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Návod k použití (CZ)

Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečný odvlhčovač vzduchu „Albert“, 
díky kterému již pro vás nebude žádný problém zlepšit vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat 
zvláštní pozornost při obsluze tohoto odvlhčovače, aby nedošlo ke zranění, 
požáru nebo poškození přístroje. Přečtěte si pozorně návod k obsluze před 
prvním použitím odvlhčovače a dodržujte bezpečnostní pokyny při obsluze 
zařízení.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních částí
1. Tělo přístroje
2. Ovládací část s displejem
3. Hlavní vypínač
4. Tlačítko hydrostatu
5. Přepínač rychlosti ventilátoru
6. Časovač-zapnutí/vypnutí
7. Nastavení časovače
8. Tlačítko Swing/kývavé naklápění výstupní mřížky
9. Tlačítko nočního režimu
10. Otočný regulátor
11. Výstup vzduchu
12. Přívod vzduchu
13. Vzduchový fi ltr
14. Nádrž na vodu
15. Ukazatel naplnění nádoby na vodu
16. Síťový kabel
17. Hadice na odpad vody
18. Základna s kolečky pro snadnou manipulaci

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje 
a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu 
uživateli).

 

 • Děti ve věku od osmi roků, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými 
nebo mentálními schopnostmi, ale také nezkušení a neznalí lidé 
mohou přístroj používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby. 
Přístroj mohou používat za předpokladu, že byli poučeni odpovědnou 
osobou a jsou si vědomi veškerých rizik s používáním tohoto přístroje. 
Děti by neměli používat přístroj jako hračku.

 • Děti od 3 do 8 let mohou přístroj pouze zapínat / vypínat pokud 
jsou pod dozorem a při předpokladu, že pochopili rizika a je zařízení 
umístěno nebo instalováno v normální poloze. Děti ve věku od 3 do 8 
let nesmí připojovat přístroj do sítě, provádět údržbu a servis přístroje.

 • Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být výrobcem nebo 
autorizovaným servisem vyměněn za nový, aby nedošlo k úrazu.

 • Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost 
za  ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu 
k obsluze. Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti. Neoprávněné 
užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví. 



Lidé, kteří nejsou seznámeni s návodem k obsluze, děti a lidé pod vlivem 
alkoholu nebo drog by měli používat odvlhčovač vzduchu „Albert“ pouze 
pod dohledem.

Místo použití/skladování

 • Nepoužívejte odvlhčovač ve venkovním prostředí.
 • Umístěte odvlhčovač Albert na rovný, pevný a voděodolný povrch. 

Ujistěte se, že odvlhčovač stojí pevně a nemůže se převrhnout ani 
převrátit. V případě, že by k převržení došlo, okamžitě vytáhněte zástrčku 
z el. zásuvky.

 • Zkontrolujte povrch pod odvlhčovačem, zda je odolný proti případnému 
úniku vody. Pokud by došlo k poškození přístroje, ihned vytáhněte síťový 
kabel ze zásuvky.

 • Napájecí kabel musí být při provozu celý rozvinutý. Nerozvinutý kabel 
může způsobit přehřátí kabelu, případně požár. Nepoužívejte prodlužovací 
kabely, rozdvojky nebo regulátory otáček. To může způsobit přehřívání, 
vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.

 • Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte 
informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.

 • Když odvlhčovač nepoužíváte, nebo provádíte údržbu či přesun, vždy 
ho vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 • Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel.
 • Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, když je odvlhčovač v provozu, 

ale ujistěte se, že je vypnutý.
 • Odvlhčovač pracuje nejlépe při pokojové teplotě 13 °C až 35 °C.
 • Odvlhčování je optimální pouze při vyšších teplotách (od 22 °C) 

a  při  dosažené vysoké vlhkosti vzduchu (70 %). Nejnižší doporučená 
teplota pro provoz přístroje je 10 °C. Pokud je teplota nižší, režim 
DEFROST (ODMRAZOVÁNÍ) je aktivován příliš často. Nejvyšší provozní 
teplota je 35 °C a relativní vlhkost 90 %.

 • Nedávejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla. Nevystavujte kabel přímému 
působení tepla (např. varné desky, otevřený oheň, horká žehlící plocha). 
Chraňte napájecí kabel před ropnými látkami.

 • Nestříkejte insekticidy nebo podobné látky do odvlhčovače.
 • Ujistěte se, že odvlhčovač je umístěn mimo dosah přímého slunečního 

záření.
 • Nepoužívejte tento přístroj v sauně nebo v bezprostřední blízkosti vany, 

sprchového koutu nebo bazénu.
 • Umístěte přístroj tak, aby se osoba, která je ve vaně, nemohla dotknout 

spotřebiče. Nepokládejte na odvlhčovač horké nebo těžké předměty.
 • Přívod a vývod vzduchu musí být při provozu vždy otevřené. Zabezpečte 

přístroj tak, aby se nemohly do vstupních nebo výstupních otvorů dostat 
žádné předměty. To by mohlo mít za následek přehřátí, požár nebo úraz 
elektrickým proudem.

 • Neumísťujte odvlhčovač při provozu za závěsy, či jiné překážky, které 
by měly vliv na cirkulaci vzduchu v místnosti. Musí být dodržena 
bezpečnostní vzdálenost alespoň 50 cm od ostatních objektů, od vlhkých 
prostor, jako je vana, umyvadlo, dřez či sprcha musí být vzdálenost aspoň 
60 cm. Od vodovodních kohoutků pak dodržujte vzdálenost 120 cm.

 • Při používání za účelem sušení prádla dodržujte vzdálenost alespoň 
50 cm od mokrého prádla a zabraňte odkapávání vody z prádla na přístroj.



 • Nevyjímejte zásobník na vodu, když je odvlhčovač v provozu. Zbytková 
voda může poškodit nábytek a podlahové krytiny.

 • Před opětovným zapnutím počkejte 3 - 5 minut.
 • Neponořujte odvlhčovač do vody nebo jiných tekutin. Zamezte 

jakémukoliv vstupu tekutin do sání přístroje.
 • Pravidelně provádějte údržbu a očistu přístroje.

Důležité upozornění

 • Při provozu nepohybujte s odvlhčovačem a mějte jej vždy ve vzpřímené 
poloze. Před prvním uvedením do provozu nechejte odvlhčovač 
ve  vzpřímené poloze 24 hodin stát. Po každé přepravě nechejte 
odvlhčovač stát ve vzpřímené poloze a počkejte alespoň 60 minut před 
zapnutím. Před transportem je nutno vyprázdnit nádobu na vodu.

 • Odvlhčovač může být použit pouze v souladu s tímto návodem k použití. 
Neřízení se tímto návodem může mít za následek zranění, vznik požáru, 
úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

 • Odvlhčovač je určen pro použití v interiéru a není určen pro komerční 
použití.

 • Nepoužívejte odvlhčovač, pokud jste zaznamenali poruchu nebo vykazuje 
známky poškození nebo pokud nepracuje správně. V takových případech 
vytáhněte zástrčku z el. sítě.

 • Zařízení by mělo být zapojeno v souladu s národními předpisy 
pro elektroinstalaci.

Návod k použití

Nedodržením tohoto návodu k použití může být způsoben úraz, požár, 
můžete být zasaženi elektrickým proudem nebo může být způsobena závada 
na přístroji. Odvlhčovač je určen výhradně pro soukromé použití v interiéru 
a  není určen pro komerční použití. Pokud dojde k poškození napájecího 
kabelu, musí být vyměněn za nový (obraťte se na autorizovaný servis), 
aby se zabránilo poškození nebo úrazu.

Uvedení přístroje do provozu:

1. Umístěte odvlhčovač Albert do vybraného místa a připojte napájecí 
kabel (16) do zásuvky.

2. Stiskem tlačítka pro zapnutí / vypnutí (3) uvedete odvlhčovač do provozu.
3. Tlačítkem nastavení ventilátoru (5) měníte rychlost ve třech stupních. 

Vyšší rychlostí urychlíte proces vysoušení vzduchu v místnosti.
4. Stiskem tlačítka Hydrostat (4) zvolíte automatický provoz odvlhčovače. 

Vámi požadovanou vlhkost můžete nastavit v rozmezí 30-80 % vlhkosti 
vzduchu v místnosti. Změnu nastavení provedete otočným regulátorem 
(10) a požadovaná vlhkost je zobrazována na displeji. V praxi to znamená, 
že když přístroj dosáhne nastavené vlhkosti, tak se automaticky 
vypne. Doporučená je vlhkost, která není větší než 60%. Následně 
se v  pravidelných intervalech ventilátor zapíná, aby čidlo hydrostatu 
mohlo zjistit, jestli se úroveň vlhkosti opět nezvýšila. Pokud otočným 
regulátorem nastavíte na displeji CO, tak je přístroj nastaven na trvalý 
provoz. Při každém novém zapnutí odvlhčovače tlačítkem (3) je přístroj 
v režimu trvalého odvlhčování (CO). Jestliže chcete použít automatický 
provoz, je nutno jej nastavit.



5. Tlačítko Časovače (6) umožňuje mít přístroj zapnutý v určitém časovém 
úseku. Zapnutá  funkce je indikována na displeji a Led diodou v tlačítku. 
Pro nastavení časovače postupujte podle bodů 6. a 7.

6. Nastavení hodin: stiskněte tlačítko Set (7) po dobu 5 sekund, dokud 
se nerozbliká symbol na displeji. Poté otočným regulátorem nastavíte 
hodiny. Dalším krátkým stiskem tlačítka Set (7) přepnete na minuty 
a opět otočným regulátorem nastavíte minuty. Dalším stiskem tlačítka 
Set potvrdíte konečné nastavení.

7. Nastavení časovače: při zapnutém přístroji krátce stiskněte tlačítko 
Set (7) a můžete nastavovat (opakovaným stiskem tlačítka Set) zapnutí 
přístroje „Timer on“ a vypnutí „Timer off “ (proces nastavování je stejný, 
jako u nastavování hodin). Pokud je časovač zapnutý, tak svítí Led dioda 
v  tlačítku „Timer“. Současně je tato funkce indikována na displeji. 
Pokud je to možné, doporučujeme nastavit provoz přístroje časovačem 
na dobu, kdy je levnější tarif el. energie.

8. Tlačítko funkce Swing (8) - naklápění mřížky výstupního otvoru 
umožňuje lepší distribuci odvlhčeného vzduchu v místnosti a zvyšuje 
efekt vysoušení např. při sušení prádla.

9. Tlačítko noční mód (9) - pokud je přístroj provozován během noci 
v  přítomnosti lidí, může být obtížný svit ovládacích tlačítek. Stiskem 
tlačítka snížíte intenzitu podsvícení.

10. Jakmile je nádrž na vodu plná, rozsvítí se na displeji kontrolka a přístroj 
se automaticky vypne. Nádobu je potřeba vyprázdnit. Po vložení bude 
odvlhčovač automaticky opět pokračovat v provozu.

11. Funkce odmrazování: pokud teplota v místnosti klesne pod 10 °C, přístroj 
se automaticky přepne na odmrazování. Tento proces zabraňuje tvorbě 
námrazy na vnitřní části zařízení v průběhu odvlhčování. Funkce je 
indikována na displeji. Každých 25 minut se spustí a je v provozu 7 minut.

12. V případě potřeby je možné pomocí odpadní hadice (17) vypouštět vodu 
místo do zásobníku přímo do odpadu. Mějte na paměti, že konec hadice 
musí být v nižší poloze, než je napojení hadice na přístroj, jinak by voda 
neodtékala. Hadici vsunete otvorem v zadní části přístroje na připravený 
výstup.

13. Pro jednoduchou manipulaci s odvlhčovačem je přístroj vybaven 
na spodní části kolečky (18). Před manipulací s přístrojem je nutno vždy 
vyprázdnit odpadní nádobu.

Údržba

 • Před každou údržbou a po každém použití odpojte přístroj od elektrické 
sítě.

 • Přístroj nikdy neponořujte do vody (nebezpečí zkratu po uvedení 
do provozu).

 • Při údržbě otřete odvlhčovač vlhkým hadříkem a následně nechejte 
oschnout.

 • Pokud je vzduchový fi ltr (13), který je umístěný na vstupním otvoru (12) 
znečištěn, vyjměte jej a pomocí vysavače odstraňte nečistoty.

 • Pokud bude zařízení delší dobu mimo provoz, vyprázdněte odpadní 
nádobu na vodu, nechte ji vyschnout, pokud možno uložte do originální 
krabice, nechte vyschnout a uložte do původního obalového materiálu.



Závady a jejich řešení

 • Opravy elektrických přístrojů muže provádět pouze autorizovaný servis. 
Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, jde 
o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.

 • Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je zástrčka poškozená, pokud 
nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv 
jiným způsobem.

 • Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
 • Tento výrobek na konci své životnosti musí být znehodnocen přestřižením 

přívodního kabelu tak, aby nemohl být znovu použit. Přístroj nesmí být 
ukládán do běžného komunálního odpadu, je třeba jej předat do sběrného 
dvora pro recyklaci elektrického zařízení.

 • V případě nutnosti servisního zásahu je nutné před odesláním či převozem 
do servisního střediska dodržet následující pokyny. Odstraňte veškerou 
vodu ze zařízení (nádrž na vodu, hadice na odvod kondenzátu) a důkladně 
nechte zařízení vyschnout. Zařízení obsahující zbytky vody může být 
poškozeno během převozu a na takové poškození se nevztahuje záruka.

 • Opravy chladicího systému zařízení nesmí provádět běžné servisní fi rmy, 
protože zařízení je provozováno s hořlavým chladivem R290. Opravy 
chladicího systému smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servis.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny 
namáhané díly, jakož i  nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou 
ze záruky vyloučeny.

Servis

Pro rychlé a pohodlné vybavení nahlaste vaši reklamaci přímo na
www.stadlerfom.cz/servis. Zde najdete všechny informace jak 
postupovat při reklamaci.



Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické 
spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu 
optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení 
dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické 
zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost 
oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého 
odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace 
o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných 
místních úřadech, případně u svého prodejce.

Technická specifi kace

Jmenovité napětí 220 – 240 V
Příkon max. 360 W (35 °C, 90 % RV)
Rozměry  350 × 655 × 252 mm  

(ší řka × výška × hloubka)
Hmotnost 13,3 kg
Objem nádrže na vodu 4,6 l
Hlučnost 33 - 44 dB (A)
Chladivo R290 (60 g)
V souladu s předpisy EU CE / WEE / RoHS / EAC 

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.stadlerform.cz/prohlasenioshode.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili mimoriadny odvlhčovač vzduchu 
ALBERT. Prinesie vám veľa radosti a vylepší vzduch vo vašom interiéri.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje 
určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu 
zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte 
tento návod na obsluhu. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných rád 
uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných súčastí:
1. Kryt
2. Displej
3. Vypínač
4. Tlačidlo Hygrostat (Nastavenie vlhkosti)
5. Tlačidlo Speed (Rýchlosť)
6. Tlačidlo Timer (Časovač) (zapnutie/vypnutie)
7. Tlačidlo Set (Nastavenie časovača)
8. Tlačidlo Swing (Kolísanie)
9. Tlačidlo Night (Noc)
10. Otočný ovládací prvok
11. Vývod vzduchu
12. Prívod vzduchu
13. Vzduchový fi lter
14. Nádoba na vodu
15. Úroveň vody v nádobe
16. Napájací kábel
17. Hadica na odvod vody
18. Kolieska na jednoduchšiu prepravu

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod 
na obsluhu a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho 
v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte 
ďalšiemu majiteľovi.

 • Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby 
so  zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo 
boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné 
riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Deti nesmú zariadenie čistiť 
a udržiavať bez dozoru.

 • Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť výrobcovi, jeho 
servisnému technikovi alebo inej kvalifi kovanej osobe. Inak hrozí riziko 
úrazu.

 • Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo 
poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na obsluhu.

 • Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
 • Zariadenie neskladujte vonku.
 • Odvlhčovač položte na rovný a pevný povrch, ktorý je odolný voči vode. 

Skontrolujte, či pevne stojí, a či sa nemôže prevrhnúť alebo spadnúť.



 • Ak sa prevrhol, okamžite ho vytiahnite z elektrickej zásuvky. Voda môže 
poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.

 • Kábel úplne odmotajte. Neúplne odmotaný kábel sa môže prehrievať 
a spôsobiť požiar.

 • Nepoužívajte predlžovací kábel, rozbočovač alebo ovládač rýchlosti 
s plynulým nastavením. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom.

 • Odvlhčovač pripojte výhradne do jednofázovej elektrickej zásuvky 
s napájacím napätím podľa údajov na typovom štítku.

 • Ak odvlhčovač nepoužívate, presúvate alebo čistíte, vždy ho vypnite 
vypínačom a vytiahnite z elektrickej zásuvky. Pri vyťahovaní napájacieho 
kábla z elektrickej zásuvky neťahajte za kábel. Ak odvlhčovač beží, 
nevyťahujte ho z elektrickej zásuvky. Vždy ho najprv vypnite vypínačom.

 • Odvlhčovač funguje optimálne pri izbovej teplote od 13 °C do 35 °C. 
Optimálny výkon odvlhčovania je možné dosiahnuť len pri vyšších 
teplotách (od 22 °C) a vlhkostiach miestnosti (od 70 %). (Najnižšia 
prevádzková teplota je 10 °C a relatívna vlhkosť 30 %, najvyššia 
prevádzková teplota je 35 °C a relatívna vlhkosť 90 %.)

 • Odvlhčovač nepoužívajte v blízkosti ľahko horľavých plynov alebo 
látok, blízko otvoreného ohňa alebo na miestach, kde by do neho mohla 
vniknúť voda alebo olej. Na odvlhčovač nestriekajte insekticídy alebo iné 
podobné látky. Odvlhčovač nesmie byť vystavený priamemu slnečnému 
svetlu. Odvlhčovač nepoužívajte v skleníku alebo v blízkosti vane, sprchy 
alebo bazénu. Na odvlhčovač nepokladajte horúce alebo ťažké predmety.

 • Prívod a vývod vzduchu musia byť počas odvlhčovania otvorené. Dávajte 
pozor, aby sa cez prívod alebo vývod vzduchu nedostali do zariadenia 
žiadne predmety. Mohli by spôsobiť prehriatie, požiar alebo úraz 
elektrickým prúdom. Odvlhčovač nesmie byť nainštalovaný za  závesmi, 
záclonami alebo inými predmetmi či prekážkami, ktoré by mohli 
zabraňovať voľnej cirkulácii vzduchu. Od ostatných predmetov je nutné 
dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 50 cm. Okrem toho je nutné 
dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 60 cm od mokrých miest, ako 
sú sprchy, umývadlá, drezy, vane a pod. Od zdrojov vody, ako sú napríklad 
vodovodné kohútiky, je nutné dodržovať bezpečnú vzdialenosť 120 cm.

 • Ak odvlhčovač používate na sušenie oblečenia, šaty zaveste aspoň 
50 cm od jednotky na také miesto, aby voda z nich nemohla kvapkať 
na odvlhčovač.

 • Ak odvlhčovač beží, nevyberajte z neho nádobu na vodu. Ešte nestečené 
kvapky vody by mohli poškodiť nábytok alebo podlahové krytiny.

 • Odvlhčovač opätovne zapnite najskôr o 3 až 5 minút po jeho vypnutí.
 • Odvlhčovač neponárajte do vody alebo iných kvapalín a do jeho 

vnútra alebo do prívodov a vývodov vzduchu nenalievajte vodu alebo 
iné kvapaliny.

 • Odvlhčovač pravidelne čistite. Pri čistení postupujte podľa pokynov.
 • Odvlhčovač prepravujte vždy vo zvislej polohe. Pred prvým zapnutím 

ho nechajte stáť vo zvislej polohe aspoň 24 hodín. Po každej preprave 
odvlhčovač čo najskôr postavte do zvislej polohy a pred opätovným 
zapnutím počkajte aspoň 60 minút. Pred každou prepravou vyprázdnite 
nádobu na vodu.

 • Odvlhčovač používajte vždy v súlade s pokynmi v tomto návode 
na obsluhu. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu, požiaru, 
úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu zariadenia.



 • Odvlhčovač je určený na súkromné použitie vo vnútri budov. Nie je určený 
na komerčné používanie.

 • Odvlhčovač nepoužívajte, ak nefunguje, vykazuje známky poškodenia 
alebo ak nepracuje správne. Vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.

 • Spotrebič musí byť nainštalovaný v súlade s platnými predpismi.

Inštalácia a ovládanie

1. Alberta položte na rovnú plochu do požadovanej miestnosti. Napájací 
kábel (16) pripojte do elektrickej zásuvky.

2. Odvlhčovač zapnite stlačením vypínača (3).
3. Stlačením tlačidla Speed (Rýchlosť) (5) môžete nastaviť rýchlosť 

ventilátora v odvlhčovači. K dispozícii sú tri úrovne. So zvyšovaním 
rýchlosti ventilátora sa zvyšuje aj výkon odvlhčovania.

4. Tlačidlom Hygrostat (Nastavenie vlhkosti) (4) nastavte požadovanú 
úroveň vlhkosti. Stlačte tlačidlo Hygrostat (Nastavenie vlhkosti) 
(4) a  otočným ovládacím prvkom (10) nastavte požadovanú vlhkosť. 
Môžete nastaviť vlhkosť od 30 % do 80 % alebo kontinuálnu prevádzku 
(na displeji sa zobrazí CO). Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť vlhkosť 
nie vyššiu ako 60 %. Ak odvlhčovač dosiahne nastavenú vlhkosť, vypne 
sa. Následne bude v pravidelných intervaloch spúšťať na krátku dobu 
ventilátor a kontrolovať aktuálnu vlhkosť.

5. Pomocou časovača môžete presne nastaviť, kedy sa má Albert zapnúť. 
Časovač môžete aktivovať stlačením tlačidla Timer (Časovač) (6). 
Rozsvieti sa LED indikátor. Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, časovač sa 
deaktivuje a LED indikátor zhasne. Pri nastavovaní časovača postupujte 
podľa nasledujúcich pokynov:

6. Nastavenie času: Po stlačení tlačidla na nastavenie časovača (7) 
na 5 sekúnd začne na displeji blikať symbol hodín a hodiny. Otočným 
ovládacím prvkom (10) nastavte hodiny. Po správnom nastavení hodín 
stlačte ešte raz tlačidlo na nastavenie časovača (7) a rovnakým 
spôsobom nastavte minúty. Nastavenie dokončíte opätovným stlačením 
tlačidla na nastavenie časovača (7).

7. Nastavenie časovača: Stlačte krátko tlačidlo na nastavenie časovača (7). 
Následne nastavte čas, kedy sa má spotrebič zapnúť a čas, kedy sa má 
vypnúť. Postupujte rovnako ako pri nastavovaní času. Ak je aktivovaný 
časovač (svieti modrý LED indikátor), odvlhčovač sa bude automaticky 
zapínať a vypínať každý deň v nastavený čas (ideálne riešenie, ak chcete 
využiť lacnejšie nočné tarify).

8. Režim Swing (Kolísanie) (8) umožňuje optimálne rozptyľovanie suchého 
vzduchu v rámci miestnosti. Tento režim je tiež vhodné použiť napríklad 
na rýchle a efektívne vysušenie oblečenia.

9. Ak sa vám zdá byť LED displej príliš jasný (napríklad v spálni), môžete 
jeho intenzitu znížiť stlačení tlačidla Night (Noc) (9).

10. Po zaplnení nádoby na vodu sa na displeji zobrazí blikajúci symbol 
a odvlhčovač sa automaticky vypne. Nádobu vylejte. Akonáhle vrátite 
nádobu späť, zariadenie sa automaticky reštartuje.

11. Funkcia odmrazovania: Ak teplota v miestnosti poklesne pod 10 °C, 
odvlhčovač sa automaticky spustí v režime odmrazovania. Tento režim 
bude zobrazený na displeji. Počas odvlhčovania sa nebude vo vnútri 
zariadenia tvoriť námraza. Táto funkcia sa aktivuje na 7 minút každých 
25 minút.



12. V prípade potreby môžete k zariadeniu pripojiť odtokovú hadicu 
a  odvádzať z neho vodu priebežne. V tomto prípade pripojte hadicu 
s dĺžkou 2 m (17) k zariadeniu prostredníctvom otvoru na zadnej strane 
odvlhčovača a jej opačný koniec nasmerujte do výlevky. Koniec hadice 
musí byť nižšie ako jej výstup zo zariadenia. Inak by voda neodtekala 
preč a mohla by vytiecť do okolia zariadenia.

13. Pre zjednodušenie presúvania sú k zariadeniu pripojené skryté kolieska 
(18). Pred presúvaním odvlhčovača vyprázdnite nádobu na vodu.

Čistenie

Pred údržbou odvlhčovača a po každom použití zariadenie vypnite a napájací 
kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky.

 • Výstraha: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (hrozí riziko skratu).
 • Ak potrebujete zariadenie vyčistiť, vyutierajte ho vlhkou handričkou 

a následne dôkladne vysušte.
 • V prípade znečistenia alebo zaprášenia fi ltra (13) alebo prívodu vzduchu 

(12) fi lter vytiahnite a prach/nečistoty povysávajte.
 • Ak neplánujete odvlhčovač dlhšiu dobu používať, vyprázdnite nádobu 

na vodu a pred odložením odvlhčovača do pôvodného obalu ho dôkladne 
vysušte.

Opravy

 • Opravy elektrických zariadení musí vykonať autorizovaný servisný 
technik. Nesprávna oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie 
akejkoľvek zodpovednosti.

 • Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte v prípadoch, kedy je 
poškodená napájacia koncovka alebo adaptér, ak nefungovalo správne, 
ak spadlo alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (bol 
prasknutý/zlomený kryt).

 • Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
 • Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním 

napájacieho kábla a odneste ho na určené zberné miesto.
 • V prípade nutnosti servisného zásahu je nutné pred odoslaním či 

prevozom do servisného strediska dodržať nasledujúce pokyny. Odstráňte 
všetku vodu zo zariadenia (nádrž na vodu, hadica na odvod kondenzátu) 
a nechajte zariadenie dôkladne vyschnúť. Zariadenie obsahujúce zvyšky 
vody môže byť poškodený počas prevozu a na takéto poškodenie 
sa nevzťahuje záruka.

 • Opravy chladiaceho systému prístroja nesmú vykonávať bežné servisné 
fi rmy, pretože prístroj je prevádzkovaný s horľavým chladivom R290. 
Opravy chladiaceho systému smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný 
servis.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové 
chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne 
používanie, sú zo záruky vylúčené. 

Servis

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu priamo na
www.stadlerfom.sk/servis. Vaše zariadenie vyzdvihneme zdarma u vás
doma a opravené ho vrátime v čo najkratšom možnom čase.



Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických 
zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické 
zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným 
netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy 
a  recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a  v  záujme zníženia dopadu 
na  ľudské zdravie a  životné prostredie, sa elektrické a elektronické 
zariadenia po  skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. 
Na  povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje 
symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza 
na  zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia 
sa  spotrebitelia dozvedia na  príslušných miestnych úradoch 
alebo u svojho predajcu.

Technické údaje

Menovité napätie 220 – 240 V
Príkon max. 360 W (35 °C, 90 % RV)
Rozmery  350 × 655 × 252 mm 

(šírka × výška × hĺbka)
Hmotnosť 13,3 kg
Objem nádoby na vodu 4,6 l
Hlučnosť 33 – 44 dB (A)
Chladivo R290 (60 g)
Súlad so smernicami EÚ CE / WEE / RoHS / EAC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: 
www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.
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