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Prosz� zapozna� si� z instrukcj� obsługi przed uruchomieniem urz�dzenia. 
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SPECYFIKACJA URZ�DZENIA 

Model CFO-45E 

Moc zasilania 220-240 V~, 50Hz 

Warunki testu DB 30 ºC, RH 80 % 

Wydajno�� osuszania 45 L/dzie�

Moc / pobór pr�du* 740 W / 3,49 A 

Przepływ powietrza 300 m
3
/h 

Spr��arka Rotacyjna 

Czynnik chłodniczy R410A 

Zakres temperatury pracy 5~35 ºC 

Zbiornik wody 4 L 

Wymiary (dł x wys x sze) 515 x 510 x 238 

Waga netto 18,5 kg 

* Warunki testu dla urz�dzenia zgodne z przepisami bezpiecze�stwa:  

EN60335-2-40 
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U�YTKOWANIE URZ�DZNIA  

UWAGA! 

• Urz�dzenie zawsze powinno by� usytuowane wertykalnie (pionowo). 

• Urz�dzenie po transporcie lub w przypadku, kiedy zostało przechylone 

(np. podczas czyszczenia) powinno sta� nieruchomo (pionowo) na 

godzin� przed podł�czeniem do sieci.   

• Nale�y zapewni� swobodny dost�p dla wlotu i wylotu powietrza. 

• Parametry zasilania powinny odpowiada� specyfikacji podanej na 

tabliczce znamionowej usytuowanej z tyłu urz�dzenia. 

• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilaj�cego prosz� skontaktowa�

si� z autoryzowanym przedstawicielem serwisu.  

• Nie nale�y u�ywa� wtyczki do wł�czania i wył�czania urz�dzenia. Do 

tego celu nale�y u�ywa� przeł�cznika na panelu sterowania. 

• Przed przenoszeniem urz�dzenia nale�y urz�dzenie wył�czy�, odł�czy�

wtyczk� oraz opró�ni� zbiornik na wod�. 

• Nie nale�y u�ywa� łatwopalnych �rodków czyszcz�cych na urz�dzenie.  

• Nie nale�y wlewa� lub spryskiwa� wod� urz�dzenie. 

• Urz�dzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o 

ograniczonych zdolno�ciach fizycznych, czuciowych lub psychicznych. 

WA�NE! 

Nie nale�y u�ywa� urz�dzenia w temperaturze otoczenia poni�ej 5ºC!!! 
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USYTUOWANIE URZ�DZENIA  

Wilgo� przemieszcza si� w domu w sposób podobny do zapachów powstaj�cych 

w kuchni. Osuszacz powinien by� tak usytuowany, aby wilgotne powietrze 

mo�liwie w jak najwi�kszym udziale przepływało przez urz�dzenie. 

Ewentualnie, dla miejsc szczególnie zawilgoconych nale�y umie�ci� urz�dzenie 

mo�liwie blisko, nast�pnie przesuwaj�c go do punktu centralnego.  

Ustawiaj�c osuszacz na poziomej powierzchni, nale�y zapewni� minimum po 

10cm miejsca wokół urz�dzenia. Aby jednostka była mo�liwie najbardziej 

efektywna, nale�y zapewni� mo�liwie jak najwi�kszy przepływ powietrza.  

Dodatkowo osuszacz wyposa�ony jest w kółka, dla zwi�kszonej mobilno�ci 

urz�dzenia.  
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Nie zaleca si� u�ytkowania osuszacza w przypadku uszkodzenia przewodu 

zasilaj�cego. Aby zapewni� mo�liwie najbardziej efektywn� prac� urz�dzenia 

nale�y zamkn�� drzwi i okna.   
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OBUDOWA URZ�DZNIA  

Cz��� przednia: 

1. Panel sterowania 

2. Wylot powietrza 

3. Płyta czołowa  

Cz��� tylna: 

4. Wlot powietrza / filtr 

5. Uchwyt 

6. Tylna tablica  

7. Wylot wody 

8. Zbiornik na wod�

9. Przewód zasilaj�cy 
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Monta� filtrów 

�
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OBSŁUGA URZ�DZNIA  

Panel sterowania 

1. Wybór poziomu wilgotno�ci 

2. Pr�dko�� wentylatora 

3. Wy�wietlacz 

4. Przycisk wy�wietlania temperatury 

5. Przycisk wł�czania i wył�czania urz�dzenia 

6. Wska�nik wilgotno�ci  

7. Wysoki wska�nik pr�dko�ci  

8. Niski wska�nik pr�dko�ci 

9. Zegar 

10.Wska�nik zapełnienia wod�

11.Wska�nik wł�czenia / wył�czenia urz�dzenia 
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Obsługa urz�dzenia 

1. Podł�cz urz�dzenie do prawidłowego gniazdka. (Patrz tabliczka 

znamionowa z tyłu urz�dzenia). 

2. Naci�nij przycisk ON/OFF, aby wł�czy� urz�dzenie. Spr��arka zacznie 

działa� w trybie ci�głym. (Jonizator (opcja) rozpocznie prac�

automatycznie).   

3. Naci�nij przycisk HUMI, aby ustawi� wymagan� wilgotno�� w 

pomieszczeniu: 40%, 50%, 60% lub 70%. Przy wilgotno�ci w 

pomieszczeniu poni�ej 35% na wy�wietlaczu pojawi si� ,,Lo”, a dla 

wilgotno�ci powy�ej 95% w pomieszczeniu pojawi si� ,,Hi”.  

4. Naci�nij przycisk Speed, aby wybra� pr�dko�� wentylatora. 

5. Naci�nij przycisk Temp, aby wy�wietli� temperatur� w pomieszczeniu. Po 

12 sekundach, wy�wietlana b�dzie wilgotno��.  

6.  Naci�nij przycisk Timer, aby ustawi� czas wł�czenia / wył�czenia 

urz�dzenia (1~24h). W przypadku nie ustawienia timera, urz�dzenia 

b�dzie pracowało w trybie ci�głym. 

7. Naci�nij przycisk ON/OFF, aby wył�czy� urz�dzenie.  
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OSUSZANIE 

Kiedy zbiornik wody b�dzie pełny, to spr��arka si� zatrzyma w celu ochrony, 

oraz wska�nik napełnienia wody zmieni si� na czerwony . 

Aby opró�ni� zbiornik wody, nale�y wyci�gn�� go prosto z urz�dzenia za 

pomoc� uchwytu przy zbiorniku wodnym (rys.1). 

Po opró�nieniu zbiornika wody, nale�y umie�ci� go z powrotem w urz�dzeniu. 

Nale�y upewni� si�, �e jest prawidłowo ustawiony, oznaczenie napełnienia 

wody zniknie, a nast�pnie urz�dzenie b�dzie pracowało dalej (rys2).   

W przypadku nieprawidłowo zamocowanym zbiorniku, wska�nik zapełnienia 

zmieni si� na czerwono.  

Rys.1. Rys.2. 
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OSUSZANIE cd 

Gdy osuszacz pracuje przy bardzo du�ej wilgotno�ci, zbiornik wody b�dzie 

wymagał cz�stszego wymieniania. W takie sytuacji, by� mo�e wygodniej b�dzie 

wyposa�y� urz�dzenie w rur� wodn� do ci�głego odprowadzania wody.  

Aby to uczyni� nale�y: 

1. Podł�czy� rur� wodn� do otworu spustowego (rura wodna nie jest 

dostarczana wraz z urz�dzeniem). 

2.  Nale�y sprawdzi� dro�no�� rury, swobodny wypływ wody oraz 

prawidłowe umocowanie rury wodnej. 
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KONSERWACJA  

Nale�y odł�czy� urz�dzenie od sieci przed przeprowadzeniem jakichkolwiek 

czynno�ci konserwacyjnych i czyszcz�cych urz�dzenie.  

Czyszczenie obudowy 

Nale�y u�y� mi�kkiej �ciereczki do wycierania obudowy. Nie nale�y u�ywa�

lotnych substancji chemicznych, benzyny, detergentów, gdy� wszystkie one 

mogłoby ewentualnie uszkodzi� obudow�.  

Czyszczenie filtra powietrza 

Nale�y wyj�� filtr z urz�dzenia.  

Dla filtrów z mo�liwo�ci� ich mycia, nale�y filtr oczy�ci� odkurzaczem lub pod 

bie��c� wod� w przypadku słabego zabrudzenia.  

Kiedy filtr jest bardzo zabrudzony wtedy nale�y filtr zamoczy� w ciepłej wodzie 

z �rodkiem myj�cym.  
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Przed ponownym wło�eniem filtra, nale�y upewni� si�, �e filtr jest suchy. 

Filtr nie powinien by� nara�ony na działanie promieni słonecznych.  

Filtr w�glowy nie nale�y do grupy filtrów z mo�liwo�ci� ich mycia. Jego 

skuteczno�� a tym samym �ywotno�� jest zmienna i zale�y od warunków 

otoczenia, w jakich pracuje. Taki filtr powinien by� sprawdzany okresowo (co 6 

miesi�cy) i w razie potrzeby wymieniony.   
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MAGAZYNOWANIE  

Je�eli urz�dzenie nie jest u�ywane przez dłu�szy okres to nale�y: 

• Odł�czy� urz�dzenie;

• Opró�ni� zbiornik na wod�;

• Wło�y� przewód zasilaj�cy do pustego zbiornika na wod�;

• Nale�y unika� bezpo�redniego nasłonecznienia podczas magazynowania. 

ROZWI�ZYWANIE PROBLEMÓW 

• Czy jest podł�czone do sieci elektrycznej? 

• Czy temperatura w pomieszczeniu jest z przedziału 5-35ºC? 

• Czy urz�dzenie jest wł�czone? 

• Czy zbiornik na wod� jest prawidłowo umocowany i pusty? 

• Czy nie ma ogranicze� na wlocie i wylocie powietrza? 

• Czy filtr nie jest zanieczyszczony? 

• Czy wilgo� w pomieszczeniu nie jest poni�ej 35%? 

• Czy zbyt wiele okien i drzwi nie s� otwarte? 

• Czy jest �ródło produkuj�ce du�� ilo�� wilgoci? 

• Czy urz�dzenie stoi na płaskiej powierzchni? 



 

 

 

     Utylizacja używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
 

 Symbol ten oznacza że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być 

traktowane jak odpady powstające w gospodarstwie domowym, ponieważ mogą zawierać 

substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. 

 Urzadzenia powinny zostać przekazane do odpowiedniego punktu odbioru zajmującego 

sie wtórnym przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej 

utylizacji tego produktu pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom jakie dla środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkiego mogłoby przynieść niewłaściwe postępowanie z tego typu 

odpadami. 

 Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu 

można uzyskać w firmie w której produkt ten został zakupiony.  

 

 

 

 

 


