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Mini odvlh čovač vzduchu HD-68W                    
 

 

 

Obj. č.: 137 79 91 
 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup odvlhčovače vzduchu PD10-DAE.  

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho 
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
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Účel použití 
Tento výrobek slouží k odvlhčování malých místností (15–20 m²). Odvlhčovač vzduchu pracuje na základě  
termo-elektrického Peltierova článku, díky čemuž je v porovnání s přístroji s kompresorem velice tichý. 
Používání je přípustné pouze v uzavřených místnostech, tedy nikoliv venku.  

 

Rozsah dodávky 
• Odvlhčovač vzduchu 
• Síťový adaptér 
• Návod k obsluze 

 

Popis a ovládací prvky 
1 Výstup suchého vzduchu (s filtrační vložkou)  
2 Vypínač I/O  
3 LED provozní kontrolka „ON“ 
4 LED kontrolka „FULL“ (plná nádržka na vodu) 
5 Vstup vzduchu 
6 Nádržka na vodu, odnímatelná 
7 Připojovací zdířka pro síťový adaptér (zadní strana) 
8 Protiskluzové gumové nožky (na spodní straně) 
9 Síťový adaptér (bez vyobrazení) 
 
 

Uvedení do provozu 
• Postavte odvlhčovač vzduchu na stabilní, čistou, suchou a vodorovnou plochu. 
• Ujistěte se, že je odvlhčovač vzduchu vypnutý. Vypínač I/O (2) se musí nacházet v poloze „0“. 
• Zapojte nízkonapěťový konektor síťového adaptéru (9) do připojovací zdířky (7) na zadní straně  

odvlhčovače vzduchu. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky. LED kontrolka síťového adaptéru se rozsvítí. 
• Odvlhčovač vzduchu zapněte vypínačem I/O (uveďte ho do polohy „I“). Provozní LED kontrolka „ON“ (3)  

se rozsvítí a odvlhčovač vzduchu začne odvlhčovat. 
• Jakmile se nádržka na vodu zaplní, odvlhčovač vzduchu se vypne a LED kontrolka „FULL“ (4) se rozsvítí 

červeně. Odvlhčovač vzduchu se vypne, jakmile se v nádržce na vodu nahromadí cca 400 ml vody. 
• Odvlhčovač vzduchu vypněte vypínačem I/O, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a poté opatrně vyjměte 

plnou nádržku na vodu (6) z jejího uchycení. Dávejte pozor, abyste vodu při vyjímání nádržky na vodu nevylili. 
Nádržku na vodu vyprázdněte. 

• Nádržku na vodu vsaďte zpátky do odvlhčovače vzduchu a v případě potřeby ho znovu zapněte. 
• Po použití odvlhčovač vzduchu vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Je-li v nádržce na vodu voda, 

nádržku vyprázdněte. 

Údržba a čištění 
• V žádném případě nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol na čištění nebo jiné chemické 

roztoky, protože by mohly poškodit plášť nebo dokonce omezit fungování přístroje. 
• Před každým čištěním odvlhčovač vzduchu vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.  
• Před každým čištěním vyprázdněte nádržku na vodu. 
• K čištění povrchu pláště používejte suchý, měkký a čistý hadřík. Na plášť přístroje příliš silně netlačte,  

mohli byste ho poškrábat. 
• Odstraňte prach ze vstupu vzduchu (5) pomocí měkkého a čistého štětce s dlouhým vlasem. 
• Odstraňte mřížku kryjící výstup suchého vzduchu (1) s filtrem.  
• Na filtru se může postupem času usadit prach. Odstraňte prach štětcem nebo hadříkem.  

Mřížku kryjící výstup suchého vzduchu znovu nasaďte na odvlhčovač vzduchu. 
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Recyklace 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 
 

Technické údaje 
 

a) Odvlh čovač vzduchu 
Výstupní napětí/proud     12 V/DC, 5 A 
Odvlhčovací výkon     250 ml/24 hod. při +30 °C / 80 % rel. vlhk. 
Vypnutí při naplnění nádržky na vodu   cca 400 ml 
Kapacita nádržky na vodu    500 ml 
Velikost místnosti     až 15–20 m² 
Provozní podmínky     +5 až +45 °C, 25–100 % rel. vlhkosti 
Skladovací podmínky     +5 až +75 °C, 25–100 % rel. vlhkosti 
Rozměry (Š × V × H)    154 × 218 × 130 mm 
Hmotnost      cca 820 g 
b) Síťový adaptér 
Vstupní napětí/proud     100–240 V/AC, 50/60 Hz, 1,8 A 
Výstupní napětí/proud     12 V/DC, 5 A 
Třída ochrany      II 
Síťový adaptér a celková délka kabelu   cca 2,5 m 
 

 

 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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