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Dziękujemy za zakup nawilżacza B250E.
Osuszacz ten oferuje   wyjątkowo efektywne  
nawilżanie oraz oczyszanie     powietrza.   

Odpowiednia wilgotność powietrza jest niezbędna 
dla naszego zdrowia jak i do utrzymania w 
odpowiednim stanie rzeczy i urządzeń
znajdujących się w pomieszczeniach.

Urządzenie jest w pełni automatyczne i
z uwagi na bardzo małe zużycie energii
wyjatkowo przyjazne dla środowiska.

Życzymy zadowolenia i użytkowania B250E.

P I E R W S Z E  U R U C H O M I E N I E

Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy 
urządzenie jest kompletne a jego części ( np. filtr)
są na swoim miejscu. Urządzenie winno stać
poziomo i być podlączone do sieci elektrycznej
o parametrach zgodnych z tabliczką znamionową.

Zapalona czerwona lampka nad przyciskiem
,, Standby,, oznacza podłączenie do sieci. Włącz

urządzenie naciskajac przycisk,, standby,,.
Otwórz pokrywę wlewu wody i napełnij zbiornik
czystą wodą. Obserwuj wskaźnik poziomu
wody. Nie przepełnij zbiornika !
Nawilżacz jest gotowy do pracy.
Nastaw żądany poziom wilgotności i tryb pracy 
wentylatora.

UWAGA: Przez   obrócenie kratki wylotowej 
można zmienić kierunek wylotu powietrza
z dołu na górę.
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P A N E L   S T E R U J Ą C Y  

Prędkość 1 (cicha praca):
Wentylator pracuje wolno, urządzenie
jest bardzo ciche.

Prędkość 2 (maksymalna wydajność):
Wentylator pracuje z maksymalną prędkością.
Zalecana gdy niezbędne jest szybkie osiągnięcie 
wysokiej wilgotności.

Rysunek panelu sterującego

Standby
Służy do włączania i wyłączania urządzenia

Należy pamiętać że urządzenie, nawet
wyłączone znajduje się pod napięciem.
Wskazuje to świecąca lampka nad przyciskiem
,,standbay,, . Przed przystąpieniem do 
otwarcia urządzenia należy bezwzględnie
odłączyć go od zasilania ( z gniazdka).
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Wybór prędkości wentylatora
B250E ma 3 prędkości wentylatora.

P
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UWAGA: Należy zachować ostrożnośc podczas

napełniania nawilżacza wodą. Zachlapanie lub

zalanie może uszkodzić zespoły elektryczne

i elektroniczne oraz spowodować porażenie prądem.

Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka



Ustawianie żądanego poziomu wilgotności

oraz wyświetlanie aktualnej wilgotności

Wskaźnik poziomu wody
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Po włączeniu urządzenia wyświetlana jest aktualna

wilgotność względna. Wciśnięcie przycisku (+) lub

(-) służy do zmiany żądanego poziomu wilgotności 

widocznego na wyświetlaczu. Żądana wartość nie 

zmienia się jeśli żaden dodatkowy przycisk nie zosta-

nie wciśnięty przez ok. 5 sek. W tym czasie należy

ustawić żądany poziom wilgotności. Po ok. 5 sek.

wyświetlacz ponownie zacznie pokazywać aktualny

poziom wilgotności.

Blokowanie panelu sterującego

Jednoczesne wciśnięcie przycisku (+) i (-) blokuje

cały panel sterujący, tzn. że nie można zwiększyć

ani zmniejszyć poziomu wilgotności oraz wyłączyć

urzadzenia. Wciśnięcie jakiegokolwiek przycisku

spowoduje zapalenie się wszystkich diod poziomu

wilgotności (30%-80%).Oznacza to blokadę panelu

kontrolnego i zapobiega zmianie ustawień przez

niepowołane osoby.

UWAGA: Blokada panelu działa pomimo braku zasila-

nia. Blokada panelu może być zniesiona tylko w wy-

niku ponownego jednoczesnegowciśnięcia przycis-

ków (+) i (-).

Pokazuje aktualny poziom dostępnej wody. Jeśli

zbiornik na wodę jest pusty pali się zielona lampka

(0) po lewej stronie. W celu zapewnienia dalszej

pracy należy niezwłocznie uzupełnić zbiornik.

UWAGA: Wskaźnik sygnalizuje  poziom wody tylko

kiedy urządzenie jest włączone.

Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

W Y M I A N A  F I L T R Ó W

Rys.1 (tył urządzenia)

Wymiana filtra powietrza FILTR POWIETRZA:

Wstępny, czyszczący filtr powietrza znajduje się z tyłu nawilżacza. 

Dzięki niemu urządzenie dodatkowo oczyszcza powietrze. Filtr 

powinien być wymieniany regularnie aby zapewnić jego pełną 

wydajność. Częstotliwość wymiany zależy od jakości powietrza, 

jednak filtr powinien być wymieniany nie później niż co 12 tyg.

- wyłącz urządzenie,

- wyjmij wtyczkę z gniazdka,

- wyjmij filtr powietrza z tyłu urządzenia,(rys. 1)

- zdejmij zużyty filtr z ramki i załóż nowy,

- włóż filtr w prowadnice ( siatka do wnętrza, filtr do zewnątrz)

 i wsuń do końca.

Tryb automatyczny

Urządzenie automatycznie reguluje prędkość 

wentylatora. Jeśli różnica pomiędzy 

zaprogramowanąa aktualną wilgotnością 

jest duża, prędkość wentylatora zwiększa się. 

Gdy różnica malejewentylator zwalnia obroty.
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Rys.2 (przód urzadzenia)

Wymiana filtra ewaporacyjnego

1.
2. Zdejmij pokrywę filtra

3. Wysuń trochę zbiornik wody  

4. Wciśnij zaciski aby zwolnić zapięcie

5. Zamontuj zapięcie na nowej tarczy filtra

4.4.

2.2. 5.5.

3.3.

Zdejmij pokrywę

aby zdjąć tarczę filtra

 

FILTR EWAPORACYJNY:

Tarcza filtra ewaporacyjnego jest wykonana ze specjalnego materiału, którego porowata 

struktura zapewnia maksymalną powierzchnię odparowania. Jednocześnie nawilżenie 

jest kompletnie bezopadowe (brak pary lub mgiełki). Do napełniania urządzenia może być 

używana woda z kranu o standardowej twardości. W celu uzdatnienia wody polecamy 

użycie środka odkamieniającego ( zam. nr 9016). Wymiana tarczy filtra uzależniona jest 

od czasu pracy urządzenia, twardości wody, zanieczyszczenia i kurzu w powietrzu. 

Zaleca się jednak wymianę tarczy filtra nie później niż co 12 tyg.

- wyłącz urządzenie,

- wyjmij wtyczkę z gniazdka,

-   wysuń do góry pokrywę panelu przedniego oraz listwę,

- zdejmij pokrywę filtra,

- wysuń trochę zbiornik wody aby wyjąć tarczę filtra,

- zdejmij zaciski z filtra i załóż dokładnie na nowym filtrze,

- zamontuj filtr z powrotem na miejscu, wsuń zbiornik,

- nałóż pokrywę filtra, wsuń listwę i panel przedni.

Wszystkie akcesoria i czesci zamienne sa w ciaglej sprzedazy zarowno w fabryce jak i u autoryzowanego dilera.

4Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

Aby zapewnic sprawna prace,
uzywaj tylko

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za straty 
spowodowane wyciekami wody  lub obni-
zona  wydajnoscia urzadzenia.

Oryginalnych
Filtrow wymiennych

oraz Oryginalnych
Czesci zamiennych. 

Luftbefeuchtung Prokl ima GmbHFiltr powietrza B250 (zam. nr 2626)
Filtr ewaporacyjny  B250 (zam. nr 2625)
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Nie dopuść do przepełnienia zbiornika!
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

Podlaczenie moze byc wykonane tylko przez 

autoryzowany serwis.

Jesli nadal wystepuja problemy z funkcjono-

Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka

KONSERWACJA

Jesli urzadzenie nastawione jest na pracę 

ciągłą wymaga regularnego czyszczenia:

- wyłącz urządzenie,

- wyjmij wtyczkę z gniazdka,

- zdejmij przednią pokrywę oraz listwę i 

sprawdź stan filtra ewaporacyjnego (jeśli 

wymaga wymiany postępuj zgodnie z ins-

trukcją),

- wyjmij zbiornik na wodę nie uszkadzając 

elektrod poziomu wody, opróżnij go i umyj,

- wilgotną gąbką lub ściereczką oczyść 

urządzenie wewnątrz,

- po wyschnięciu włóż ostrożnie zbiornik 

na miejsce, zainstaluj filtr ewaporacyjny 

i załóż pokrywy oraz listwę,

- włącz urządzenie i napełnij wodą obser-

wując wskaźnik poziomu wody.

Czyszczenie coroczne

Aby zapewnić ciągłą, higieniczną pracę 

urządzenie powinno być coroczne 

czyszczone:

Wyjmij filtry z urządzenia jak pokazano na 

rys. 1 i 2. Sprawdź optycznie ich zabru-

dzenie oraz stan zakamienienia. Wymień 

filtry w razie potrzeby.

Zdejmij pokrywę filtra ewaporacyjnego. 

Zmyj brud oraz kamień, jeśli trzeba użyj 

śr. odkamieniającego.

Wyjmij ostrożnie zbiornik na wodę nie 

uszkadzając elektrod poziomu wody. 

Jeśli elektrody są brudne przetrzyj je 

delikatnie  szorstką gąbką do całkowi-

tego oczyszczenia.

Usuń brud i kamień ze zbiornika na wodę.

Przetrzyj wnętrze urządzenia wilgotną 

ściereczką.

Do czyszczenia obudowy nawilżacza używaj 

tylko wilgotnej ściereczki i łagodnych deter-

gentów. Kwasowe lub zasadowe śr. czysz-

czące mogą zniszczyć obudowę.

AUTOMATYCZNE UZUPEŁNIANIE 

WODY

(wyposażenie dodatkowe)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku występujących błędów lub 

problemów sprawdź następujące przy-

czyny:

- Czy urządzenie jest prawidłowo podłą-

czone do prądu (wtyczka, gniazdko, ka-

bel elektryczny)? 

- Czy jest prąd (pali się czerwona dioda)?

- Czy urzadzenie jest włączone?

- Czy zbiornik wody jest napełniony?

- Czy zadano prawidłowy poziom wilgo-

tności (czy zadana wilgotność jest wię-

ksza od aktualnej)?

- Czy filtr ewaporacyjny jest założony 

prawidłowo?

- Czy elektrody poziomu wody są czyste 

i w prawidłowej pozycji?

waniem urzadzenia skontaktuj sie 
z autoryzowanym serwisem.
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Przy zakupie urządzenia z automatycznym

napełnianiem wodą musisz dodać do zbior-

nika, przy pierwszym napełnianiu ok. 5 l. 

wody ręcznie aby urządzenie wystartowało.

Do podłączenia nawilżacza do źródła wody 

użyj węża bezpiecznego ciśnienia (3/4") oraz

czujnika bezpieczeństwa wody (maks. 

ciśnienie wody 10 bar).
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kratka wylotowa (2151)
*dolna listwa panelu
*lewa listwa panelu
*prawa listwa panelu
tarcza filtra ewaporacyjnego(2625)
zapięcie filtra (2450)
Silnik napędowy filtra(2589) 
osłona uchwytu (2628)
*panel prowadzący powietrze
Welektrody poziomu wody (2587)
zaczep filtra (2451)
Wzbiornik na wodę (2250)
*panel podłogowy
kółka jezdne (2153)
płyta sterująca (2586)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

pokrywa płyty sterujacej - panel kontrolny (2590)
*panel górny
*pokrywa wlewu wody
*lejek wlewu wody
*plastikowa rurka
*panel centralny
automatyczne uzupełnianie wody (2286)
mocowanie automatycznego uzupełniania wody

silnik wentylatora z zaczepem (2585)
filtr powietrza (2626)
metalowa ramka filtra powietrza (2152)
panel tylny (2154)
wał łącznikowy plastikowy (2449)
pokrywa filtra metalowa (2629)

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

24)
25)
26)
27)
28)
29)

O P I S

Części oznaczone  *  są na stałe połączone i sprzedawane tylko w kompletach.

6Przed otwarciem urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka
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To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być  umieszczany łącznie z 

innymi odpadami pochodzącymi  z gospodarstwa domowego. 

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki,  tworzą 

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 

szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 

niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. 

W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie 

użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich  07 /2012P
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