
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

AYD-20 
Odvlhčovač vzduchu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návod na obsluhu 



 1

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA OBSLUHU 



 2

Oblasť použitia 
 Tento odvlhčovač je určený len pre použitie v obytných objektoch. Nemal by sa používať na 

komerčné a priemyslové účely. 
 Umiestnite odvlhčovač na hladkú a rovnú podlahu. 
 Odvlhčovač používaný v budove neodvlhčuje susedné uzatvorené priestory ako napr. 

toaletu. 
 Umiestnite odvlhčovač do miestnosti, v ktorej teplota neklesá pod 5 ºC a nestúpa nad 30 ºC. 
 Na všetkých stranách jednotky nechajte najmenej 30–45 cm voľného miesta. 
 Na zvýšenie účinnosti odvlhčovania zatvorte všetky dvere, okná a ďalšie otvory spájajúce 

miestnosť s vonkajším prostredím. 
 Vstup a výstup vzduchu udržiavajte v čistote a neblokujte ich. 
 Nepoužívajte odvlhčovač v kúpeľni. 
 Nevystavujte odvlhčovač priamemu slnečnému svetlu. 
 

 
Upozornenie: 
Odvlhčovač je vybavený kolieskami na jednoduchšie premiestňovanie. Nepresúvajte ale 
odvlhčovač po koberci ani s ním neprechádzajte žiadne predmety. Inak by mohla z nádrže 
vystreknúť voda alebo by sa do odvlhčovača mohli dostať cudzie predmety. 

Správne Nesprávne 

Nad 
5 ºC 

Pod 
5 ºC 
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Bezpečnostné upozornenia 
 Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými 

alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby nedostatočne skúsené alebo znalé len ak sú 
pod dozorom alebo boli poučené ohľadne bezpečného používania zariadenia a chápu 
nebezpečenstvá s tým spojené. 

 Pred prevádzkou prosím skontrolujte prívodný sieťový kábel, či vyhovuje požiadavkám 
uvedeným na výrobnom štítku. 

 Pred čistením odvlhčovač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
 Presvedčte sa, že na prívodný sieťový kábel netlačia tvrdé predmety. 
 Neodstraňujte zástrčku prívodného sieťového kábla a nepremiestňujte prístroj ťahaním za 

prívodný kábel. 
 V blízkosti odvlhčovača nepoužívajte vykurovacie telesá. 
 Nevyťahujte zástrčku prívodného sieťového káblu mokrými rukami. 
 Používajte prosím uzemnený prívodný sieťový kábel a presvedčte sa, že je dobre peipojený 

a že nie je poškodený. 
 Deti a invalidné osoby nesmú odvlhčovač používať bez dozoru. 
 Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali. 
 Nedovoľte deťom, aby sa s odvlhčovačom hrali a liezli naň. 
 Nedávajte odvlhčovač pod predmety, z ktorých kvapká voda. 
 Tento odvlhčovač má pamäťovú funkciu (Autoreštart). Ak prístroj nepoužívate, vypnite ho 

a vytiahnite zástrčku alebo odpojte napájanie. 
 Prístroj neopravujte ani nedemontujte sami. 
 Ak je poškodený prívodný sieťový kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca 

alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. 
 Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. 
 Ak dôjde k nenormálnemu stavu (napr. zápach spáleniny), odpojte ihneď napájanie a potom 

kontaktujte miestneho predajcu. 
 Odvlhčovač nesmie byť likvidovaný ľubovoľne. Keď ho chcete vyradiť, informujte sa 

u predajcu alebo informačnej služby o správnom spôsobe likvidácie. 
 Návod pre izbové klimatizácie s prívodným sieťovým káblom má obsahovať odporúčania 

výrobcu ohľadne používania predlžovacích káblov. Ak sa predlžovací kábel nemá používať, 
malo by to byť v návode uvedené. 
Odporúčania k predlžovaciemu káblu by mali zahŕňať prinajmenšom informácie o uzemnení 
kábla a konektore, a prúdovom a napäťovom dimenzovaní. 
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Popis prístroja 

Predná strana 

 
 

Zadná strana 

 

OVLÁDACÍ 
PANEL 
 
 
PREDNÁ 
MRIEŽKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLIESKA 

KONTROLKA 
STAVU 
NÁDRŽE NA 
VODU 
 
 
 
 
 
 
 
NÁDRŽ NA 
VODU 

VZDUCHOVÝ FILTER 

Prívodný sieťový kábel 
so zástrčkou 
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Návod na montáž samostatných koliesok 
1. Uchopte drážky na obidvoch stranách nádržky a vytiahnite nádržku v smere šípky.  

(Viď) obr. a.) 

2. Vyberte skrinku na príslušenstvo (sú v nej 4 kolieska). 

3. Naložte opäť nádržku v smere šípky, prístroj potom bude pripravený na pripojenie 
elektrického napájania a zapnutie. (Viď obr. c.) 

 

4. Vyberte 4 kolieska zo skrinky na príslušenstvo. 

5. Nenakláňajte odvlhčovač v uhle väčšom ako 45 º. Naložte stĺpik kolieska do montážneho 
otvoru v šasi a potom koliesko silou zatlačte hore, aby polohovací krúžok na stĺpiku 
kolieska dosadol na predný okraj montážneho otvoru. (Viď obr. d.) 

 

6. Namontujte na odvlhčovač 4 kolieska. 

 
UPOZORNENIA: 
1. Pri montáži dávajte pozor, aby odvlhčovač nespadol. 
2. Štyri kolieska musíte správne namontovať pred prevádzkovaním prístroja. 

Nádržka 

Skrinka na 
príslušenstvo 

Obr. a Obr. b Obr. c 

Polohovací  
  krúžok na  
    stĺpiku kolieska Obr. d 
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Kontrola pred prevádzkou  

Pred sprevádzkovaním prosím najskôr skontrolujte, či je správne umiestnený 
plavák. 

Kroky kontroly: 

1. Uchopte rukoväte na obidvoch stranách nádrže na vodu a vytiahnite nádrž v smere šípky. 

 
2. Skontrolujte, či je správne umiestnený plavák v nádrži na vodu. Po dlhotrvajúcej preprave 

môže byť trochu posunutý. Ak nie je správne umiestnený, rukou ho presuňte do správnej 
polohy. 

 

 
                 Správna poloha              Nesprávna poloha 
 
3. Podľa pokynov v kroku 1 vráťte nádrž na vodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plovák 
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Ovládanie odvlhčovača 

 

Indikátor 
upozorňujúci na 
vyčistenie filtra 

Indikátor 
zablokovania 

Indikátory vysokej 
(High), strednej 
(Medium) a nízkej 
(Low) rýchlosti 
ventilátora 

Indikátor 
režimu 
obývačka 

Indikátor 
režimu 
spálňa 

Indikátor 
zaplnenia 
nádrže na 
vodu 
signalizuje, 
že nádrž 
musí byť 
vyprázdnená 
alebo nie je 
správne 
zasunutá 

Indikátor 
zapnutia  

 
 

Upozornenia: 
 Aby mohol odvlhčovač pracovať, musí byť správne nainštalovaná nádrž na vodu. 
 Nevyberajte nádrž na vodu počas prevádzky prístroja. 
 Ak chcete na odvádzanie vody používať vypúšťaciu hadicu, nainštalujte ju prosím podľa 

kapitoly "Možnosti vypúšťania vody". 
 Pri každom stlačení tlačidla na ovládacom paneli obsadeného funkciou vydá prístroj 

akustický signál. 
 Keď je pripojené elektrické napájanie, rozsvieti sa indikátor zapnutia na ovládacom paneli 

a odvlhčovač súčasne vydá akustický signál. 
 

Základné funkcie tlačidiel 

 Tlačidlo POWER (napájanie) 

Stlačte toto tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača. 
 

 Tlačidlo +/- 

V režime voľného odvlhčovania stláčajte tieto tlačidlá pre nastavenie požadovanej 
vlhkosti. V ostatných režimoch sú neplatné. 
 Stláčaním tlačidla + sa vlhkosť zvyšuje, stláčaním tlačidla - znižuje. Rozsah 

zobrazení vlhkosti je 35 % až 80 %. Každým stlačením tlačidla sa požadovaná 
vlhkosť zvýši príp. zníži o 5 %. 

 Pri nastavovaní časovača zapnutia (Timer On) príp. vypnutia (Timer Off) 
nastavujete stláčaním týchto tlačidiel čas. Podrobnosti viď tlačidlo časovača nižšie. 

 Súčasným stlačením tlačidiel + a – na 3 sekundy počas prevádzky prístroja môžete 
zamknúť tlačidlá. Keď je táto funkcia zapnutá, rozsvieti sa indikátor zablokovania 
tlačidiel a v okne displeja sa zobrazí text LC, ktorý trikrát zabliká. Potom sa opäť 
zobrazuje vlhkosť okolitého prostredia. Na vypnutie tejto funkcie podržte súčasne 
stlačené tlačidlá + a – na 3 sekundy; indikátor zhasne. 

 

Indikátor 
trvalej 
prevádzky  
 
Indikátor 
režimu 
pivnica 

Indikátor 
časovača 
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 Tlačidlo FAN SPEED (rýchlosť ventilátora) 

Stláčaním tohto tlačidla môžete cyklicky nastaviť rýchlosť ventilátora: vysoká (High), 
stredná (Medium), nízka (Low). Pri každej rýchlosti ventilátora sa rozsvieti príslušný 
indikátor. 

 

 Tlačidlo TIMER (časovač) 

Stláčaním tohto tlačidla nastavujete časované zapnutie (Timer On) alebo vypnutie 
(Timer Off) (rozsah nastavenia času 0,5 až 24 hodín). 
 Nastavenie časovaného vypnutia (Timer Off): 

Keď je zapnutý prístroj, stlačte toto tlačidlo. Bude blikať indikátor časovača a na 
displeji sa bude zobrazovať hodnota pre časovač. Každým stlačením tlačidla + alebo 
- sa čas o 0,5 hodiny alebo 1 hodinu zvýši príp. zníži (pri časoch do 10 hodín sa čas 
každým stlačením tlačidla +/- zvýši/zníži o pol hodiny, pri časoch od 10 do 24 hodín 
o 1 hodinu). Po nastavení času počkajte 5 sekúnd alebo stlačte toto tlačidlo, aby ste 
funkciu časovaného vypnutia zapli. Rozsvieti sa indikátor časovača. 

 Zrušení časovaného vypnutí (Timer Off): 
Keď je zapnutá funkcia časovaného vypnutia, môžete ju stlačením tohto tlačidla 
zrušiť. Zhasne indikátor časovača. 

 Nastavenie časovaného zapnutia (Timer On): 
Keď je prístroj vypnutý, stlačte toto tlačidlo. Bude blikať indikátor časovača a na 
displeji sa bude zobrazovať hodnota pre časovač. Každým stlačením tlačidla + alebo 
- sa čas o 0,5 hodiny alebo 1 hodinu zvýši prípadne zníži (pri časoch do 10 hodín sa 
čas každým stlačením tlačidla +/- zvýši/zníži o pol hodiny, pri časoch od 10 do 24 
hodín o 1 hodinu). Po nastavení času počkajte 5 sekúnd alebo stlačte toto tlačidlo, 
aby ste funkciu časovaného zapnutia zapli. Rozsvieti sa indikátor časovača. 

 Zrušenie časovaného zapnutia (Timer On): 
Keď je zapnutá funkcia časovaného zapnutia, môžete ju stlačením tohto tlačidla 
zrušiť. Zhasne indikátor časovača. 

 Rozsah načasovania: 0,5 až 24 hodín. 
 

 Tlačidlo MODE (režim) 

Stláčajte toto tlačidlo pre výber rôznych pracovných režimov. Po každom stlačení tohto 
tlačidla dôjde k prepnutiu medzi režimami voľné odvlhčovanie, spálňa, obývačka, 
pivnica a trvalé odvlhčovanie. Rozsvieti sa vždy príslušný indikátor. Upozornenie: Pri 
voľnom odvlhčovaní sú indikátory všetkých režimov vypnuté. 

 

 Tlačidlo CONTINUOUS (trvale) 

Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie trvalého odvlhčovania. 

Upozornenie: Keď zvolíte režim trvalého odvlhčovania CO, musí byť nainštalovaná 
vypúšťacia hadica. Inak sa prístroj po naplnení nádrže na vodu vypne. 

 

 

 Tlačidlo FILTER (filter) 

Stlačte toto tlačidlo na vypnutie indikátora upozorňujúceho na vyčistenie filtra. (Tento 
indikátor sa rozsvieti po 250 prevádzkových hodinách odvlhčovača.) 
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Ďalšie pokyny 

1. Varovný alarm 
Keď je viac ako 3 minúty plná nádrž na vodu alebo nie je zaistená na svojom mieste, 
zapne sa na niekoľko sekúnd bzučiak, aby vás upozornil na vyprázdnenie nádrže alebo jej 
správne umiestnenie. 

2. Automatické vypnutie 
Keď je nádrž na vodu plná, vybratá alebo nesprávne umiestnená, alebo je vlhkosť o 5 % 
nižšia ako požadovaná vlhkosť, prístroj sa automaticky vypne. 

3. Pamäťová funkcia (Autoreštart) 
Pri výpadku napájania sa uložia všetky riadiace nastavenia. Po obnovení napájania sa 
preto prístroj opäť spustí s nastaveniami, aké platili v okamihu výpadku napájania. 

4. Indikátor zaplnenia nádrže na vodu 
Indikuje, že je plná, vybratá alebo nesprávne umiestnená nádrž na vodu. 

5. Indikátor upozorňujúci na vyčistenie filtra 
Po 250 prevádzkových hodinách odvlhčovača sa rozsvieti indikátor upozorňujúci užívateľa 
na nutnosť vyčistenia filtra. 

6. Kontrolka stavu nádrže na vodu 
Táto kontrolka trvale bliká pre upozornenie na plnú, vybratú alebo nesprávne umiestnenú 
nádrž na vodu. Táto kontrolka je aktívna len pri vybratých modeloch. V prípade, že váš 
model nemá túto kontrolku aktívnu, bude svietiť indikátor zaplnenia nádrže na vodu na 
hlavnom paneli. 
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Možnosti vypúšťania vody 

Možnosť 1: Manuálne vypúšťanie 

Upozornenia: 
 Nevyberajte nádrž na vodu počas prevádzky prístroja, alebo keď sa práve vypol. 

Inak sa môže trochu vody vyliať na podlahu. 
 Nepoužívajte hadici, keď používate nádrž na zachytávanie vody. Keď je pripojená hadica, 

vytieká voda hadicou, nie do nádrže na vodu. 
 
1. Uchopte rukoväte na obidvoch stranách nádrže na vodu a vytiahnite nádrž v smere šípky. 

(Pozor: Vyťahujte nádrž opatrne, aby z nej nevytiekla voda na podlahu.) 

 
2. Vyprázdnite nádrž na vodu tak, že jednou rukou uchopíte rukoväť hore na nádrži a druhou 

rukou uchopíte dno nádrže. 

 
3. Vráťte nádrž na vodu do odvlhčovača v smere šípky. 

 

Rukoväť 

Nádrž 
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Možnosť 2: Hadica pre trvalý odtok vody 

1. Uchopte rukoväte na obidvoch stranách nádrže na vodu a potom vytiahnite nádrž v 
smere šípky. 

 

 

Upozornenie: Vypúšťacia spojka je vybavená plochým 
tesnením. Ak tesnenie vypadlo, pred 
montážou ho opäť naložte na vypúšťaciu 
spojku. Inak bude unikať voda. 

 

 

 
2. Otvorte vypúšťací kryt a potom v smere šípky namontujte vypúšťaciu spojku pevne na 

vodný výstup. 
 

 
 

3. Zasuňte vypúšťaciu hadicu do vypúšťacej spojky a potom 
opäť naložte nádrž na vodu. 

 

 
 
 

 
 

Vypúšťacia spojka 

Ploché tesnenie 

Vypúšťací 
kryt 

Po montáži: 
 Vodný výstup 

Vypúšťacia  
spojka 

Vypúšťacia  
spojka 
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4. Vráťte nádrž na vodu. Zaistite, aby vypúšťacia hadica prechádzala vypúšťacím otvorom 
nádrže a smerovala dolu. Veďte hadicu k podlahovej výpusti a potom prikryte otvor krytom. 
Uvedomte si, že vypúšťacia hadica nesmie byť stlačená, inak by voda nemohla vytekať. 

 

 
 

Upozornenie: Ak nepoužívate vypúšťaciu hadicu, musíte vypúšťaciu spojku odstrániť. Inak 
bude unikať voda. Keď chcete odpojiť vypúšťaciu hadicu, pripravte si nádobku na zachytenie 
vody z hrdla. 
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Čistenie a údržba 

Varovania: 
 Pred čistením odvlhčovač vypnite a odpojte od napájania. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu 

elektrickým prúdom. 
 Neumývajte odvlhčovač vodou, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. 
 Na čistenie odvlhčovača nepoužívajte prchavé kvapaliny (napr. riedidlo alebo benzín). Inak 

môže dôjsť k narušeniu vzhľadu prístroja. 
 
1. Mriežka a skrinka 

Čistenie skrinky: 
Ak je skrinka zaprášená, utrite prach mäkkou utierkou.  
Ak je skrinka veľmi špinavá (mastná), použite na jej 
vyčistenie slabý saponát. 
Čistenie mriežky: Použite lapač prachu alebo kefu. 
 
 

2. Nádrž na vodu 
Vždy po niekoľkých týždňoch vyčistite nádrž na vodu, aby sa v nej nevytvárali plesne a 
baktérie. Vyčistite nádrž mäkkou kefou a potom ju vypláchnite. 
Vybratie: 
(1) Nasmerujte otočný hriadeľ rukoväte k otvoru v upínacej doske. Vytiahnite upínaciu 

dosku na strane rukoväte v smere šípky. Odložte rukoväť (Viď obr. 1.) 
(2) Zatlačte 3 úpinky na nádrži na vodu. Zodvihnite vypúšťací kryt. (Viď obr. 2.) 

 

 

Upínacia doska 

Otvor upínacej dosky 

Rukoväť 

Otočný hriadeľ 
rukoväte  

Obr. 1 Obr. 2 

Vypúšťací kryt 

Úpinka 
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(3) Po vyčistení vráťte vypúšťací kryt a rukoväť, a 
zaistite správne umiestnenie plaváku v nádrži na 
vodu. Strana s penovým plastom by mala byť  

      pod vypúšťacím krytom. Neskladajte penový plast z 
plaváku. 

 
3. Vzduchový filter 

Po 250 prevádzkových hodinách vás odvlhčovač 
upozorní na nutnosť vyčistenia vzduchového filtra. Ak 
odvlhčovač používate na prašných miestach, čistite 
vzduchový filter častejšie. 
Vybratie: Vytiahnite úpinky a vyberte filter. 
Čistenie: Umyte filter v teplej mydlovej vode. 

Vypláchnite ho a pred opätovnou montážou 
nechajte vysušiť. 

 
Varovania: 
 Neprevádzkujte odvlhčovač bez filtra. Inak sa bude 

zachytávať prach vo výparníku, čož ovplyvní 
výkonnosť prístroja. 

 Nesušte vzduchový filter plameňom alebo fénom. Filter by sa mohol zdeformovať alebo 
vzplanúť. 

 Na čistenie vzduchového filtra nepoužívajte lapač prachu alebo kefu. Mohli by ste filter 
zničiť. 

 

Kontrola pred obdobím používania 

 Skontrolujte, či nie je zablokovaný výstup vzduchu. 
 Skontrolujte, či je v dobrom stave zástrčka prívodného sieťového kábla a zásuvka. 
 Skontrolujte, či je čistý vzduchový filter. 
 Skontrolujte, či nie je poškodená vypúšťacia hadica. 
 

Ošetrenie po období používania 

 Odpojte napájanie. 
 Vyčistite vzduchový filter a skrinku. 
 Odstráňte z odvlhčovača prach a cudzie predmety. 
 Vyprázdnite nádrž na vodu. 
 

Dlhodobé uskladnenie 

Ak nebudete odvlhčovač dlhý čas používať, odporúčame vám vykonať nižšie uvedené kroky, 
aby ste prístroj udržali v dobrom stave. 
 Zaistite, aby v nádrži nebola voda a aby bola odstránená vypúšťacia hadica. 
 Odpojte odvlhčovač od napájania a zviňte prívodný sieťový kábel. 
 Vyčistite prístroj a dobre ho zabaľte, aby sa na ňom nehromadil prach. 

Vzduchový  
filter 

Plavák 

Penový 
plast 

Úpinky 
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Lokalizácia a odstraňovanie porúch 

 Ne všetky nasledujúce problémy sú poruchy. 

Problém Možná príčina 
Odvlhčovač vôbec nepracuje. 
Nie je možné nastaviť 
ovládače. 

 Prístroj je prevádzkovaný v prostredí s teplotou vyššou 
ako 32 ºC alebo nižšou ako 5 ºC. 

 Nádrž na vodu je plná. 

Počas prevádzky sa náhle 
ozve hluk. 

 Hluk sa ozve ihneď po spustení kompresora. Kompresor 
je pri štarte hlučnejší. 

 Problém s elektrickým napájaním. 
 Prístroj je umiestnený na nerovnej podlahe. 

Malá alebo žiadna 
odvlhčovacia účinnosť. 

 Priestor, ktorý má byť odvlhčovaný, je veľmi veľký. 
Kapacita vášho odvlhčovača nemusí byť dostatočná. 

 Sú otvorené dvere. 
 V miestnosti môže byť zariadenie vytvárajúce paru. 
 Je veľmi nízka teplota miestnosti. 
 Môže byť nesprávne nastavená úroveň vlhkosti. 
 Ak prístroj pracuje v miestnosti s teplotou od 5 do 15 ºC, 

automaticky spúšťa odmrazovanie. Kompresor sa na 
chvíľu vypne (ventilátor bude pracovať vysokou 
rýchlosťou). Keď prístroj skončí s odmrazovaním, vráti 
sa k normálnej prevádzke. 

Pri prvej prevádzke páchne 
vyfukovaný dávaný vzduch 
zatuchlinou. 

 Pre rast teploty výmenníka tepla môže mať vzduch na 
začiatku divný zápach. 

Prístroj je hlučný. 
 Ak je prístroj prevádzkovaný na drevenej podlahe, môže 

byť hlučný. 
Je počuť šušťanie.  To je normálne. Jedná sa o hluk prúdiaceho chladiva. 

 

 Problém s netesnosťou. 

Problém Možná príčina Riešenie 

Pri používaní 
vypúšťacej hadice je 
voda v nádrži. 

 Skontrolujte vypúšťaciu 
redukciu. 

 Pripojte správne vypúšťaciu 
redukciu. 

 Nie je správne nainštalo-
vaná vypúšťacia hadica. 

 Odstráňte prekážku z vypúšťacej 
hadice. 

 Nie je správne nainštalo-
vaná vypúšťacia hadica. 

 Odstráňte vypúšťaciu hadicu 
a opäť ju vráťte. Presvedčte sa, že 
je hadice správne nainštalovaná. 
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 Odvlhčovač sa nespúšťa. 

Problém Možná príčina Riešenie 

Keď je pripojené 
napájanie, nesvieti 
indikátor zapnutia. 

 Odvlhčovač nemá 
napájanie alebo nie je 
dobre zasunutá zástrčka 
prívodného sieťového 
kábla. 

 Skontrolujte, či nie je vypadnuté 
napájanie. Ak áno, počkajte na 
jeho obnovenie. 

 Ak nie, skontrolujte, či nie je 
poškodený napájací okruh alebo 
napájacia zásuvka. 

 Skontrolujte, či nie je uvoľnená 
zástrčka prívodného kábla. 

 Skontrolujte, či nie je poškodený 
prívodný kábel. 

 Je zhodený istič 
v domovom rozvádzači. 

 Skontrolujte pohľadom istič. 

Svieti indikátor 
zaplnenie nádrže na 
vodu. 

 Nádrž na vodu nie je 
správne umiestnená. 

 Nádrž na vodu je plná. 
 Nádrž na vodu bola 

vybratá. 

 Vyprázdnite nádrž na vodu a 
vráťte ju. 

Prístroj funguje 
normálne, ale 
nespúšťa sa. 

 Je nastavená veľmi vysoká 
žiadaná vlhkosť. 

 Ak chcete suchší vzduch, stlačte 
tlačidlo – na zníženie hodnoty, 
alebo stlačte tlačidlo CO pre trvalé 
odvlhčovanie. 

 

 Odvlhčovač nevysuší vzduch tak, ak ste požadovali. 

Problém Možná príčina Riešenie 

Nesprávny 
odvlhčovací výkon. 

 Skontrolujte, či nie je 
pri prístroji nejaká 
prekážka. 

 Zaistite, aby odvlhčovač nebol 
blokovaný závesom, okenicou 
alebo nábytkom. 

 Je zaprášený a upchatý 
vzduchový filter. 

 Vyčistite filter. 

 Nechali ste otvorené dvere 
a okná. 

 Zaistite, aby boli zatvorené všetky 
dvere a okná a ďalšie otvory 
spájajúce miestnosť s vonkajším 
prostredím. 

 V miestnosti je veľmi nízka 
teplota.  

 Na odvlhčovanie je dobrá vyššia 
teplota. Nízka teplota znižuje 
účinnosť prístroja. Tento prístroj 
by mal pracovať na mieste 
s teplotou nad 5 ºC. 
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Bloková schéma zapojenia 

 
 

Technické údaje 
 

Model AYD-20 

Menovité napätie 220–240 V~ 

Menovitá frekvencia 50 Hz 

Príkon 340 W 

Výkon odvlčovania (pri 30°C,27,1°C) 20 litrov/deň 

Prevádzková teplota 5–35 °C 

Chladivo (množstvo) R134a (0,13kg) 

Hladina akustického výkonu 54 / 56 / 58  dB(A) 

Hmotnosť 15,0 kg  

Objem nádrže 3,2 l  

 
Výkon odvlhčovania je hodnota nameraná pri trvalej prevádzke odvlhčovača v miestnosti pri 
teplote 30°C a relatívnej vlhkosti 80%. 
 
Maximálny výkon odvlhčovania je pri teplote 30°C DB/27,1°C WB. 
 
DB - suchý teplomer 
WB - vlhký teplomer 
 
 
 
 
 
 
 

BK Čierna 

BN Hnedá 

BU Modrá 

Fan motor Motor ventilátora 

Humididy sensor Snímač vlhkosti 

PE Uzemnenie 

Power Napájanie 

Room tem. sensor Snímač teploty v miestnosti 

Tube tem. sensor Snímač teploty rúrky 

Water switch Hladinový spínač 

YEGN Žltozelená 

 
Poistka 3,15 A 
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Spätný odber elektroodpadu 
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité 
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s 
komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto 
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by 

mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od 
miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. 
 

Informácie o chladiacom prostriedku 
Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole.  
Údržba a likvidácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom. 
Typ chladiaceho prostriedku: R134a 
Zloženie chladiaceho prostriedku R134a: (100% HFC-134a) 
Množstvo chladiaceho prostriedku: viď prístrojový štítok. Hermeticky uzatvorený systém. 
Hodnota GWP: 1430 
GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania) 
 
V prípade problémov s kvalitou alebo iných problémov, kontaktujte prosím miestneho predajcu 
alebo autorizované servisné stredisko.  
Tiesňové volanie - telefónne číslo: 112 
 

Výrobca 
Výrobca: SINCLAIR CORPORATION Ltd., 1-4 Argyll St., London W1F 7LD, UK  
www.sinclair-world.com 
Zariadenie bolo vyrobené v Číne (Made in China). 
 
 

Zástupca, Servisná podpora 
NEPA Slovakia, spol. s r.o. 
Technická 2, 821 04 Bratislava 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Tel. servis: +421 2 3260 5030    
Fax: +421 2 4341 0786 
 
www.ayrton-world.com 
info@ayrton-world.com 
 
 
 
 
 
 
 




