po przywróceniu 
zasilania urządzenie może nie rozpocząć pracy w normalnym 
trybie osuszania.

Urządzenie nie osusza 
powietrza w wystarczają-
cym stopniu  

Urządzenie miało zbyt 
mało czasu, żeby usunąć 
wilgoć w pomieszczeniu.

• Po pierwszym zainstalowaniu osuszacz powinien pracować 
w trybie ciągłym przez przynajmniej 24 godziny, żeby uzyskać 
żądany poziom suchości powietrza. 

Nawiew powietrza jest 
ograniczony. 

• Sprawdź czy zasłony, rolety lub meblenie blokują kratek wen-
tylacyjnych z przodu lub tyłu osuszacza. Patrz część „Wybór 
miejsca ustawienia”. 

Zabrudzony filtr. • Patrz część „Konserwacja i czyszczenie”. 
Może być ustawiona zbyt 
niska wartość poziomu 
wilgotności.

• Jeśli chcesz osuszyć powietrze w pomieszczeniu, naciś-
nij przycisk „-” i ustaw dolną wartość w procentach (%) lub 
wybierz tryb pracy ciągłej (CO), który zapewnia maksymalną 
wydajność osuszania.  

Drzwi i okna mogły nie zo-
stać szczelnie pozamykane. 

• Sprawdź, czy wszystkie drzwi, okna i inne otwory są szczelnie 
pozamykane. 

Suszarka do bielizny może 
wydmuchiwać wilgotne po-
wietrze do pomieszczenia.

• Zainstaluj osuszacz z dala od suszarki. Suszarka powinna 
wydmuchiwać powietrze na zewnątrz. 

Temperatura w pomiesz-
czeniu jest zbyt niska.

• Usuwanie wilgoci jest wydajniejsze przy wyższej temperaturze 
w pomieszczeniu. Obniżenie temperatury w pomieszczeniu 
zmniejsza poziom usuwania wilgoci. Opisywane modele są 
przeznaczone do pracy w temperaturach powyżej 5°C. 

Osuszacz pracuje zbyt 
długo  

Przestrzeń, w której po-
wietrze ma zostać osuszo-
ne, jest zbyt duża.

• Wydajność Twojego osuszacza może być nieodpowiednia.

Okna i drzwi w pomiesz-
czeniu są otwarte. 

• Zamknij wszystkie drzwi i okna prowadzące na zewnątrz. 

Na spiralach pojawia się 
szron  

Osuszacz był niedawno 
włączony lub tempera-
tura w pomieszczeniu 
spadła poniżej 5°C.

• Są to normalne objawy. Szron zazwyczaj znika po upływie 
60. Patrz część „Automatyczne odszranianie”.

Elementów sterujących 
nie można ustawić  

Kompresor wyłączy się a 
wentylator będzie auto-
matycznie pracował przez 
ok. 3 minuty przy stałym 
ustawieniu.  

• Są to normalne objawy. Odczekaj ok. 3 minuty i ustaw żądaną 
prędkość wentylatora. 

Wentylator emituje szumy  Szumy wywołuje powie-
trze przepływające przez 
urządzenie. Jest to szum 
przepływającego powie-
trza.   

• Jest to normalna praca urządzenia.   

Woda wypływa na pod-
łogę  

Podłączenie rurki odpro-
wadzającej kondensat 
może być poluzowane.

• Sprawdź podłączenie rurki odprowadzającej kondensat. Patrz 
część „Usuwanie nagromadzonego kondensatu”.  

Do odprowadzania kon-
densatu chcesz używać 
zbiornik na wodę, ale pod-
łączona jest rurka odpro-
wadzająca kondensat.

• Odłącz rurkę odprowadzającą kondensat, jeśli do odprowa-
dzania kondensatu używasz zbiornika na wodę. Patrz część 
„Usuwanie nagromadzonego kondensatu”. 
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DŁUGOTRWAŁE PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA 
Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zalecamy przeprowadzanie poniższych czyn-ności, żeby 
przechowywać osuszacz w odpowiednich warunkach: 
 

 Sprawdź, czy w zbiorniku na wodę nie pozostały resztki kondensatu i odłącz rurkę odpro-wadzającą kondensat. 

 Odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i od urządzenia, a następnie odpo-wiednio go zwiń. 

 Wyczyść urządzenie i dobrze zabezpiecz, żeby ochronić je przed działaniem kurzu. 

 
 

DANE TECHNICZNE 
 
Model CFO-16E 

Napięcie znamionowe 220–240 V~ 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Moc znamionowa 280 W (max. 390 W) 

Wydajność osuszania (w 30 °C, 27,1 °C) 16 l/ dzień 

Temperatura podczas pracy 5–35 °C 

Ciężar 12 kg 

Pojemność zbiornika na wodę 3,0 l 
 
 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANEGO 
CZYNNIKA CHŁODZĄCEGO 
 
Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto. Czynności konserwacyjne i utylizacyjne 
muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. 
Typ czynnika chłodzącego: R134a 
Skład czynnika chłodzącego R134a: (100% HFC-134a) 
Ilość czynnika chłodzącego: patrz tabliczka znamionowa, Hermetycznie zamknięty system 
Wartość GWP: 1300 
GWP = Global Warming Potential (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) 
 
 

SERWIS 
 
W przypadku problemów z jakością produktu, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub autoryzowanym 
centrum serwisowym. 
 
Numer kontaktowy w Polsce: +48 606 239 979 
Informacje na temat produktu można znaleźć na stronie: www.sinclair-eu.com 
Email: klimatizace@nepa.cz 
 
 
 




