
 
 

 
 

 
 

 
 

Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem 
czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa, 
nieprzestrzeganie zaleceń może spowodować wypadek i / lub uszkodzenia ciała / mienia. 

Przechowuj te instrukcje do późniejszego wykorzystania. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

                                  OSUSZACZ POWIETRZA 

PL 



 To urządzenie jest wysokiej klasy osuszaczem, przeznaczonym wyłącznie do użytku domowego! 

 Używaj urządzenia zgodnie z załączoną instrukcją, w przeciwnym razie możesz uszkodzić 

urządzenie, spowodować pożar lub zostać porażony prądem elektrycznym. 

 Upewnij się, że napięcie w twojej sieci elektrycznej jest zgodne z wymogami 

urządzenia(220~240V/50Hz). 

 Upewnij się, że gniazdko jest sprawne. Nie używaj rozgałęźników napięcia. Nie dotykaj mokrymi 

rękami. Upewnij się, że wtyczka nie jest uszkodzona. 

 Produkt ten nie jest zabawką. Dzieci powinny być nadzorowane i pouczone, żeby nie bawiły się 

urządzeniem . 

 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej 

sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, lub bez odpowiedniego doświadczenia i 

wiedzy, chyba że są one odpowiednio nadzorowane podczas korzystania z tego urządzenia przez 

osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. 

 Odłącz urządzenie z sieci jeżeli nie korzystasz z niego przez dłuższy czas, lub podczas 

czyszczenia. Podłączone urządzenie podczas czyszczenie może spowodować porażenie 

prądem. 

 Aby wyłączyć urządzenie przełącz włącznik do pozycji OFF oraz wyciągnij wtyczkę z gniazdka      

sieciowego. Ciągnij za wtyczkę. Nie używaj przedłużaczy. 

 Nie zginaj I nie skręcaj przewodu. Nie używaj urządzenia jeżeli masz uszkodzone lub luźne 

gniazdko lub uszkodzoną wtyczkę. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Jeżeli kabel lub 

wtyczka są uszkodzone skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. 

 Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu. 

 Aby zapobiec wyciekom wody, opróżnij zbiornik przed przeniesieniem urządzenia. 

 Nie przechylaj urządzenia oraz nie obracaj go do góry nogami, wyciekająca woda może 

zniszczyć urządzenie. 

 Nie używaj urządzenia na niestabilnych lub pochylonych powierzchniach, może to spowodować 

wibrację lub głośną pracę. 

 Urządzenie musi być ustawione co najmniej 50 cm od ściany lub innych przeszkód I przedmiotów, 

które mogą ograniczać odpływ ciepła podczas pracy urządzenia. 

 Zamknij okna, żeby zmaksymalizować efektywność pracy urządzenia. 

 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów do urządzenia. 

 Nie zakrywaj wlotów ani wylotów powietrza. 

OSTRZEŻENIE !!! 

W przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzenia, wyłącz je natychmiast. Nie 

rozbieraj, nie naprawiaj urządzenia oraz nie modyfikuj go samodzielnie. W przypadku wadliwego 

działania skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. 

 Nie umieszczaj urządzenia, przewodu zasilającego lub wtyczki w wodzie.. 

 Nie wystawiaj urządzenia na światło słoneczne. 

 Utrzymuj urządzenie z dale od źródeł Ciepła, które mogą uszkodzić obudowę. 

 Nie używaj sprayów w pobliżu urządzenie, nie czyść obudowy płynami żrącymi lub olejem 

 Utrzymuj łatwopalne substancje z daleka od urządzenia! 

 Nie przenoś urządzenia w czasie pracy, wycieki wody moga spowodować wadliwe działąnie 

urządzenia. 
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  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 



(2) 
(1) 

(3) 

1) PANEL KONTROLNY 

2) WYLOT OSUSZONEGO POWIETRZA 
(4) 

3) UCHWYTY DO 
TRANSPORTU 

4) PANEL PRZEDNI 

(1) PANEL KONTROLNY 

A B C 

A. AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE (ŻÓŁTY) 

B. DZIAŁANIE (NIEBIESKI) 

C. ALARM PEŁNEGO ZBIORNIKA 
(CZERWONY) 

(5) 

5) POKRĘTŁO REGULACJI OSUSZANIA 

6) TYLNA KRATKA WLOTU POWIETRZA ZE 
ZMYWALNYM FILTREM ANTYPLEŚNIOWYM 

(6) 

7) OTWÓ DO CIĄGŁEGO 
ODPROWADZANIA KONDENSATU (7) 

8) WYJMOWALNY ZBIORNIK DO 
ŁĄTWEGO OPRÓŻNIENIA 

(8) 

5)   POKRĘTŁO REGULACJI OSUSZANIA: ustaw oczekiwaną wartość wilgotności w  pokoju 

Przekręć w lewo do oporu (stojąc przodem do urządzenia), wyłączysz w ten sposób 

urządzenie. 

Przekręć w prawo (stojąc przodem do urządzenia) ustaw % wilgotności. Poniżej 

przedstawiono pozycje pokrętła i odpowiadające im poziomy wilgotności 
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        Pozycja  

pokrętła 

 
Poziom wigotności 

 

2 80﹪ 
 

4 60﹪ 
 

6 40﹪ 
 

8 20﹪ 

 

       TYŁ 

  

      

  

      

  

    
 

                                       

 
 

  

  

   

    

  GÓRA 

   

     PRZÓD 

   

  

   

 
  

   

OPIS CZĘŚCI 

 
    

  
 

 

  



Umieścić urządzenie na płaskiej, odpornej na ciepło stabilnej powierzchni, co najmniej 1 metr od 

łatwopalnych materiałów lub wrażliwych na ciepło i 50 cm od ścian lub innych przeszkód. 

Ustaw pokrętło regulacji wilgotności na OFF (pokrętło do oporu w lewo, z przodu urządzenia). 

Upewnij się, że zbiornik na wodę jest w prawidłowej pozycji. 

Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego gniazdka elektrycznego (230V). 

Ustawić pokrętłem wilgotności na położenie odpowiadające żądanej wilgotności 

(patrz tabela powyżej) - obrót w prawo. Zalecamy ustawienie na pozycje  4 (60% wilgotności). 

Zaświeci się dioda pracy OPERATION (B), która wskazuje, że osuszacz rozpoczął działanie. 

 

Urządzenie rozpocznie pracę wyłącznie, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest wyższy od 

ustawionej wartości. Osuszacz będzie działał aż do osiągnięcia ustalonego poziomu wilgotności, z 

wyjątkiem przerw spowodowanych pełnym zbiornikiem. W tym przypadku, opróżnij zbiornik następnie 

umieść go prawidłowo w urządzeniu aby osuszacz rozpoczął pracę ponownie. 

 
OSTRZEŻENIE: 

Po każdej przerwie w pracy, muszą upłynąć co najmniej 3 minuty zanim urządzenie 

rozpocznie pracę ponownie.: opóźnienie w uruchomieniu chroni sprężarkę przed 

uszkodzeniem. 

Jeżeli po ponownym uruchomieniu, urządzenie nie włączy się 

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci lub czy zbiornik na wode jest umieszony 
prawidłowo  

Jeżeli po 10 minutach od sprawdzenia podłączenia, poprawności umieszczenia 

zbiornika lub ustawionego poziomu wilgotności urządzenie się nie włączy, skontaktuj się z 

centrum serwisowym lub sprzedawcą. 

OSTRZEŻENIE: 

Podczas pracy, sprężarka urządzenia emituje ciepło, zatem temperaturę powietrza w 

pomieszczeniu może nieznacznie wzrosnąć. Jest to normalny skutek działania urządzenia. 

Kiedy zbiornik jest pełen kondensatu, urządzenie wyłączy się oraz zapali 

się dioda ( C). Wyłącz urządzenie i opróżnij zbiornik, następnie umieść 
poprawnie zbiornik w urządzeniu i załącz je ponownie. 

Wylewaj wodę trzymając 

zbiornik obiema rękami . 

Urządzenie działa prawidłowo w temperaturze pokojowej pomiędzy + 5 ° C do + 32 ° C. 

Gdy urządzenie pracuje w niskiej temperaturze otoczenia (poniżej 12 °),  na powierzchni 

parownika może tworzyć się lód, co może zmniejszyć ogólną wydajność osuszania. 

Gdy to nastąpi, włącz urządzenie w trybie rozmrażania – zapali się dioda rozmrażania (A) 

Staraj się nie używać osuszacza, jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5 ° C. 

 

Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętło w lewo do pozycji OFF. Urządzenie wyłączy się. Jeżeli 

urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego. 
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                                    WYŁĄCZANIE URZADZENIA (OFF) 

                                        ROZMRAŻANIE - DIODA (A) 

  
    

   

  

                             ALARM PEŁNEGO ZBIORNIKA - DIODA (C) 

                                            ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
                                                URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 



 
 

 
 

Zgromadzona woda może być odprowadzana bezpośrednio do zbiornika w urządzeniu, ale 

można również odprowadzać wodę w sposób ciągły za pomocą wężyka PCV 

(brak w zestawie) 

Jeżeli chcesz korzystać z tej funkcji, należy usunąć 

zbiornik na wodę i podłączyć wąż PCV do otworu 

spustowego. Wąż PCV powinien być umieszczony 

poziomo poniżej poziomu otworu odpływowego. 

 
Unikaj nierównego podłoża, nie zaginaj 

węża.  
Podłącz wąż do otworu wylotowego. 

OSTRZEŻENIE 
Zawsze odłączaj urządzenie z sieci przed przystąpieniem do czyszczenia, aby uniknąć porażenia 

prądem. 

OSTRZEŻENIE 

Nie zwilżaj urządzenia i nie zanurzaj go w wodzie, w przeciwnym razie może dojść do porażenia 

prądem. Użyj wilgotnej i miękkiej ściereczki do czyszczenia powierzchni zewnętrznej 

osuszacza. 

Nie wolno używać rozpuszczalników, benzyny, talku lub szczotek: produkty te mogą uszkodzić 

powierzchnię lub zmienić kolor obudowy. 

 CZYSZCZENIE FILTRA 

Filtr jest przeznaczony do usuwania kurzu i brudu z powietrza. 

Jeśli filtr jest zatkany przez kurz, zużycie energii elektrycznej jest 

wyższe niż normalnie. 

Aby zoptymalizować wydajność usuwania wilgoci, oczyścić filtr 

raz na dwa tygodnie. 

 Instrukcja czyszczenia: 

 

1. Usuń zbiornik; chwyć dolną część filtra i pociągnij w dół, aby 

go wyciągnąć. 

2. Wyczyść filtr odkurzaczem i przemyj go czystą wodą w 

temperaturze poniżej 40 ° C. Nie należy używać alkoholu, 

benzyny lub innych agresywnych środków. 

3. Pozostaw filtr do wyschnięcia a następnie umieść go 

ponownie w urządzeniu. 
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                                     CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE 

 

  

WĄŻ PCV  
(brak w zestawie) 

 

      
   

         

       
  

     
  
 

  

   OTWÓR WYLOTOWY 

                      

          
      

 

                                CIĄGŁE ODPROWADZANIE KONDENSATU 

     
 

  
 

    
 

 

   
 

 

   



 
 

(32°C - 80% RH) 

F-GAS REGULATION (EC) no. 842/2006 

Nie wypuszczaj czynnika  R-134a do atmosfery: R-134a  jest gazem objętym Protokołem z 

Kyoto (GWP) of 1300. 

INFORMACJA o prawidłowym usuwaniu produktu zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE 

 Gdy to urządzenie osiągnie koniec jego okresu użytkowania, nie należy wyrzucać go razem z odpadami 

komunalnymi, ale musi być dostarczone do odpowiednich oddzielnych zakładów utylizacji odpadów lub 

do dealerów świadczących podobne usługi. Oddzielna utylizacja odpadów z urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych zapobiega ewentualnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, a także 

pozwala na odzyskiwanie i recykling materiałów składających się na urządzenie, aby zapewnić znaczne 

oszczędności w zakresie energii i zasobów.  

Odrębny obowiązek unieszkodliwiania jest podkreślony przez symbol przekreślonego pojemnika na śmieci 

znajdującego się  na produkcie. Nielegalne usuwanie produktu przez użytkownika określa stosowanie 

sankcji administracyjnych określonych przez obowiązujące przepisy. 
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MODEL 

 

DEOL O 13 
 

DEOL O 17 
 

DEOL O 21 

Zasilanie  

220-240V / 50 Hz 

 
Usuwanie 

Wilgoci 
 

13 L/2 4h 

(32°C - 80% RH) 

12 L/24h 

(30°C - 80% RH) 

17 L/2 4h 

(32°C - 80% RH) 

16L/24h 

(30°C - 80%RH) 

21 L/2 4h 

 
20L/24h 

(30°C - 80% RH) 

 

Moc 
 

 

 
26 0 W 

 

 

 
410 W 

 

 

 
480 W 

 

 
  Wymiary 

(Wys/Szer/Głęb.) mm 

 

 
503x320x215 

 

 
Waga (Kg) 

 

 
11 , 2 

 

 
13,3 

 

 
13,7 

 

 

Ograniczenia w pracy 
 

5°C - 32 °C  

                                                DANE TECHNICZNE 
 

DYSTRYBUCJA URZĄDZEŃ ARGO W POLSCE: 

Netradus Polska sp. z o.o. 

www.netradus.pl 

http://www.netradus.pl/

