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Instrukcja obsługi 

OSUSZACZ POWIETRZA 
R-9412 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że 
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, 

zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy 

wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, 

uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać 
urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym 
pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać 
żadnych zmian urządzenia - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko 
autoryzowane centrum serwisowe. 

• Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający 
ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia  
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przewodu zasilającego/gniazdka i niebezpieczeństwo porażenia prądem el. 
• Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka w stanie zwiniętym. 

Przewód należy rozwinąć i swobodnie położyć – chroń go przed 
uszkodzeniem. 

• Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby 
uniknąć wibracji, hałasu lub wycieku wody. 

• Ustaw urządzenie tak, aby jego odległość od otaczających obiektów wynosiła 
co najmniej 30 cm. 

• Aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia, zamknij drzwi i okna w 
pomieszczeniu. 

• Upewnij się, że otwory wlotu i wylotu powietrza są czyste i drożne. 
• Nie wolno instalować urządzenia w łazience. 
• Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
• Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. 
• Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. 
• Nie używaj w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych. 
• Urządzenia nie wolno umieszczać w zapylonym środowisku. 
• Nie umieszczaj przedmiotów, mokrych materiałów ani ubrań na panelu 

sterowania urządzenia. 
• Jeżeli zamierzasz przemieszczać lub przechowywać urządzenie, nie 

umieszczaj go na boku lub do góry nogami i unikaj silnych wstrząsów. 
• Podczas przesuwania urządzenia na nierównych podłogach lub dywanach 

należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wylać wody z pojemnika. 
• Regularne czyszczenie i konserwacja są niezbędne do długiej żywotności i 

bezawaryjnej pracy urządzenia. 
• Nie wolno zdejmować kratki z urządzenia podczas pracy. 
• Nie używaj urządzenia bez prawidłowo zainstalowanego pojemnika na wodę i 

filtra. 
• Podczas pracy urządzenia nie wolno wyjmować pojemnika na wodę. 
• Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie jest 

przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. 
• Urządzenie można ustawić w pomieszczeniach, w których temperatura mieści 

się w zakresie 5-32°C. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
Przednia strona 

1. Panel sterowania 
2. Wlot powietrza  
3. Pojemnik na wodę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tylna strona 

4. Uchwyt 
5. Wylot powietrza 
6. Otwór do podłączenia węża 

odpływowego 
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OPIS PANELU STEROWANIA 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przycisk oczyszczania powietrza 
s jonizacją 

2. Przycisk trybu snu 
3. Przycisk ON/OFF 
4. Przycisk ustawienia wilgotności 

5. Przycisk do ustawienia trybu 
6. Przycisk ustawienia obrotów 

wentylatora 
7. Przycisk timera 
8. Przycisk blokady dziecięcej 

 
a. Wskaźnik sygnalizacyjny 

wilgotności 
b. Wskaźnik sygn. pełnego 

pojemnika 
c. Wskaźnik sygn. trybu suszenia 

prania 
d. Wskaźnik sygn. trybu Super 
e. Wskaźnik sygnalizacyjny trybu 

automatycznego 

f. Wskaźnik sygn. trybu normalnego 
g. Wskaźnik sygnalizacyjny wysokiej 

prędkości wentylatora 
h. Wskaźnik sygnalizacyjny niskiej 

prędkości wentylatora 
i. Wskaźnik sygnalizacyjny funkcji 

Anti-frost 
j. Wskaźnik sygnalizacyjny 

przełącznika czasowego
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PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 
• Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wyjąć 

pojemnik na wodę (patrz rys. poniżej) i upewnić się, 
że pływak pojemnika jest prawidłowo ustawiony w 
prawej górnej części. Następnie umieść pojemnik z 
powrotem w urządzeniu. 

 

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA 
• Podłącz urządzenie do sieci el. 
• Włącz urządzenie, naciskając przycisk ON/OFF. 
• Po włączeniu urządzenia automatycznie włącza się funkcja jonizacji. Ta funkcja 

działa nieprzerwanie, nie można jej wyłączyć. 
Pamiętaj: Każdemu naciśnięciu przycisków towarzyszy dźwięk. 

 

USTAWIENIE WILGOTNOŚCI (HUMIDITY SETTING) 
• Użyj przycisku ustawiania wilgotności, aby ustawić żądaną wilgotność. Zakres 

ustawień wynosi od 30% do 80%, w krokach po 5%. Urządzenie utrzymuje 
ustawioną wilgotność. 

• Aby wyświetlić aktualną temperaturę w pomieszczeniu, przytrzymaj przycisk 
przez 5 sekund. 

• Urządzenie jest wyposażone w kolorowe podświetlenie, które reaguje na 
poziom wilgotności w pomieszczeniu: niebieski – niski poziom wilgotności / 
zielony – średni poziom wilgotności / czerwony – wysoki poziom wilgotności. 

 

USTAWIENIE TRYBU OSUSZANIA (DEHUMIDIFY MODE) 
• Aby wybrać żądany tryb osuszania, naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania 

trybu. Urządzenie ma 4 tryby osuszania: 
• Normalny - w trybie tym można ustawić wilgotność (30% - 80%) i prędkość 

wentylatora. 
• Automatyczny - w trybie tym nie można dostosować ustawienia wilgotności, 

prędkość wentylatora jest niska. 
• Super - w trybie tym nie można dostosować ustawienia wilgotności, prędkość 

wentylatora jest wysoka. 
• Suszenie prania – w trybie tym nie można dostosować ustawienia wilgotności, 

ustawienie jest dostosowane do co najszybszego suszenia prania. Prędkość 
wentylatora jest wysoka. 
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USTAWIENIE OBROTÓW WENTYLATORA (FAN SPEED) 
• Naciśnij kilkakrotnie przycisk ustawiania prędkości wentylatora, aby ustawić 

żądaną prędkość wentylatora (niska, wysoka). Zapali się odpowiedni wskaźnik 
sygnalizacyjny. 

 

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA CZASOWEGO (TIMER) 
• Timer służy do ustawienia czasu włączenia lub wyłączenia urządzenia. 
• Zakres ustawienia wynosi od 1 do 24 godzin, po jednej godzinie. 
• Ustaw włączenie urządzenia, gdy urządzenie jest wyłączone. Aby ustawić 

czas włączenia urządzenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera (wskaźnik 
sygnalizacyjny timera zacznie migać). Po ustawieniu żądanego czasu odczekaj 
5 sekund, nim ustawienia zostaną zapisane. 

• Ustaw wyłączenie urządzenia, gdy urządzenie jest włączone. Aby ustawić 
czas wyłączenia urządzenia, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera (wskaźnik 
sygnalizacyjny timera zacznie migać). Po ustawieniu żądanego czasu odczekaj 
5 sekund, nim ustawienia zostaną zapisane. 

• Aby anulować timer, naciśnij kilkakrotnie przycisk timera, aż na wyświetlaczu 
pojawi się "00". 

 
BLOKADA DZIECIĘCA (CHILD LOCK) 

• Funkcja ta polega na zablokowaniu panelu sterowania, aby np. dzieci nie mogły 
je przypadkowo obsługiwać. 

• Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk 
blokady dziecięcej. 

 
FUNKCJA OCZYSZCZANIA POWIETRZA S JONIZACJA (AIR CLEAN) 

• Aby włączyć niezależną funkcję oczyszczania powietrza z jonizacją, naciśnij 
przycisk funkcji oczyszczania powietrza. Proces osuszania zostaje 
zatrzymany, a urządzenie działa dalej tylko jako oczyszczacz powietrza z 
jonizacją. 

 
PRZYCISK SNU (SLEEP) 

• W tym trybie wyświetlacz nie jest podświetlony, aby nie zakłócać snu. 
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WSKAŹNIK PEŁNEGO POJEMNIKA 
• Jeżeli pojemnik na wodę jest pełny lub nieprawidłowo umieszczony, włączy się 

wskaźnik sygnalizacyjny pełnego pojemnika. 
• Jeżeli stan ten trwa dłużej niż 3 minuty, zabrzmi sygnalizacja dźwiękowa. 
• Wylej wodę z pojemnika lub umieść go w pojemniku prawidłowo. 

 
FUNKCJA AUTO STOP 

• Urządzenie automatycznie się wyłączy, jeżeli pojemnik na wodę jest pełny, 
nieprawidłowo umieszczony lub wyjęty z urządzenia, albo jeżeli wilgotność 
względna w pomieszczeniu jest o 5% niższa niż wilgotność ustawiona. 

  
FUNKCJA ZAPISYWANIA USTAWIEŃ 

• Jeżeli wystąpi awaria zasilania, po jego odnowieniu pracuje zgodnie z ostatnim 
ustawieniem. 

  
FUNKCJA OCHRONY PRZED ZAMARZNIĘCIEM URZĄDZENIA – ANTI-DEFROST 

• Funkcja ta służy do zapobiegania uszkodzenia urządzenia, jeżeli temp. w 
pomieszczeniu spadnie poniżej 5°C. W takim przypadku urządzenie przerywa 
osuszanie i rozpoczyna rozmrażanie. Gdy temperatura w pomieszczeniu 
wzrośnie powyżej 5°C, urządzenie będzie kontynuować osuszanie.  

 
OSUSZANIE CIĄGŁE 

• Urządzenie jest wyposażone w wylot dla węża odpływowego do osuszania 
ciągłego. 

• Zdejmij gumową zatyczkę z otworu z tyłu urządzenia i podłącz do niego węża 
odpływowego (wąż odpływowy o średnicy zewnętrznej 19 mm jest częścią 
dostawy). 

• Umieść węża tak, aby był skierowany w dół, a woda mogła swobodnie spływać 
do zewnętrznego pojemnika. Sprawdzaj regularnie, czy wąż jest dobrze 
podłączony i nie jest zapchany. 

• Przed odłączeniem węża odpływowego przygotuj odpowiednie naczynie, aby 
złapać wodę z otworu przyłączeniowego węża. Po odłączeniu węża zamknij 
otwór starannie gumową zatyczką. 
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
• Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci 

el. 
• Nie wolno używać żrących środków czyszczących (np. rozpuszczalników lub 

benzyny).  
• Powierzchnię urządzenia czyść wilgotną ściereczką (w razie potrzeby z 

niewielką ilością neutralnego detergentu). 
• Do czyszczenia kratek wlotu i wylotu powietrza użyj odkurzacza lub szczotki. 
• Przed przechowywaniem upewnij się, że pojemnik na wodę jest pusty i wąż 

odpływowy jest odłączony. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu 
w suchym miejscu. 

 
CZYSZCZENIE I OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ 

• Ostrożnie wyjmij pojemnik z urządzenia, aby uniknąć 
rozlania wody i opróżnij go. 

• Umieść pojemnik prawidłowo z powrotem w urządzeniu. 
• Co 2 tygodnie należy czyścić pojemnik na wodę, aby 

zapobiec wzrostowi grzybów i bakterii. Do czyszczenia użyj 
miękkiej szczoteczki. Na koniec opłucz pojemnik czystą 
wodą. 
 

CZYSZCZENIE I INSTALACJA FILTRA WĘGLOWEGO 
• Wyjmij pojemnik na wodę z przedniej części urządzenia. 

Kratka filtra znajduje się za przednią kratką wlotu 
powietrza. Chwyć kratkę filtra, popchnij ją delikatnie i 
pociągnij w dół, aby ją wyjąć. Wyjmij filtr z kratki. 

• Wyczyść filtr miękką szczoteczką, ewentualnie wypłucz 
w czystej wodzie i pozostaw do wyschnięcia. 

• Umieść filtr z powrotem do kratki i umieść wraz z 
pojemnikiem na wodę w urządzeniu. 

Pamiętaj: Filtr należy wymieniać każde 1-2 lat, w zależność 
od częstości używania i środowiska, w którym urządzenie jest 
używane. 
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TABELA USTEREK I ICH USUWANIA 
Problem Możliwa przyczyna 

Urządzenie nie działa. 

Temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 
5°C lub wyższa niż 32 °C. 
Pojemnik na wodę jest pełny. 
Urządzenie nie jest podłączone do sieci el. 

Wilgotność nie spada. 

Pomieszczenie, w którym urządzenie się 
znajduje, jest zbyt duże. 
Drzwi lub okna są otwarte, lub są otwierane zbyt 
często. 
W pomieszczeniu znajduje się urządzenie 
wytwarzające wilgotność. 

Niewielki lub żaden skutek 
osuszania. 

Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska. 
Poziom wilgotności został ustawiony 
nieprawidłowo. 
Jeżeli temperatura w pomieszczeniu waha się od 
5 °C do 15 °C, urządzenie zacznie 
automatycznie rozmrażać. Proces osuszania 
zostaje przerwany na ten czas. 
Filtr jest zapchany. 
Urządzenie nie ma wystarczająco dużo wolnego 
miejsca wokół siebie. 

Podczas pierwszego użycia z 
urządzenia wychodzi zapach. 

Ze względu na rosnącą temperaturę można na 
początku czuć dziwny zapach. Jest to całkiem 
normalne i szybko przejdzie. 

Urządzenie jest głośne. 
Urządzenie znajduje się na niestabilnej lub 
nierównej powierzchni. Połóż pod nim podkładkę. 
Niektóra część jest nieprawidłowo zainstalowana. 

 
Urządzenie emituje dźwięk 
wiatru. 

Zjawisko to jest normalne. Dźwięk ten powstaje 
podczas pracy wentylatora. 

Podczas osuszania ciągłego 
woda jest w pojemniku. 

Wąż odpływowy jest zatkany. 
Wąż odpływowy nie jest prawidłowo podłączony. 

Na wyświetlaczu pojawi się kod 
„E1“ Usterka czujnika wilgotności 

Na wyświetlaczu pojawi się kod 
„E2“ Usterka czujnika temperatury 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Zakres napięcia znamionowego 220-240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Znamionowy pobór mocy  220 W 
Objętość pojemnika na wodę 2,5 L 
Rodzaj ekologicznego czynnika 
chłodniczego 

R-134A 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych 
i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i 
zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą. 


