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Děkujeme, že jste  
si vybrali Duux.
Jsme rádi, že jste se rozhodli přečíst si manuál ke svému novému odvlhčovači Duux! Mnoho uživatelů čtení 

manuálu zanedbává a snaží se vyřešit si vše po svém. Studie však ukazují, že lidé, kteří si manuál přečtou, 

se seznámí s produktem mnohem rychleji a efektivněji než ti, kteří se o to snaží metodou „pokus – omyl“.

 

Ve společnosti Duux věříme v důležitost komfortního a zdravého životního prostředí. Zlepšování Vaší 

pohody designem atraktivních, funkčních a efektivních produktů je vášní, která nás pohání každý den.

S naší škálou inovativních produktů pro ošetření vzduchu si dáváme za cíl poskytnout Vám nejlepší 

možnou kvalitu vzduchu.

 

Mistral je dokonalým nástrojem pro odvedení nadměrné vlhkosti ze vzduchu v místnostech až do 40m2. Se 

svým výjimečně tichým chodem dokáže odstranit až 15 l vlhkosti za den. Přístroj je vybaven LED displejem 

hygrostat pro nastavení požadované vlhkosti s 5% přesností. Atraktivní jednoduchost přístroje Mistral se 

odráží v elegantním černobílém obalu o rozměrech menších než papír formátu A4. Neviditelné prvky, jako 

jsou kolečka, 2,5l zásobník na vodu, kontinuální vypouštěcí hadička a vyklápěcí rukojeť, umožňují snadné 

a pohodlné každodenní používání.

 

Přečtěte si tento manuál pozorně, abyste z nového odvlhčovače získali maximum.
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2. Instalace a použití

Zepředu: 
nejméně 30 cm

Zezadu:  
nejméně 30 cm

Ze strany: 
nejméně 30 cm

Ze strany: 
nejméně 30 cm

Shora:  
nejméně 30 cm

 Poznámka: Před použitím produktu věnujte 
prosím pozornost níže uvedeným pokynům

Instalace
•  Stroj musí být ve vzpřímené poloze 2 hodiny 

před použitím.
• Neumísťujte prosím zařízení tam, kde by vlhkost 

přímo zasahovala do záclon, nábytku, pokojových 
rostlin či dveří. Mohlo by to způsobit skvrny 
a deformace.

• Umístěte zařízení na horizontální a stabilní 
povrch, jinak může dojít k vylévání vody.

• Neumísťujte prosím zařízení tam, kde se pohybují 
pouze děti, jako je například dětský pokoj. Mohlo 
by dojít ke zranění či poruše, pokud by bylo 
zařízení převrženo nebo by na něj někdo šlápl.

• Neumísťujte poblíž zařízení, která nejsou 
voděodolná, jako jsou počítače nebo smartphony. 
Mohlo by dojít ke vznícení či poruše.

• Nikdy nezakrývejte přívod ani odvod vzduchu 
a udržujte filtr vždy čistý, abyste zajistili co nejlepší 
výkon.

• Počkejte 3–5 minut po vypnutí odvlhčovače, než 
jej znovu zapnete.

Umístění
Umístěte prosím zařízení mimo zdi, okna a nábytek.

• Provozní schopnost odvlhčovače je závislá na 
teplotě a vnitřní vlhkosti. V oblastech s nízkou 
teplotou je odvlhčovací kapacita nižší.

• Pro nejlepší výkon a efektivitu zavřete prosím 
všechna okna a dveře.

• Vyhněte se prosím místům s přímým slunečním 
svitem. Je tu riziko, že by zařízení mohlo 
vyblednout.

• Při přemísťování zařízení použijte prosím 
vyklápěcí rukojeť a udržujte zařízení vždy ve 
vzpřímené poloze. Před přemísťováním vždy 
vyprázdněte vodní zásobník.

• Pouze pro vnitřní použití, neskladujte venku.



6

Ovládací panel

Změna nastavení hygrostatu1

Displej hygrostatu2

Aktivace/změna režimu časovače3

LED indikátory  
časovače

4

Tlačítko Power5

LED status indikátory6

Změna operačního režimu7

LED indikátory operačního režimu8



7
CZ

1

2

Zapojení produktu

1   Zapojte napájecí zástrčku do zásuvky.

 Pozor:
• Nezapojujte zařízení do zásuvky ani nevypojujte 

zástrčku ze zásuvky a nepoužívejte zařízení, pokud 
máte mokré ruce.

• Před použitím zařízení si pečlivě osušte ruce.
• Vyvarujte se zapojování zařízení pomocí jiných 

zástrček, multi-outlet zásuvek či prodlužovacích 
kabelů.

• Nepoužívejte, pokud je adaptér svázaný.

2  Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko Power.

Jakmile je zařízení zapojeno, rozsvítí se LED indikátor 
RUNNING .

3   Po použití přepněte napájecí tlačítko do modu 
OFF a odejměte napájecí zástrčku.

 Upozornění: Při odpojování napájecího kabelu 
adaptér vždy pevně přidržujte. Pokud je zástrčka 
vypojována taháním napájecího kabelu, může to 
vést ke zničení napájecího kabelu.

1

2

3
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Použití vypouštěcí hadičky

 Poznámka: Před vyjmutím zásobníku na vodu 
prosím zkontrolujte, že je napájení zařízení vypnuto.

 Upozornění: Nikdy nepřipojujte vypouštěcí 
hadičku za provozu.

1  Odejměte zásobník na vodu a zbývající vodu 
vylijte;

2  Zapojte vypouštěcí hadičku do vývodu pro vodu 
potrubí

3   Vraťte zásobník na vodu zpět na místo a veďte 
vypouštěcí hadičku skrz otevírací slot;

4   Umístěte konec vypouštěcí hadičky do vývodu 
vody nebo do velké nádoby.

 Upozornění: Ujistěte se, že je konec hadičky 
umístěn níže než voda v potrubí, jinak se voda 
nemusí začít vypouštět, a může dojít k zaplavení.

1

2

3

4
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3. Funkce

 Poznámka: Viz přehled produktu (kapitola 1).

1  Ovládací panel
 K nastavení zařízení použijte ovládací panel.

Hygrostat tlačítko
Stiskněte tlačítko pro zvýšení požadované vlhkosti 
s 5% intervalem pro každé stisknutí. Hygrostat 
může být nastaven od 40 do 80 % RH (relativní 
vlhkosti). Když nastavená vlhkost zmizí, displej 
ukazuje stav okolní vlhkosti v místnosti.

 Poznámka: Při odpojení napájecího kabelu  
se nastavení hygrostatu automaticky vrátí do 
továrního přednastavení.

Tlačítko Power
Pomocí tohoto tlačítka zařízení zapnete nebo 
vypnete.

LED status indikátory
• Running – indikuje, že zařízení právě odčerpává 

vlhkost. Když se okolní vlhkost dostane pod 
úroveň nastavené vlhkosti, running indikátor se 
vypne, aby šetřil energii.

 Upozornění: Pokud indikátor statusu running 
bliká, znamená to, že okolní teplota je nižší než 0°C 
nebo vyšší než 40°C. Nastavte prosím teplotu.

• Full – tento indikátor se rozsvítí, pokud je zásobník 
na vodu plný nebo je mimo zařízení. Zásobník na 
vodu prosím vyprázdněte nebo jej nastavte do 
správné pozice.

• Defrost – indikuje, že se zařízení odmrazuje.

 Poznámka: Pokud indikátor defrost bliká, 
znamená to, že senzory vlhkosti a/nebo teploty jsou 
přerušeny nebo ve zkratu.

Tlačítko Timer (časovač)
Použijte toto tlačítko k aktivaci módů časovače.
1  Jedno stisknutí – aktivuje 2hodinový chod (LED 

indikátor 2hr se rozsvítí);
2  Dvě stisknutí – aktivují 4hodinový chod (LED 

indikátor 4hr se rozsvítí);
3  Tři stisknutí – aktivují 8hodinový chod (LED 

indikátor 8hr se rozsvítí);
4  Čtyři stisknutí – deaktivují časovač.
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Tlačítko Operation mode  
(operační režim)

1  Dry clothes (sušení prádla) – využijte tento mód 
pro urychlení sušení prádla ve vlhkém prostředí.

 Poznámka: V režimu dry clothes je tlačítko 
hygrostat vypnuto.

2  Auto – toto nastavení udrží vlhkost na 
požadované úrovni s tlačítkem hygrostat

3  Quiet (tichý režim) tichý režim pro pohodlí 
během noci. Toto nastavení nejvíce šetří energii 
a je neobyčejně tiché (<38dBA).

 Poznámka: Odvlhčovač optimálně funguje při 
teplotě v místnosti mezi 13°C a 35°C.
Specifikovaný odvlhčovací výkon je dosažitelný 
pouze ve vyšším teplotním rozsahu (od 22°C) 
s vysokou okolní vlhkostí (> 70%). Nejnižší 
doporučená provozní teplota je 10°C. Odmrazovací 
režim se automaticky aktivuje v případě nízké 
teploty. Nejvyšší možná provozní teplota je 90°C 
s vlhkostí RH 90 %.

 Upozornění: Při chodu v režimu dry clothes 
udržujte oblečení nejméně 50 cm od jednotky 
a nedopusťte, aby na zařízení kapala voda.

  
 Poznámka: Chod tichého režimu může snížit 

odvlhčovací výkon.

2  Vyklápěcí rukojeť
 Tuto rukojeť používejte k přenášení a posunování 

zařízení. Sklopte zpět do původní polohy.

 Poznámka: Zásobník na vodu vždy vyprázdněte, 
než budete se zařízením hýbat, a udržujte přístroj 
vždy ve vzpřímené pozici.

3   Vývod vzduchu
 Tímto vývodem je vypouštěn suchý vzduch.

 Upozornění: Nezakrývejte ani ničím neblokujte 
vývod vzduchu.

4   Napájecí kabel
 Připojte prosím napájecí kabel přímo do 

elektrické zásuvky.

5   Odnímatelný vodní zásobník
 Vlhkost ze vzduchu je sbírána do zásobníku na 

vodu. Pravidelně zásobník vyprazdňujte.

6   Vstup vzduchu
 Vstup vzduchu zaručuje konstantní cirkulaci 

vzduchu v zařízení.
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 Upozornění: Pravidelně kontrolujte, že přívod 
vzduchu není ucpaný vlasy nebo prachem.

7   Vývod vody
 Voda je vypouštěna do zásobníku na vodu přes 

vývod vody.

8   Vypouštěcí hadička
 Vypouštěcí hadičku použijte pro nepřetržitý 

odtok vody.

 Poznámka: Ujistěte se prosím, že dno 
odvlhčovače vzduchu je nad úrovní odpadního 
potrubí, aby voda mohla odtékat samospádem, 
jinak může dojít k záplavě a poškození majetku.

9   PET filtr
 Filtr zabraňuje vniknutí vlasů a prachu do 

vývodu vzduchu.

 Poznámka: Pravidelně filtr čistěte, abyste zajistili 
nejlepší efektivitu. Pokyny k údržbě viz kapitola 4.

 Upozornění: Nepoužívejte zařízení bez PET filtru.
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4. Údržba

 Důležité: Ujistěte se, že je zařízení vypnuto 
a vypojeno z napájení předtím, než provedete 
údržbu.

 Důležité: Neponořujte ani nenamáčejte 
napájecí zástrčku či zařízení do vody.

 Důležité: Doporučujeme provádět týdenní 
údržbu, aby se předešlo růstu bakterií a vodního 
kamene uvnitř zásobníku na vodu.

Týdenní údržba
Řiďte se prosím níže uvedenými pokyny každý 
týden po použití:

1  Vylijte ze zásobníku zbývající vodu.
2  Vyčistěte vnější část přístroje a zásobníku na 

vodu měkkým suchým hadříkem. Odstraňte 
větší nečistoty vlhkým hadříkem a příslušným 
čisticím prostředkem.

 Poznámka: Neponořujte zařízení do vody.

3  Odblokujte PET filtr a jemně ho vyčistěte pomocí 
nástavce vysavače s měkkým kartáčem nebo 
vodou.

4  Ujistěte se, že PET filtr, zásobník na vodu 
a zařízení zcela vyschly předtím, než bude 
zařízení opět použito.

Údržba před uložením
Před uložením zařízení proveďte prosím
následující údržbu:

1  Postupujte podle stejných pokynů jako v části 
„Týdenní údržba“.

2  Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zcela 
vysušené, poté zařízení sestavte a uložte jej 
nejlépe do uzavřené krabice či igelitové tašky.

Náhradní díly
Náhradní díly a příslušenství jsou k dispozici
v místě prodeje či u lokálního distributora.
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5. Technické specifikace

Vzhled a specifikace 
zařízení se mohou 
bez předchozího 
upozornění změnit.

Kapacita zásobníku na vodu:

2,5 l

Úroveň hluku:

38 dB

Cirkulace vzduchu:

130 m3/h

Režimy časovače

2/4/8h

Váha: 

14 kg
Spotřeba energie:

220 W

Oblast účinnosti:

30–50m2

Rozsah hygrostatu:

40–80 % RH (5% interval)

Odvlhčovací kapacita: 

15l/den

220 mm

52
0 

m
m

300 mm
Hlavní materiály:

ABS, PP
Číslo modelu:

DXDH01
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6. Často kladené otázky

– Zařízení se při stisknutí tlačítka Power 
nezapne. Co mám dělat?

– Prosím zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka 
plně zapojena do zásuvky nebo zda nedošlo ke 
zkratu.

– Odvlhčovací výkon je nižší, než bylo 
stanoveno. Co je toho příčinou?

– Odvlhčovač optimálně funguje při teplotě 
v místnosti mezi 13°C a 35°C.

– Specifikovaný odvlhčovací výkon je dosažitelný 
pouze ve vyšším teplotním rozsahu (od 22°C) 
s vysokou okolní vlhkostí (> 70 %).

– Chod tichého režimu může snížit odvlhčovací 
výkon.

– Zkontrolujte prosím, zda filtr, vstup vzduchu a/
nebo vývod vzduchu nejsou blokovány.

– Teplota v místnosti a/nebo vlhkost jsou příliš 
nízké pro odvlhčování vzduchu.

– Pro nejlepší výkon a efektivitu zavřete prosím 
všechna okna a dveře.

– Je produkt efektivní také ve větším 
prostoru, než je specifikováno (50m2)?

– Pokud je prostor příliš velký, odvlhčovač nepodá 
takový výkon a nebude dosahovat požadované 
úrovně relativní vlhkosti.

– LED indikátor running bliká. Co mám dělat?
– Senzory zařízení indikují okolní teplotu nižší 

než 0°C nebo vyšší než 40°C. Upravte prosím 
teplotu nebo přesuňte zařízení na jiné místo.

– Senzor teploty a vlhkosti může být odpojen.

– LED indikátor plného zásobníku full svítí. 
Co mám dělat?

– Vyprázdněte prosím vodní zásobník nebo jej 
nastavte do správné pozice.

– Vodní zásobník není správně umístěn. Vyjměte 
prosím zásobník a vraťte ho zpátky do správné 
pozice.

– LED indikátor defrost bliká. Co mám dělat?
– Senzory zařízení indikují okolní teplotu nižší 

než 0°C nebo vyšší než 40°C. Upravte prosím 
teplotu nebo přesuňte zařízení na jiné místo.

– Senzor teploty a vlhkosti může být odpojen.
 
– Zařízení vydává zvláštní zvuky. Co mám 

dělat?
– Zkontrolujte prosím, zda je zařízení na stabilním 

povrchu a ve vzpřímené pozici.
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– Mohu zařízení používat také během 
zimního období, kdy je zapnuté topení?

– Ano, i přesto, že je vzduch vysoušen centrálním 
topením, může být odvlhčovač stále využíván 
v určitých vlhkých prostorách domu (např. sklep, 
prádelna, koupelna).

– Jaká je optimální pozice pro umístění 
odvlhčovače v místnosti?

– Doporučujeme umístit odvlhčovač nejméně 
30 cm od zdi či jiné konstrukce, která by mohla 
bránit proudění vzduchu do odvlhčovače 
a z něj.

 
 



16

Bezpečnostní pokyny

– Toto zařízení smí být použito pouze v souladu 
s návodem k použití a následujícími pokyny.

– Před použitím zařízení prohlédněte, zda není 
poškozené a zda odpovídá popisu v návodu. 
V případě jakéhokoliv problému zařízení 
nepoužívejte a kontaktujte svého dodavatele 
nebo prodejce.

– Před použitím se seznamte se všemi funkcemi 
zařízení, jak je popisuje návod k použití.

– Složení a zapojení zařízení smí provádět pouze 
dospělá osoba. Zařízení obsahuje malé části, 
zabraňte kontaktu s dětmi při jeho skládání 
a zapojování.

– Zařízení skladujte a používejte v okolních 
teplotách 10–40 stupňů Celsia.

– Zařízení umístěte do stabilní vodorovné polohy 
a nikdy s ním nehýbejte, pokud je připojeno 
k elektrické síti.

– Zabraňte styku dětí s kabely zařízení.
– Ujistěte se, že nedojde k poškození kabelů 

zařízení, a dejte si pozor na zakopnutí 
a přepadnuti přes tyto kabely.

– Nezapojujte zařízení během bouřky.

– Nezakrývejte zařízení např. látkami, ručníkem 
nebo dekou, ani na zařízení nic nepokládejte.

– Zařízení nezapojujte 
k prodlužovacím kabelům s vlastním adaptérem.

– Neotvírejte a nerozebírejte zařízení, když je 
připojeno k elektrické síti. Nikdy nerozebírejte 
části zařízení jiným způsobem, než je uvedeno 
v návodu, rozebrání a opravu smí provést pouze 
autorizovaný servis.

– Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje vody.
– Neumisťujte zařízení v blízkosti tepelných 

zdrojů.
– Nevystavujte zařízení přímým slunečním 

paprskům.
– Používejte pouze přiložené nabíječky 

a adaptéry. Při použití jiných nabíječek 
a adaptérů může dojít k poškození zařízení. 
Zkontrolujte, zda se napětí vyznačené na 
adaptéru shoduje s napětím vaší rozvodné sítě, 
než do ní adaptér zapojíte.

– Zabraňte styku napájecího zdroje, nabíječky 
nebo zástrčky kabelu s ostrými nebo kovovými 
předměty a tekutinami.

– Zabraňte kontaktu zařízení s tekutinou jiný 
způsobem, než je uvedeno v návodu, mohlo by 
dojít k poškození zařízení a k úrazu elektrickým 
proudem.

 Varování: Přečtěte si následující pokyny před 
používáním zařízení! 
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– USB konektor nebo zástrčku kabelu adaptéru 
zasuňte zcela do zásuvky. Nedostatečné 
zasunutí může způsobit zkrat.

– Vždy odpojte zařízení ze sítě, pokud ho 
nepoužíváte.



 
Navrženo v Nizozemí společností Duux International BV. Vyrobeno v Číně.

Duux International BV, P.O. Box 145, 5400 AC Uden Netherlands, www.duux.com

© 2016 Duux. Všechna práva vyhrazena.
DUUX® je obchodní značka Duux International BV, která je registrovaná v EU a jiných zemích.

Uvedená značka patří výhradně následujícím majitelům.

Specifikace lze změnit bez předchozího upozornění.



Používateľská príručka

Mistral
odvlhčovač
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Ďakujeme, že ste  
si vybrali Duux.
Sme radi, že ste sa rozhodli prečítať si príručku k svojmu novému odvlhčovaču Duux! Množstvo 
používateľov čítanie príručky zanedbáva a snaží sa vyriešiť si všetko po svojom. Štúdie však ukazujú, že 
ľudia, ktorí si príručku prečítajú, sa zoznámia s produktom oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako tí, ktorí sa 
o to snažia metódou „pokus – omyl“.
 
V spoločnosti Duux veríme v dôležitosť komfortného a zdravého životného prostredia. Zlepšovanie vašej 
pohody dizajnom atraktívnych, funkčných a efektívnych produktov je vášňou, ktorá nás poháňa každý deň.
S našou škálou inovatívnych produktov na ošetrenie vzduchu si dávame za cieľ poskytnúť vám najlepšiu 
možnú kvalitu vzduchu.
 
Mistral je dokonalým nástrojom na odvedenie nadmernej vlhkosti zo vzduchu v miestnostiach až do 
40 m2. So svojím výnimočne tichým chodom dokáže odstrániť až 15 l vlhkosti za deň. Prístroj je vybavený 
LED displejom hygrostat na nastavenie požadovanej vlhkosti s 5 % presnosťou. Atraktívna jednoduchosť 
prístroja Mistral sa odráža v elegantnom čiernobielom obale s rozmermi menšími ako papier formátu 
A4. Neviditeľné prvky ako sú kolieska, 2,5 l zásobník na vodu, kontinuálna vypúšťacia hadička a vyklápacia 
rukoväť umožňujú jednoduché a pohodlné každodenné používanie.
 
Prečítajte si tento manuál pozorne, aby ste z nového odvlhčovače získali maximum.
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1. Prehľad produktu

1

8

2

6
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4
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7

Vývod vzduchu

Ovládací panel

Vypúšťacia hadička

3

1

8

Vyklápacia rukoväť2

Vstup vzduchu6

PET filter9

Napájací kábel4

Odnímateľný
zásobník vody

5

Vývod vody 7
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2. Inštalácia a použitie

Spredu:  
najmenej 30 cm

Zozadu: 
najmenej 30 cm

Zo strany: 
najmenej 30 cm

Zo strany: 
najmenej 30 cm

Zhora:  
najmenej 30 cm

Poznámka: Pred použitím produktu venujte, 
prosím, pozornosť nižšie uvedeným pokynom

Inštalácia
•  Stroj musí byť vo vzpriamenej polohe  

2 hodiny pred použitím.
• Neumiestňujte, prosím, zariadenie tam, kde by 

vlhkosť priamo zasahovala do záclon, nábytku, 
izbových rastlín či dverí. Mohlo by to spôsobiť 
škvrny a deformácie.

• Umiestnite zariadenie na horizontálny a stabilný 
povrch, inak môže dôjsť k vylievaniu vody.

• Neumiestňujte, prosím, zariadenie tam, kde sa 
pohybujú iba deti, ako je napríklad detská izba. 
Mohlo by dôjsť k zraneniu či poruche, pokiaľ by 
bolo zariadenie prevrhnuté alebo by naň niekto 
šliapol.

• Neumiestňujte blízko zariadení, ktoré nie sú 
vodoodolné, ako sú počítače alebo smartfóny. 
Mohlo by dôjsť k vznieteniu či poruche.

• Nikdy nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu 
a udržujte filter vždy čistý, aby ste zaistili čo 
najlepší výkon.

• Počkajte 3 – 5 minút po vypnutí odvlhčovača, kým 
ho znovu zapnete.

 

Umiestnenie
Umiestnite, prosím, zariadenie mimo stien, okien 
a nábytku.

• Prevádzková schopnosť odvlhčovača je závislá od 
teploty a vnútornej vlhkosti. V oblastiach s nízkou 
teplotou je odvlhčovacia kapacita nižšia.

• Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a efektivity 
zavrite, prosím, všetky okná a dvere.

• Vyhnite sa, prosím, miestam s priamym slnečným 
svitom. Je tu riziko, že by zariadenie mohlo 
vyblednúť.

• Pri premiestňovaní zariadenia použite, prosím, 
vyklápaciu rukoväť a udržujte zariadenie vždy vo 
vzpriamenej polohe. Pred premiestňovaním vždy 
vyprázdnite zásobník na vodu.

• Iba na vnútorné použitie, neskladujte vonku.
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Ovládací panel

Zmena nastavenia hygrostatu1

Displej hygrostatu2

Aktivácia/zmena režimu časovača3

LED indikátory časovače4

Tlačidlo Power5

LED status indikátory6

Zmena operačného režimu7

LED indikátory operačného režimu8
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1

2

Zapojenie produktu

1   Zapojte napájaciu zástrčku do zásuvky.

 Pozor:
• Nezapájajte zariadenie do zásuvky ani nevypájajte 

zástrčku zo zásuvky a nepoužívajte zariadenie, 
pokiaľ máte mokré ruky.

• Pred použitím zariadenia si starostlivo osušte ruky.
• Vyhnite sa zapájaniu zariadenia pomocou iných 

zástrčiek, multi-outlet zásuviek či predlžovacích 
káblov.

• Nepoužívajte, pokiaľ je adaptér zviazaný.

2  Na spustenie zariadenia stlačte tlačidlo Power.

Hneď ako je zariadenie zapojené, rozsvieti sa LED 
indikátor RUNNING .

3  Po použití prepnite napájacie tlačidlo do režimu 
OFF a odnímte napájaciu zástrčku.

 Upozornenie: Pri odpájaní napájacieho kábla 
adaptér vždy pevne pridržte.
Pokiaľ sa zástrčka vypája ťahaním napájacieho 
kábla, môže to viesť k zničeniu napájacieho kábla.

1

2

3
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1

2

3

4

Použitie vypúšťacej hadičky

 Poznámka: Pred vybratím zásobníka na vodu, 
prosím, skontrolujte, čije napájanie zariadenia 
vypnuté.

 Upozornenie: Nikdy nepripájajte vypúšťaciu 
hadičku za prevádzky.

1  Odnímte zásobník na vodu a zvyšnú vodu 
vylejte;

2  Zapojte vypúšťaciu hadičku do vývodu na vodu 
v potrubí;

3  Vráťte zásobník na vodu späť na miesto a veďte 
vypúšťaciu hadičku cez otvárací slot;

4  Umiestnite koniec vypúšťacej hadičky do vývodu 
vody alebo do veľkej nádoby.

 Upozornenie: Uistite sa, že je koniec hadičky 
umiestnený nižšie ako voda v potrubí, inak sa voda 
nemusí začať vypúšťať, a môže dôjsť k zaplaveniu.

1

2

3

4
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3. Funkcie

 Poznámka: Pozrite prehľad produktu (kapitola 1).

1  Ovládací panel
Na nastavenie zariadenia použite ovládací panel.

Hygrostat tlačidlo
Stlačte tlačidlo na zvýšenie požadovanej vlhkosti 
s 5 % intervalom na každé stlačenie. Hygrostat 
môže byť nastavený od 40 do 80 % RH (relatívnej 
vlhkosti). Keď nastavená vlhkosť zmizne, displej 
ukazuje stav okolitej vlhkosti v miestnosti.

 Poznámka: Pri odpojení napájacieho kábla 
sa nastavenie hygrostatu automaticky vráti do 
továrenského nastavenia.

Tlačidlo Power
Pomocou tohto tlačidla zariadenie zapnete alebo 
vypnete.

LED status indikátory
• Running – indikuje, že zariadenie práve odčerpáva 

vlhkosť. Keď sa okolitá vlhkosť dostane pod 
úroveň nastavenej vlhkosti, running indikátor sa 
vypne, aby šetril energiu.

 Upozornenie: Pokiaľ indikátor statusu running 
bliká, znamená to, že okolitá teplota je nižšia ako 
0 °C alebo vyššia ako 40 °C. Nastavte, prosím, teplotu.

• Full – tento indikátor sa rozsvieti, pokiaľ je 
zásobník na vodu plný alebo je mimo zariadení. 
Zásobník na vodu, prosím, vyprázdnite alebo ho 
nastavte do správnej polohy.

• Defrost – indikuje, že sa zariadenie odmrazuje.

 Poznámka: Pokiaľ indikátor defrost bliká, 
znamená to, že senzory vlhkosti a/alebo teploty sú 
prerušené alebo v skrate.

Tlačidlo Timer (časovač)
Použite toto tlačidlo na aktiváciu režimov časovača.
1  Jedno stlačenie – aktivuje 2-hodinový chod  

(LED indikátor 2hr sa rozsvieti);
2  Dve stlačenia – aktivujú 4-hodinový chod  

(LED indikátor 4hr sa rozsvieti);
3  Tri stlačenia – aktivujú 8-hodinový chod  

(LED indikátor 8hr sa rozsvieti);
4  Štyri stlačenia – deaktivujú časovač.
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Tlačidlo Operation mode 
(operačný režim)

1  Dry clothes (sušenie bielizne) – využite tento 
režim na urýchlenie sušenia bielizne vo vlhkom 
prostredí.

 Poznámka: V režime dry clothes je tlačidlo 
hygrostat vypnuté.

2  Auto – toto nastavenie udrží vlhkosť na 
požadovanej úrovni s tlačidlom hygrostat

3  Quiet (tichý režim) – tichý režim pre pohodlie 
počas noci. Toto nastavenie najviac šetrí energiu 
a je neobyčajne tiché (< 38 dBA).

 Poznámka: Odvlhčovač optimálne funguje 
pri teplote v miestnosti medzi 13 °C a 35 °C. 
Špecifikovaný odvlhčovací výkon je dosiahnuteľný iba 
vo vyššom teplotnom rozsahu (od 22 °C) s vysokou 
okolitou vlhkosťou (> 70 %). Najnižšia odporúčaná 
prevádzková teplota je 10 °C. Odmrazovací režim 
sa automaticky aktivuje v prípade nízkej teploty. 
Najvyššia možná prevádzková teplota je 90 °C 
s vlhkosťou RH 90 %.

 Upozornenie: Pri chode v režime dry clothes 
udržujte oblečenie najmenej 50 cm od jednotky 
a nedopustite, aby na zariadenie kvapkala voda.

  
 Poznámka: Chod tichého režimu môže znížiť 

odvlhčovací výkon.

2  Vyklápacia rukoväť
 Túto rukoväť používajte na prenášanie 

a posúvanie zariadenia. Sklopte späť do pôvodní 
polohy.

 Poznámka: Zásobník na vodu vždy vyprázdnite, 
kým budete so zariadením hýbať, a udržujte prístroj 
vždy vo vzpriamenej polohe.

3  Vývod vzduchu
 Týmto vývodom sa vypúšťa suchý vzduch.

 Upozornenie: Nezakrývajte ani ničím neblokujte 
vývod vzduchu.

4  Napájací kábel
 Pripojte, prosím, napájací kábel priamo do 

elektrickej zásuvky.

5  Odnímateľný zásobník na vodu
 Vlhkosť zo vzduchu sa zbiera do zásobníka na 

vodu. Pravidelne zásobník vyprázdňujte.

6  Vstup vzduchu
 Vstup vzduchu zaručuje konštantnú cirkuláciu 

vzduchu v zariadení.
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 Upozornenie: Pravidelne kontrolujte, či prívod 
vzduchu nie je upchatý vlasmi alebo prachom.

7  Vývod vody
 Voda sa vypúšťa do zásobníka na vodu cez 

vývod vody.

8  Vypúšťacia hadička
 Vypúšťaciu hadičku použite na nepretržitý odtok 

vody.

Poznámka: Uistite sa, prosím, že je hadička úplne 
vytiahnutá a že koniec hadičky je na nižšej úrovni 
ako potrubie vývodu vody, inak sa voda nebude 
vypúšťať a môže dôjsť k záplave.

9  PET filter
 Filter zabraňuje vniknutiu vlasov a prachu do 

vývodu vzduchu.

 Poznámka: Pravidelne filter čistite, aby ste 
zaistili najlepšiu efektivitu. Pokyny na údržbu pozrite 
v kapitole 4.

 Upozornenie: Nepoužívajte zariadenie bez PET 
filtra.
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4. Údržba

 Dôležité: Uistite sa, že je zariadenie vypnuté 
a vypojené z napájania predtým, ako vykonáte 
údržbu.

 Dôležité: Neponárajte ani nenamáčajte 
napájaciu zástrčku či zariadenie do vody.

 Dôležité: Odporúčame vykonávať týždennú 
údržbu, aby sa predišlo vzniku baktérií a vodného 
kameňa vnútri zásobníka na vodu.

Týždenná údržba
Riaďte sa, prosím, nižšie uvedenými pokynmi každý 
týždeň po použití:

1  Vylejte zo zásobníka zvyšnú vodu.
2  Vyčistite vonkajšiu časť prístroja a zásobníka 

na vodu mäkkou suchou handričkou. Väčšie 
nečistoty odstráňte vlhkou handričkou 
a príslušným čistiacim prostriedkom.

 Poznámka: Neponárajte zariadenie do vody.

3  Odblokujte PET filter a jemne ho vyčistite 
pomocou nadstavca vysávača s mäkkou kefou 
alebo s vodou.

4  Uistite sa, že PET filter, zásobník na vodu 
a zariadenie celkom vyschli predtým, ako 
zariadenie opäť použijete.

Údržba pred uložením
Pred uložením zariadenia vykonajte, prosím,
nasledujúcu údržbu:

1  Postupujte podľa rovnakých pokynov ako v časti 
„Týždenná údržba“.

2  Skontrolujte, či sú všetky súčasti celkom 
vysušené, potom zariadenie zostavte a uložte 
ho najlepšie do uzatvorenej škatule či igelitovej 
tašky.

Náhradné diely
Náhradné diely a príslušenstvo sú k dispozícii
v mieste predaja alebo u miestneho distribútora.
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5. Technické špecifikácie

Vzhľad a špecifikácia 
zariadenia 
sa môžu bez 
predchádzajúceho 
upozornenia zmeniť.

Kapacita zásobníka na vodu:

2,5 l

Úroveň hluku:

38 dB

Cirkulácia vzduchu:

130 m3/h

Režimy časovača

2/4/8h

Hmotnosť: 

14 kg
Spotreba energie:

220 W

Oblasť účinnosti:

30 – 50 m2 

Rozsah hygrostatu:

40–80 % RH (5% interval)

Odvlhčovacia kapacita:

15 l/deň

220 mm

52
0 

m
m

300 mm
Hlavné materiály:

ABS, PP
Číslo modelu:

DXDH01
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6. Často kladené otázky

– Zariadenie sa pri stlačení tlačidla Power 
nezapne. Čo mám robiť?

– Prosím, skontrolujte, či je napájacia zástrčka 
úplne zapojená do zásuvky alebo či nedošlo 
k skratu.

– Odvlhčovací výkon je nižší, ako bolo 
stanovené. Čo je toho príčinou?

– Odvlhčovač optimálne funguje pri teplote 
v miestnosti medzi 13 °C a 35 °C.

– Špecifikovaný odvlhčovací výkon je 
dosiahnuteľný iba vo vyššom teplotnom rozsahu 
(od 22 °C) s vysokou okolitou vlhkosťou (> 70 %).

– hod tichého režimu môže znížiť odvlhčovací 
výkon.

– Skontrolujte, prosím, či filter, vstup vzduchu a/
alebo vývod vzduchu nie sú blokované.

– Teplota v miestnosti a/alebo vlhkosť sú príliš 
nízke na odvlhčovanie vzduchu.

– Na dosiahnutie najlepšieho výkonu a efektivity 
zavrite, prosím, všetky okná a dvere.

– Je produkt efektívny aj vo väčšom 
priestore, ako je špecifikované (50 m2)?

– Pokiaľ je priestor príliš veľký, odvlhčovač nepodá 
taký výkon a nebude dosahovať požadovanú 
úroveň relatívnej vlhkosti.

– LED indikátor running bliká. Čo mám robiť?
– Senzory zariadenia indikujú okolitú teplotu 

nižšiu ako 0 °C alebo vyššiu ako 40 °C. Upravte, 
prosím, teplotu alebo presuňte zariadenie na 
iné miesto.

– Senzor teploty a vlhkosti môže byť odpojený.

– LED indikátor plného zásobníka full svieti. 
Čo mám robiť?

– Vyprázdnite, prosím, zásobník na vodu alebo ho 
nastavte do správnej polohy.

– Zásobník na vodu nie je správne umiestnený. 
Vyberte, prosím, zásobník a vráťte ho späť do 
správnej polohy.

– LED indikátor defrost bliká. Čo mám robiť?
– Senzory zariadenia indikujú okolitú teplotu 

nižšiu ako 0 °C alebo vyššiu ako 40 °C. Upravte, 
prosím, teplotu alebo presuňte zariadenie na 
iné miesto.

– Senzor teploty a vlhkosti môže byť odpojený.
 
– Zariadenie vydáva zvláštne zvuky. Čo mám 

robiť?
– Skontrolujte, prosím, či je zariadenie na 

stabilnom povrchu a vo vzpriamenej polohe.
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– Môžem zariadenie používať aj počas 
zimného obdobia, keď je zapnuté kúrenie?

– Áno, aj napriek tomu, že je vzduch vysúšaný 
centrálnym vykurovaním, môže sa odvlhčovač 
stále využívať v určitých vlhkých priestoroch 
domu (napr. pivnica, práčovňa, kúpeľňa).

– Aká je optimálna pozícia na umiestnenie 
odvlhčovača v miestnosti?

– Odporúčame umiestniť odvlhčovač najmenej 
30 cm od steny či inej konštrukcie, ktorá by 
mohla brániť prúdeniu vzduchu do odvlhčovača 
a z neho.
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Bezpečnostné pokyny

– Toto zariadenie sa môže používať len v súlade 
s návodom na použitie a nasledujúcimi 
pokynmi.

– Pred použitím zariadenia prezrite, či nie 
je poškodené a či zodpovedá popisu 
v návode. V prípade akéhokoľvek problému 
zariadenie nepoužívajte a kontaktujte svojho 
dodávateľa alebo predajcu.

– Pred použitím sa oboznámte so všetkými 
funkciami zariadenia, ako ich popisuje návod na 
použitie.

– Zloženie a zapojenie zariadenia môže vykonávať 
len dospelá osoba. Zariadenie obsahuje malé 
časti, zabráňte kontaktu s deťmi pri jeho 
skladaní a zapájaní.

– Zariadenie skladujte a používajte v okolitých 
teplotách 10–40 stupňov Celzia.

– Zariadenie umiestnite do stabilnej vodorovnej 
polohy a nikdy s ním nehýbte, ak je pripojené 
k elektrickej sieti.

– Zabráňte styku detí s káblami zariadení.
– Uistite sa, že nedôjde k poškodeniu káblov 

zariadení, a dajte si pozor na zakopnutia a pádu 
cez tieto káble.

– Nezapojujte zariadenie počas búrky.
– Nezakrývajte zariadenie napr. Látkami, uterákom 

alebo dekou, ani na zariadenie nič neklaďte.
– Zariadenie nepripájajte k predlžovacím 

káblom s vlastným adaptérom.
– Neotvárajte a nerozoberajte zariadenie, keď je 

pripojené k elektrickej sieti. Nikdy nerozoberajte 
časti zariadenia iným spôsobom, než je uvedené 
v návode, rozobratie a opravu smie vykonať iba 
autorizovaný servis.

– Nepoužívajte zariadenie v blízkosti zdroja vody.
– Neumiestňujte zariadenie v blízkosti tepelných 

zdrojov.
– Nevystavujte zariadenie priamym slnečným 

paprskom.
– Používajte len priložené nabíjačky 

a adaptéry. Pri použití iných nabíjačiek 
a adaptérov môže dôjsť k poškodeniu 
zariadenia. Skontrolujte, či sa napätie vyznačené 
na adaptéri zhoduje s napätím vašej rozvodnej 
siete, než do nej adaptér zapojíte.

– Zabráňte styku napájacieho zdroja, nabíjačky 
alebo zástrčky kábla s ostrými alebo kovovými 
predmetmi a tekutinami.

– Zabráňte kontaktu zariadenia s tekutinou iný 
spôsobom, než je uvedené v návode, mohlo 
by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k úrazu 
elektrickým prúdom.

  Varovanie: Prečítajte si nasledujúce pokyny  
pred používaním zariadenia!  
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– USB konektor alebo zástrčku kábla adaptéra 
zasuňte úplne do zásuvky. Nedostatočné 
zasunutie môže spôsobiť skrat.

– Vždy odpojte zariadenie zo siete, ak ho 
nepoužívate.
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