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Uskladnenie

Pokiaľ prístroj dlhodobo nepoužívate :
• Vypnite prístroj a vyjmite kábel z el. siete.
• Kompletne vysušte a vyčistite vodnú nádrž.
• Vyčistite prachový filter.
• Prikryte prístroj a uskladnite ho mimo priameho slnečného žiarení.

OdstraňOvanie PrObLéMOv

Pred návštěvou servisu skontrolujte nasledujúce:

Prístroj nefunguje. 
• Je prístroj pripojený do el. Siete?
• Nie sú vyhodené poistky? Funguje elekrina v dome?
• Nesvieti červená kontrolka vodnej nádrže? 
(Pokiaľ áno, nádrž je plná alebo je zle nasadená.)
• Nie je teplota v miestnosti nižšia než 5oC? 

Zdá sa, že prístroj nič nerobí.
• Nie je filter zanesený prachom?
• Nie je blokovaný prívod alebo vývod vzduchu?
• Nie je vlhkosť v priestore nízká?

Zdá se, že prístroj nepracuje dosť. 
• Nie je otvorených příliš veľa oken, dverí?
• Nie je v miestnosti prístroj, ktorý ju stále dosť zvlhčuje?

ventilátor sa netočí.
• Nie je filter zablokovaný?

nadmerná hlučnosť
• Nie je prístroj postavený na nerovnom mieste?

nikdy se nePOkúšajte PrístrOj saMi OPravOvat.

POužitie

Prístroj je vhodný pre použitie v skladoch, suterénoch, toaletách, kuchyniach, 
knihovniach, galeriách, počítačových centrách, archivoch, obývacích miestnostiach, 
kúpeľniach...

dôLežité beZPečnOstné POkyny

• Vždy udržujte prístroj vo vertikálnej polohe.
• V prípade transportu alebo inej manipulácie ponechajte prístroj 
pred zapojením na 1 hodinu stáť.
• Ponechajte voľný priestor 15 cm okolo prístroja.
• Prívod a vývod vzduchu musí vždy zostať voľný, nebráňte tomu 
žiadnymi predmety.
• Udržujte prístroj mimo dosah topných telies a iných zdrojov tepla.
• Nikdy na prístroj nestriekajte vodu.
• Elektrická sieť musí odpovedať údajom zo štítka
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vyPráZdnenie vOdnej nádrže

Prístroj se automaticky vypne, keď je nádržka plná, tj. keď sa červene rozsvieti 
kontrolka “WATER FULL”. Pokiaľ k tomu dôjde, postupujte nasledovne :

• Uchopte držadlo, pritiahnite nádrž mierne nahor a potom ľahko vytiahnite von
• Po vypráznení vložte nádrž spät na svoje miesto. Pozor! Pokiaľ nie je nádrž 
vložená správne, kontrokla “WATER FULL” zostává svietiť na červeno.

vo vašom záujme: 
pre predĺženie životnosti postupujte následovne :

1. Odstráňte vodné viečko 
vzadu na prístroji. Na výstupok 
A nasaďte hadičku o priemere 6 
mm. (Obr. 4, 5)

2. Vyberte vodnú nádrž, nasaďte 
vodné viečko na výstupok B, ktorý 
je vo vnútri prístroja. (Obr. 6)

3. Uistite sa, že voda volne 
odteká a že je hadička správne 
nasadená..

4. Vložte nádrž späť do 
prístroja.(Obr. 7)

5. Pozor: Pri velkých mrazoch 
zabráňte zamrznutiu hadičky. 

 POužitie

Zapojte prístroj do el. siete. (Skontrolujte údaje zo štítku na zadnej časti 
prístroja.) Teraz by mal byť kábel zapojený.

• Nastavte ovladač vlhkosti na 
požadovanou vlhkosť alebo ho nastavte 
na “MAX” pre využitie plného výkonu.

• Pre nastavenie vyššej vlhkosti otáčajte 
ovladačom po smere hodinových ručičiek. 

• Pre vypnutie prístroja otočte ovladač 
do polohy “OFF’.

• Tento odvlhčovač má dve rýchlosti. 
Za normálnych okolností používajte 
vyššiu rychlost “HI”, iba pre tichý chod 
použite nižšiu rýchlost “LO”. 
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• Nikdy nepoužívajte prívodný kábel pre zapnutie/vypnutie prístroja. Vždy 
používajte vypínač na hlavnom panely.
• Pred manipuláciou prístroj vypnite, vytiahnite kábel z el. siete a vyprázdnite 
nádrž na vodu.
• Pokiaľ je filter znečistený, vyčistite ho, prístroj pracuje lepšie s čistým filtrom.
• Na prístroj nestríekajte spray na hmyz ani iné horľavé spraye.
• Pokiaľ prístroj nefunguje, vypnite ho a vyberte zo zásuvky.
• Pokiaľ je poškodený prívodný kábel el. prúdu, nechajte ho vymeniť 
kvalifikovanou osobou.

časti PrístrOja dH 711 

TelO  
1.Kontrolný panel
2. Filter
3. Vývod vzduchu
4. Nádrž na vodu
5. Mierka hladiny vody
6. Kolieska 

kOnTrOlný panel  
1. Přepínač rýchlosti
2. Ovladač vlhkosti 
3. Kontrolka činnosti
4. Kontrolka plnej nádrže na vodu

údržba

Pri údržbe a čistení vždy vyberte prístroj zo zásuvky.

čistenie POvrcHu
• Používajte jemnú látku.
• Nikdy nepoužívajte prchavé látky, benzín alebo chemiou napustené látky. 
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja.

čistenie vZducHOvéHO fiLtra
Odvlhčovač je vybavený 2 filtrami:
1. Filter proti-prachový
2. Aktivny uhlíkový filter (pre pohltenie prachu 
zo vzduchu a pre prevenciu zo vzniku bakterií.)

PrOti-PracHOvÝ fiLter
• Vytiahnite držiak filtra z prístroja, vyberte filter. 
(Obr. 1+2)
• Použite vysávač alebo filter jemne vyklepte. 
Pokiaľ je filter riadne znečistený, použite teplú 
vodu. (Obr. 2)
• Pred namontováním do prístroja sa uistite, 
že je filter celkom vysušený.
• Nevystavujte filter priamemu slnku.

aktivny uHLíkOvÝ fiLter
Aktivny uhlíkový filter je umiestnený pod 
prachovým filtrom a nieje umývatelný vodou. 
Jeho životnosť je odlišná podľa prostredia 
použitia. 
Filter by mal byť pravidelne kontrolovaný 
a v prípade potreby i menený.

fig. 1
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POďakOvanie !

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili práve náš odvlhčovač vzduchu. 
Boli by sme radi, keby ste k plnej spokojnosti využili všetky výhody tohoto 
prístroja. Pozorne preštudujte tento návod a uchovajte ho pro dalšie použitie.

paraMeTre
Model no.  dH 711
Napätie   230V/50Hz
Pracovný rozsah teplôt 5 to 35 °C
Chladiaca kvapalina R-134a
Množstvo chl. kvap. 
Odvlhčovací výkon 10 liters per day (RT30°C, RH 80%)
Príkon   
Hmotnosť  
Rozmery  27x33x50 cm (ŠxHxV)

akO OdvLHčOvač Pracuje

Nasatý, vlhký vzduch prúdi cez výparník, kde je podchladený. Voda obsiahnutá 
v nasatom vzduchu kondenzuje na chladných plochách výparníku. Vodné kvapky, 

ktoré sa takto vytvoria, stekajú do zbernej nádoby. Vysušený vzduch prúdí ďalej 
cez kondenzátor, kde se opäť zahreje.

Kondenzátor

Odparovač

Vlhký vzduch

Zohrievač vzduchu

Nádrž na vodu
Kompresor

  

vyHLásenie O ZHOde
Týmto deklarujeme, že výrobok (názov a typ): 

OdvLHčOvač dH 711

je zhodný s :
- direktívOu níZkeHO naPätia 2006/95/ec týkajúcou sa elektrického 
zariadenia určeného na použitie medzi určenými limitmi napätia
- direktívOu eLektrO MaGnetickej kOMPatibiLity 2004/108/ec 

Technické normy a špecifikácie : 

Produkty sú dodávané s označením o zhode.

……………………………….. ………………………………..
         Pečiatka výrobcu              Dátum a podpis autorizovanej osoby 

EN 60335-1/A2:2006

EN 60335-2-40/A1:2006

EN 55014-1/2006

EN 55014-2/A1:2001  

EN 61000-3-2:2006
 
EN 61000-3-3/A2:2005
 
EN 50366:2003 

ul. Magazynowa 5a
PL 62-023 G DKI

DESA POLAND Sp. z o. o.

15 kg

100 g

250 watts (Teplota 27°C, vlhkost 60%)
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 Zariadenie obsahuje fluorovaný skleníkový plyn, 
jeho potenciál globálneho otepľovania  je (GWP) = 1300 (CO =1)
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