
ODVLH ČOVAČ  - NÁVOD  K POUŽITÍ 
 
OVLÁDACÍ  PANEL  MECHANICKÉHO  MODELU 

 
START 
1. zasuňte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky 
2. otočte kolečkem humistatu tak, abyste nastavili ideální požadovanou nejvyšší vlhkost v prostoru (viz následující 

odstavec) 
3. nastavte kolečkem ovládání ventilátoru požadovanou rychlost, eventuálně elektrické odporové topení 
 

  HUMISTAT 
 
Humistat měří vlhkost vzduchu a spouští kompresor zařízení v závislosti na poloze ( 1 až 9) zvolené ovládacím kolečkem: 
čím nižší stupeň je zvolen, tím bude kompresor zapnut při nižší úrovni vlhkosti a vzduch pak bude více sušší. Rozsah 
ovládacího kolečka začíná pozicí OFF (odvlhčovač vypnutý), a končí pozicí CNT (odvlhčování probíhá nepřetržitě – bez 
závislosti na naměřené vlhkosti v prostoru). 
Rozsah poloh humistatu ( 1 až 9) udává přibližnou úroveň vlhkosti v desítkách procent, na kterou bude zařízení snižovat 
relativní vlhkost v prostoru. Např. pokud je zvolen stupeň v prostředku mezi OFF a CNT (5), znamená to, že bude zařízení 
snižovat vlhkost v prostoru dokud nedosáhne cca 50 % relativní vlhkosti v prostoru (doporučovaná úroveň pro 
domácnosti). 
V případě nadměrné vlhkosti v prostoru, například pro vysoušení stěn místnosti je doporučeno nastavení do pozice CNT, 
odvlhčovač bude tak fungovat nepřetržitě. 
Vhodné je nastavit optimální úroveň požadované vlhkosti v závislosti na sezónně, nebo dle počasí. 
Pro pohodlné prvotní seřízení humistatu do optimální úrovně je dobré začít nastavením na pozici CNT tak, že zařízení 
sníží přebytek vlhkosti v prostoru a zařízení domácnosti. Poté, když máte pocit, že je vlhkost v prostoru ideální, pomalu 
otáčejte humistatem proti směru hodinových ručiček, dokud humistat nevypne kompresor. OD této chvíle bude 
odvlhčovač automaticky shora udržovat maximální vlhkost pro Váš komfort tak, že sám zapne odvlhčovací cyklus pokud 
by byla Vámi stanovená ideální vlhkost překročena. 
 
PRACOVNÍ  ŘEŽIMY 
V závislosti na nastavení ovládacích prvků (ovládacích koleček) může zařízení fungovat v následujících režimech: 
1. odvlhčování: nastavte požadovaný stupeň odvlhčování a požadovanou rychlost ventilátoru 
2. ventilace: nastavte humistat do pozice OFF a nastavte požadovanou rychlost ventilátoru 
3. topení (pouze pro modely s odporovým elektrickým topením) – volitelné: nastavte humistat do polohy OFF a kolečko 

ovladače funkcí na pozici . 
4. kombinovaná funkce (pouze pro modely s odporovým elektrickým topením): zvolte požadovaný stupeň odvlhčování 

humistatem a nastavte kolečko ovladače funkcí na pozici ;  v této poloze zařízení odvlhčuje vzduch a současně 
vytápí místnost; dochází tak ke zvýšení odvlhčovacího výkonu. 

 
SVĚTELNÉ  DIODY 
Zelená dioda: pokud svítí, indikuje připojení odvlhčovače k elektrické síti. 
Červená dioda: pokud svítí, indikuje, že nádržka kondenzátu je plná (zařízení se automaticky vypne) 
 
 



INSTRUKCE  PRO INSTALACI 
 

Před spuštěním odvlhčovače se ujistěte a veďte v patrnosti, že: 
- je stabilně umístěn ve správné (horizontální – stojící) poloze 
- na levé straně je volný prostor minimálně 50 cm 
- je umístěn daleko od zdrojů tepla 
- je vložena nádržka kondenzátu 
- přívodní elektrický kabel je zcela rozvinutý ze svého držáku 
- díky výfuku vzduchu v horním panelu lze odvlhčovač na 

doraz přisunout ke zdi (viz obrázek) 
 
Odvádění kondenzované vody lze provádět dvěma způsoby: 

- do nádrže, kterou je pak třeba pravidelně vylévat 
- přímo do odpadu 
 

ODVOD KONDENZOVANÉ VODY  DO  NÁDRŽKY 
 
Když je nádržka kondenzátu plná, odvlhčovač se automaticky 
vypne a svítí červená kontrolka „plná nádržka“. 
Zdvihněte lehce nádržku za pevného úchopu po jejích bocích a 
vytáhněte ji směrem k sobě (viz obr. 1) Plná nádržka může být 
těžká, pro lehčí vyjmutí je možné držet ji jednou rukou ze strany 
a druhou zespodu jak ukazuje obr. 2. 
Buďte opatrní a nikdy plnou nádržku nestavte na zem, 
protože je vratká. 
Opačným postupem opět vložte nádržku dovnitř odvlhčovače. 
 

ODVOD  KONDENZOVANÉ  VODY   DO  ODPADU 
 
Odvlhčovač může být připojen přímo k odpadu a tak fungovat 
bez nutnosti vyprazdňování nádržky. 
 
Varování: před připojováním odvlhčovače k odpadu vyjměte 
zástrčku odvlhčovače z elektrické  sítě. 
 
Pro připojení odvlhčovače k odpadu vyjměte nádržku kondenzátu 
a následujte tyto instrukce: 
 
1. na zadní části zařízení je malá kulatá plastová záslepka 

vyznačena perforací plastu (obr. 3), vyjměte ji za použití 
šroubováku ( Berte na vědomí, že po jejím vylomení ji již 
nelze vrátit zpět). 

2. vsunujte hadici dodanou s odvlhčovačem do otvoru,  který 
jste právě otevřeli (obr. 4) a strkejte ji dovnitř zařízení dokud 
nevyleze zepředu v horní části místa nádržky kondenzátu 

3. rukama nasaďte hadici na plastový vyústek umístěný pod 
nasávací mřížkou. Pro vyšší bezpečnost je doporučeno 
hadici na vyústek přitáhnout sponkou. (obr. 5) 

4. pro dokončení kompletního zapojení opět do zařízení 
zasuňte nádržku kondenzátu, která už pak má pouze 
estetickou funkci a není ji třeba vylévat 

 
Pokud chcete opět vodu shromažďovat do nádržky kondenzátu, 
vypněte odvlhčovač, počkejte, dokud není odvodní hadice zcela 
prázdná, sejměte ji a opět vraťte kondenzační nádržku zpět. 
 
POZOR: ujistěte se, že hadička odvodu kondenzátu vede od 
odvlhčovače ve spádu, pouze tak bude voda bez problému 
odtékat. 
 

 

  
 

  
 

 
 
 



ČIŠTĚNÍ  FILTR Ů 
 
Odvlhčovač je vybaven dvěma filtry: 
1) protiprachovým 
2) aktivním uhlíkovým, který slouží pro zabránění 

růstu bakterií a zachycuje pachy (např. kuchyňský 
pach) 

Čištění filtrů je nutné provádět pravidelně, minimálně 
jednou za 3 měsíce. 
 
Postup čištění je následující: 
1. vypněte odvlhčovač 
2. vyprázdněte nádržku kondenzátu 
3. vyjměte filtry stažením dolů (viz obr. 1) 
4. jemně otevřete mřížku která drží oba filtry 

dohromady, pozor, ať ji nezlámete 
5. vyčistěte oba filtry vysavačem (viz obr. 3) 

(aktivní uhlíkový filtr má omezenou životnost, 
která závisí na stupni znečištění v místnosti), je 
doporučeno vyměnit aktivní uhlíkový filtr na 
nový minimálně 1 x ročně 

 
 
 
 
 

  

 
UPOZORNĚNÍ 
 
Pečlivě před použitím prostudujte návod a řiďte se jím. 
Nejlepší výsledky přináší použití odvlhčovače v místě vzdáleném od zdrojů tepla, při otevřených vnitřních a uzavřených 
vnějších dveřích a oknech. Odvlhčovač není účinný při teplotách pod 5 °C, vyšších než 35 °C a při úrovních vlhkosti  pod 
30 %. 
Pokud nevyužíváte odvlhčovač, je doporučeno 
navinout kabel na držáky umístěné na jeho zadní části 
a zástrčku zasunout do připravené zdířky. Aby to bylo 
možné, kabel motejte ve směru hodinových ručiček. 
Pokud by byl měněn přívodní kabel, je nutno zachovat 
jeho délku tak, aby ho bylo možné správně namotat. 

 
DŮLEŽITÁ  BEZPE ČNOSTNÍ  PRAVIDLA 
 
Nikdy nevyužívejte odvlhčovač ve vnějším prostředí. 
Pokud ho používáte v koupelně, nikdy nenechte vodu natéct nebo nakapat svrchu na odvlhčovač. 
Instalujte zařízení v souladu s platnými standardy. 
Ujistěte se, že žádné předměty nebrání toku vzduchu. 
Zařízení může být připojeno pouze do elektrické zásuvky splňující normy. 
Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel. 
Nikdy neotvírejte šasí odvlhčovače. 
Po vypnutí zařízení vždy počkejte nejméně 2 minuty před jeho opětovným zapnutím. 
Pokud odvlhčovač přesunujete, před opětovným zapnutím musí stát zařízení v klidu po dobu nejméně 1 hodiny. 
Odvlhčovač je určen pouze pro domácí použití, jakékoliv jiné použití může být považováno za špatné. 
Nevyužívejte zařízení, pokud jeho funkce není správná, nebo se jeví vadné, v takové situaci vytáhněte elektrickou zástrčku 
ze zásuvky a obraťte se na servis. 
Umístěte zařízení v místě, kde je elektrická zásuvka přístupná. 
Pokud je poškozený napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo technikem s příslušnou kvalifikací, aby se předešlo 
možným rizikům. 
 
POKUD  ODVLH ČOVAČ  NEFUNGUJE 
 
Pokud odvlhčovač nefunguje, před tím, než se obrátíte na technickou podporu zkontrolujte: 
1. že je elektrická zástrčka správně zasunuta do zásuvky 
2. že hlavní vypínač je zapnutý 
3. že červená dioda „plná nádržka“ nesvítí 
4. že nádržka kondenzátu je správně vložena v odvlhčovači 
5. že je humistat správně nastavený 
6. že vzduchové filtry nejsou ucpané 
Pokud přesto zařízení nefunguje správně, obraťte se na svého obchodního zástupce, nebo na ARTEL linku: 774 231 000 


