
Instrukcja obsługi osuszacza

Dla modelu: CBD-40H3A-D11L



UWAGA

Uwaga:

Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został 
zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku 
mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie 
i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie 
klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany.

Ta instrukcja przeznaczona jest dla osuszaczy powietrza CHIGO. Wygląd 
klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych 
w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie sie z treścią instrukcji 
obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej 
w razie potrzeby.
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Zawartość
Środki ostrożności
Budowa osuszacza
Panel sterujący
Instalacja
Odprowadzanie skroplin
Konserwacja
Rozwiązywanie problemów

1. Dzięki swoim niewielkim wymiarom i łatwym przenoszeniu, osuszacz może
zabierać wilgoć nie tylko z pomieszczeń ale także z szaf i regałów.

2. Pomaga zapobiec skraplaniu się pary wodnej na ścianach i oknach.
3. Osuszanie jest skuteczne dla wrażliwych na wilgoć przedmiotów np.: instrumentów 

muzycznych, elektroniki itp.
4. Przyspiesza suszenie prania.

Te symbole odnoszą się do niebezpiecznych czynności, które mogą 
skończyć się poważnym zranieniem lub zniszczeniem własności.

Te symbole odnoszą się do niebezpiecznych czynności, które mogą skończyć 
się powaznym zranieniem lub śmiercią.! WARNING

CAUTION!



* Należy odłączyć przewód zasilający od sieci przed przystąpieniem do
czyszczenia lub czynności serwisowych.

* Nie należy podłączać do sieci urządzenia dopóki nie jest kompletnie suche.

* Nie należy sterować panelem sterującym mokrymi rękami.

* Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza
podczas pracy urządzenia.

! WARNING
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Środki ostrożności

Ważne informacje:
* Aby zapobiec obrażeniom wynikającym z nieprawidłowej eksploatacji urządzenia należy

zapoznać się z poniższymi radami.
* Nieprawidłowe działanie spowodowane zignorowaniem instrukcji może spowodować

uszkodzenie urządzenia.

* Nie należy wykorzystywać skroplonej wody jako wody pitnej.

* Podczas pracy urządzenia wszystkie drzwi i okna w pomieszczeniu 
powinny być zamknięte.

* Nie należy narażać roślin i zwierząt na bezpośrednie
działanie wydmuchiwanego strumienia powietrza.

* Nie należy rozpylać środków owadobójczych lub innych łatwopalnych na 
urządzenie.

CAUTION!

* Nie należy myć urządzenia ani umieszczać w wodzie.

* Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu toksycznych gazów i
szkodliwych olei.

* Nie należy używać urządzenia w małych zamkniętych miejscach.

* Nie należy używać osuszacza w obszarach specjalnych, takich jak sklep
spożyczy, labolatoria itp.
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Przód

Budowa osuszacza

Features and appearance will vary,all the figures provide a demonstration to introduce
the funtion.

Tył

Panel sterujący

1. Panel sterujący
2. Obudowa
3. Obudowa
4. Zbiornik na wodę

5. Uchwyt do przenoszenia
6. Filtr powietrza
7. Uchwyty na przewód 
zasilający
8. Obudowa
9. Kółka jezdne
10. Przewód zasilajacy



FILTER:

Naciśnięcie przycisku powoduje zresetowanie licznika czyszczenia filtra powietrza.

Każdorazowe naciśnięcie przycisku "-" lub "+" powoduje ustalenie pożądanej wilgotności w 
pomieszczeniu o 5%. Wilgotność można ustawić w zakresie 35% - 80%. Można ustawić tryb 
pracy osuszania ciągłego (na wyświetlaczu - C0) - osuszacz będzie pracował niezależnie od 
wilgotności w pomieszczeniu.

4. TIMER:
Naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie funkcji timera. Zakres ustawień: 1-12h.

5.

3. Humidity "
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1. POWER:
Gdy osuszacz jest podłączony do prądu, wskaźnik świeci światłem ciągłym.

2. BUCKET FULL:
Gdy zbiornik na wodę zapełni się, osuszacz zatrzyma swoją pracę, wskaźnik zacznie 
migać.

3. FAN SPEED:
(1) HIGH - wysokie obroty silnika wentylatora
(2) MID - średnie obroty silnika wentylatora
(3) LOW - niskie obroty silnika wentylatora

4. TIMER:
Wskaźnik świeci światłem ciągłym, gdy ustawiona jest funkcja timera.

5. CONTINUOUS:
Wskaźnik świeci światłem ciągłym, gdy osuszacz ustawiony jest w tryb pracy ciągłej,
niezależny od wartości wilgotności w otoczeniu.

6. FILTER RESET:
Wskaźnik informuje użytkownika o przepracowanym czasie 250 godzin. Sugerowane jest
wyczyszczenie filtra powietrza.

Panel Sterujący

Funkcje przycisków 
1.ON/OFF:
Naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
2. FAN SPEED:

Naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości wentylatora w cyklu: wysoka, średnia, niska.
Gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu jest poniżej 10C lub powużej 35C, osuszacz 
automatycznie będzie pracował na wysokiej prędkości wentylatora. Przycisk FAN SPEED będzie 
nieaktywny,.

Wskaźniki LED



Miejsce instalacji

Instalacja

! WARNING

Nie należy używać uszkodzonych przedłużaczy lub rozdzielaczy aby podłączyć zasilanie do 
osuszacza.

Metody odprowadzania wody
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Skroplona woda dostaje się do zbiornika. Gdy zbiornik się 
zapełni, zaświeci się wskaźnik WATER FULL. Należy 
opróżnić zbiornik według  rysunków poniżej:

Zainstalować osuszacz na płaskim podłożu, tak aby wlot 
i wylot powietrza nie był zablokowany. 

CAUTION!
Nie należy umiejscawiać urządzenia:
1.W pobliżu mocnych źródeł ciepła:
promienników, grzejników, itp.

2.W pobliżu toksycznych olei.
3.W miejsach mocno nasłonecznionych.
4.W pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
5.W szklarni.



Metody odprowadzania wody
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CAUTION!
* Nie należy wyjmować zbiornika na wodę gdy osuszacz jest podłączony do zasilania.

3.Wieszak na przewód zasilający
* Służy do zawieszenia przewodu zasilającego na czas gdy osuszacz nie jest używany.

Ciągłe odprowadzanie wody: (w zależności od wybranego poziomu wilgoci)
* Zdjąć osłonę odpływu
* Podłączyć rurkę do króćca odprowadzającego wodę
* Należy zwrócić uwagę na zagięcia na rurce.

* Najwyższe miejsce na rurce nie może być położone wyżej niż osłona odpływu.



Konserwacja

Konserwacja

1.Wyciągnąć filtr
Aby wyciągnąć filtr powietrza, należy pociągnąć 
go lekko w dół.

* Czyszczenie filtra powietrza
The air filter should be cleaned once every two weeks.

Do czyszczenia należy używać miękkich ściereczek.

Do czyszczenia nie należy używać benzyny, 
mocnych detergentów itp. aby nie uszkodzić 
powierzchni osuszacza.

* Czyszczenie

CAUTION!

3.Zamontować filtr
Po osuszeniu filtru powietrza, należy wsunąć go 
z powrotem na jego miejsce.

2.Czysczenie filtra
Filtr powietrza można myć pod ciepłą wodą 
z użyciem delikatnych środków czyszczących.
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Konserwacja

Co kilka tygodni należy opłukać wnętrze zbiornika wody z łagodnym detergentem, aby 
zapobiec rozwojowi pleśni i bakterii.
1.Wyciągnij uchwyt i pokrywę zbiornika.
2.Wyczyścić wnętrze zbiornika wody z łagodnym detergentem.
3.Zamontuj uchwyt i pokrywę zbiornika, gdy całkowicie sucha i umieścić zbiornik na 

wodę z powrotem do osuszacza.

1.Opróżnić pozostałą wodę w zbiorniku na wodę i za pomocą suchej szmatki wytrzeć 
pozostałe krople wody.
2.Wyczyścić filtr powietrza.
3.Zabezpieczyć osuszacz przed kurzem i brudem. Przechowywać w pozycji pionowej w

chłodnych i suchych miejscach.

Przechowywanie
Kiedy osuszacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go według 
poniższych zaleceń:
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* Czyszczenie zbiornika na wodę



Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów
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Problem Możliwa przyczyna Postępowanie

Osuszacz 
nie pracuje

Przewód zasilający 
jest odłączony

Upewnij się, że osuszacz jest 
podłączony do napięcia zasilania

Bezpiecznik jest 
odłączony lub przepalony

Sprawdź bezpiecznik.

Zbiornik na wodę jest pełny W tym przypadku, osuszacz
automatycznie się wyłączył.

Zbiornik nie jest zainstalowany Upewnij się, że zbiornik jest dobrze
zainstalwoany

Osuszacz 
nie ma 
odpowiedniej 
wydajności

Nie wystarczająco dużo 
czasu, aby usunąć wilgoć.

Po pierwszym uruchomieniu zapewnić 
co najmniej 24 godziny, aby utrzymać 
pożądaną wilgotność.

Przepływ powietrza jest 
ograniczony.

Upewnij się, że nic nie blokuje 
przepływu powietrza w osuszaczu

Drzwi lub okna mogą być 
otwarte

Upewnij się, że drzwi i okna są 
zamknięte.

Zadziałało zabezpieczenie pracy 
osuszacza przez co urządzenie nie 
może być włączone.

Temperatura otoczenia 
jest powyżej 350C lub 
poniżej 20C.

Gdy sprężarka jest 
włączona, może 
występować duży 
hałas.

To normalne.Głośna praca 
osuszacza
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Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna Postępowanie

Osuszacz 
wydaje 
nietypowe 
odgłosy gdy 
jest włączony 
lub zmienia 
tryby pracy

To normalne.

Czynnik chłodniczy 
może 
wydawaćnietypowe 
odgłosy gdy powraca 
do stabilnego 
przepływu.

Woda na 
podłodze

Źle podłączony 
wężyk odpływu 
wody

Sprawdzić połączenie

Zbiornik na wodę 
jest nieprawidłowo 
włożony

Sprawdzić czy zbiornik jest prawidłowo 
włożony.

Silnik 
wentylatora 
pracuje ale 
sprężarka nie 
pracuje

Jeśli osuszacz zostanie 
wyłączony i włączony, 
czas zwłoki startu pracy 
urządzenia wynosi 
3minuty. Po tym czasie 
sprężarka automatycznie 
wznowi pracę.
Gdy temperatura 
otoczenia jest zbyt niska, 
możliwe że osuszacz jest 
w trybie odszraniania. Po 
zakończeniu operacji 
odszraniania osuszacz 
powróci do 
wcześniejszego trybu 
pracy.

To normalne.



KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu

Jednostka Zewnętrzna: MODEL 

 

NUMER SERYJNY

Jednostka Wewnętrzna: MODEL 1  

NUMER SERYJNY

MODEL 2

NUMER SERYJNY

MODEL 3

NUMER SERYJNY

(Pieczęć i podpis sprzedawcy)

(Data sprzedaży) (Nr faktury / dokumentu sprzedaży)

 (Imię, nazwisko, adres, telefon nabywcy)

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Instalatora 
dokonującego montażu i rozruchu )

(Data montażu) (Miejsce montażu)

…………………………………………………………………
(Data i podpis nabywcy)

Oświadczam, że instalacja i uruchomienie urządzenia   
zostało wykonane poprawnie i bez zastrzeżeń

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki 
niniejszej gwarancji

Parametry pracy urządzenia podczas rozruchu:

Temperatura otoczenia (°C)

Ciśnienie (bar)

Długość instalacji (m)

Pobór prądu (A)

Ilość dobitego czynnika chłodniczego (g)

Chłodzenie Grzanie

Chłodzenie Grzanie

Na zewnątrz W pomieszczeniu





REJESTR  OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KONSERWACYJNYCH

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 
 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji)  

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)  (Uwagi, adnotacje)

(Data konserwacji) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego) (Uwagi, adnotacje)



REJESTR  NAPRAW

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

 

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)

 

 

(Użyte części)

 

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)

 

(Użyte części)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) 

 

(Użyte części)

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)  (Użyte części)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)  (Użyte części)  (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy)  

 

(Użyte części)  

 

(Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)

(data zgłoszenia)

(opis naprawy) (Użyte części) (Pieczęć i podpis Autoryzowanego Punktu Serwisowego)(data naprawy)






