
 

 
Odvlhčovač Meaco DD8L Zambezi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime. 

 
 

Návod na použitie [SK] 

DD8L Zambezi  
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INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI 

 

POZOR  

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok: 

 - potenciálne výbušné ovzdušie 
 - agresívne ovzdušie 
 - ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel 
 - ovzdušie s extrémne vysokým množstvom prachu 
 - iba na domáce použitie 
 
Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti či 
zvieratá. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento 
spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami 
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak sú poučené o bezpečnom používaní tohto 
spotrebiča a rozumejú možným rizikám. 
 
Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. 
Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo 
požiaru. 
 
Chráňte napájací kábel pred poškodením: Napájací kábel nesmie viesť pod kobercom a nesmie byť zakrytý kobercami 
ani rohožkami. Kábel umiestnite tak, aby oň nebolo možné zakopnúť. Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený 
napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, mal 
by ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik zo spoločnosti Meaco za kábel rovnakého typu a menovitého prúdu. 
 
Predlžovacie káble: Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. Môže dôjsť k jeho prehriatiu a požiaru. Predlžovací 
kábel používajte iba vtedy, ak ste sa uistili, že je v perfektnom stave. Predlžovacie káble môžu spôsobovať taktiež pokles 
napätia, čo bude mať vplyv na odvlhčovač. To je pravdepodobnejšie pri použití v garážach a mimo budov. 
 
Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádžte a nenarážajte s ním. Hrubá 
manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu. 
 
Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na 
podlahe alebo na pevnom kusu nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie. 
 
Uchovávajte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu 
elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich 
pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným 
elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco. 
 
Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad 
umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. 
Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom. 
 
Udržujte filter v čistote: Používajte iba čistý vzduchový filter. Zabráňte zapchatiu filtra, mohlo by dôjsť k prehriatiu 
odvlhčovača. Nikdy zariadenie nepoužívajte bez filtra. Pred zapnutím odvlhčovača vždy skontrolujte a v prípade potreby 
filter vyčistite. Nedovoľte, aby sa do odvlhčovača dostal olej, mazivo alebo iné nečistoty. Odvlhčovač nečistite 
organickými rozpúšťadlami. 
 
Čistota filtra je dôležitá: Pravidelne filter kontrolujte, či je čistý, ako je uvedené v tomto návode. Špinavý filter obmedzí 
prívod vzduchu do zariadenia, čo bude mať za následok zvýšenie odporu ventilátora a môže to viesť k poškodeniu 
a zrušeniu platnosti záruky. 
 
Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti 
z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač 
nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco. 
 
Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ 
návodu rozumie. 
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Keď používate funkciu „Bielizeň“        : V prípade, že sušíte mokré oblečenie, udržujte oblečenie v bezpečnej 
vzdialenosti od zariadenia, aby ste zabránili odkvapkávaniu vody na zariadenie. 
 
Vypnutie: Nikdy neodpájajte napájací kábel bez toho, aby ste zariadenie najprv vypli tlačidlom „Enter“. Mohlo by dôjsť k 
jeho poškodeniu. Nikdy odvlhčovač neodpájajte, pokým ventilátor neprestane fúkať. Ak zariadenie nepoužívate alebo 
premiestňujete, vždy ho najprv odpojte. Zariadenie odpojte od zdroja napájania uchopením za zástrčku a vytiahnutím zo 
zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel. 

 
Opravy: Ak je zariadenie nutné opraviť, odneste ho kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy vykonávané 
nekvalifikovanými osobami môžu spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb či majetku a zrušiť platnosť 
záruky. 
 
Zákazníci v Nórsku: Spotrebič používajte iba na obvode, ktorý je chránený vhodným prúdovým chráničom (RCD). Ak 
v elektrickom obvode nemáte nainštalovaný vhodný RCD, mal by byť nainštalovaný medzi sieťovou zásuvku a zástrčkou 
spotrebiča. RCD je možné kúpiť tam, kde obvykle kupujete ostatné elektro doplnky, alebo si ho kúpite na bedre-
inneklima.no. 
 
 
 
 

http://bedre-inneklima.no/
http://bedre-inneklima.no/
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1. VŠEOBECNÉ POKYNY 

Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu. 
 
Po prijatí odvlhčovača by ste mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste 
mali okamžite informovať odosielateľa. 
 
Uchovávajte obal zvlhčovača na bezpečnom mieste, aby bolo zariadenie možné bezpečne odoslať, ak bude nutné vykonať 
servis. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať. Ak sa rozhodnete obal 
zlikvidovať, uchovávajte ho mimo dosahu detí a recyklujte ho. 
 
 

2. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ODVLHČOVAČA 

Na domácom, európskom trhu sa predávajú štyri typy odvlhčovačov – kompresorové odvlhčovače, odvlhčovače na báze 
vysúšadla (tento odvlhčovač), odvlhčovače typu Peltiér a odvlhčovače na báze silikagélu.  

Odvlhčovač na báze vysúšadla (desikantu) nasáva vzduch z miestnosti cez filter a ďalej cez otáčajúce sa koleso, ktoré je 
naplnené zeolitom. Ten absorbuje prebytočnú vodu zo vzduchu. Koleso je teraz nasýtené vodou a musí prejsť procesom 
regenerácie. Ohrievač v dolnej časti odvlhčovača a druhý ventilátor spolupracujú na regenerácii vysúšadla tým, že z kolesa 
odsávajú vlhký vzduch prúdom vzduchu a tepla. Materiál je teraz pripravený na opätovné vysúšanie vzduchu. Teplý, mokrý 
vzduch z kolesa sa odvádza do plastových rúrok kondenzátora a ochladzuje vzduchom z miestnosti. To umožňuje 
kondenzáciu vlhkosti a odkvapkanie vody do vnútornej nádržky. Teplo použité počas procesu sušenia sa mieša so suchým 
vzduchom. Tým je zaistené, že vzduch, ktorý z odvlhčovača vychádza, je nielen suchší, ale taktiež o 10 – 12 °C teplejší než 
vzduch, ktorý doň vstúpil.  
 
 

3. INŠTALÁCIA A PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY 

• Odvlhčovač umiestnite do zvislej polohy na stabilný rovný povrch. 

• Uistite sa, že sa zariadenie nachádza v bezpečnej vzdialenosti od steny 
alebo nábytku. 

• Oblečenie udržujte od prívodu alebo vývodu vzduchu v bezpečnej 
vzdialenosti 30 cm. Zabránite tak odkvapkávaniu vody na zariadenie. 

• Uistite sa, že ste nádržku vložili do zariadenia správne. Ak je nádržka plná 
alebo nie je na svojom mieste, rozsvieti sa kontrolka „Plná nádržka“, zaznie 
alarm a odvlhčovač sa vypne. 

• Odvlhčovač zapnite stlačením tlačidla Enter na dve sekundy. Budete počuť 
pípnutie. 

• Odvlhčovač vypnite stlačením tlačidla Enter na dve sekundy. Prístroj sa 
vypne. 

 
 

Kam odvlhčovač umiestniť 

• S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky odvlhčovač umiestnite do stredu domu, ako je vrchol schodiska alebo chodba. 
Vnútorné dvere musia zostať otvorené, aby mohla vlhkosť prirodzene putovať smerom k odvlhčovaču, ktorý ju spracuje. 

• Kvôli sušeniu bielizne je najlepšie odvlhčovač umiestniť do malej miestnosti. Zatvorte dvere a okná a použite odvlhčovač 
v režime „Bielizeň“. Zaveste oblečenie tak, aby sa navzájom nedotýkalo a aby medzi jednotlivými kusmi mohol 
cirkulovať vzduch. Dbajte na to, aby na odvlhčovač nekvapkala voda. 

Pach vychádzajúci z odvlhčovača 
 
Pri prvom použití odvlhčovača aj pravidelne potom si môžete všimnúť zápach. Ten spôsobuje zeolitový sušiaci materiál, 
ktorý sa mieša s chemikáliami vo vašom dome, pričom nejde o známku toho, že by bol odvlhčovač chybný alebo škodlivý 
pre človeka alebo domáce zvieratá. Zápach vzniká preto, že zeolit absorbuje zápach zo vzduchu z predmetov, ako sú 
cigarety, kozmetika, laky na vlasy, stavebné materiály a nový nábytok. Tieto chemikálie sa vnútri vysúšadla miešajú a hneď 
ako sa vysúšadlo zahreje, uniká do miestnosti nový zápach. Tento zápach môže pripomínať dym alebo môže byť kyslý. Je 
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Vývod pre nepretržité 
odvádzanie vody 

Ovládací panel 

Rukoväť na prenášanie 

Prívod vzduchu 
a plášť filtra 

Nádoba na vodu 

Digitálny 
displej 

to normálne, zápach nebude unikať dlho a nejde o známku poruchy. Odvlhčovač môžete vyčistiť tým, že ho spustíte 
v samostatnom priestore, ako je garáž, alebo ak je sucho, potom aj vonku. 

Množstvo zachytenej vody 

Pri prvom použití odvlhčovača bude zariadenie fungovať intenzívnejšie, aby znížilo množstvo vlhkosti na vami zvolenú 
hodnotu. Ide o čas, kedy produkuje najviac vody, a bude potrebné vyprázdniť ho najčastejšie. S tým, ako sa miestnosť 
postupne vysúša, odvlhčovač zhromažďuje menej vody a naplnenie nádržky trvá dlhšie. Je to úplne normálne. Po 
dosiahnutí cieľovej relatívnej vlhkosti prestane odvlhčovač zhromažďovať vodu, čo je opäť normálne. 
 
Ak zistíte, že sa na oknách stále vyskytuje kondenzát alebo že vzduch potrebujete ďalej vysúšať, nastavte nižšiu relatívnu 
vlhkosť. Môže to byť nutné, ak máte jednosklené okná alebo ak vonkajšia teplota klesne k bodu mrazu. 
 
Hoci je cieľová relatívna vlhkosť režimu sušenia bielizne nižšia, v určitom okamihu dosiahne bod, keď už nebude potrebné 
vodu zhromažďovať, pretože by inak došlo k presušeniu vzduchu pod úroveň, pri ktorej by sa už stal nepríjemným (okolo 
38 % RV). 
 
 
Bezpečná prevádzka 
 

• Nevkladajte do zariadenia malé predmety, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu a vzniku nebezpečenstva. 

• Nádržku nevyťahujte, keď je odvlhčovač v prevádzke. Mohlo by dôjsť k úniku vody. 

• Minimálne prevádzkové podmienky sú 1 °C a 40 % RV. 
 

 
 

4. OPIS PRODUKTU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vývod 
vzduchu 

Sieťový kábel 
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5. ZBER VODY 

Tento odvlhčovač je vybavený zabudovanou nádržou, do ktorej automaticky kvapká voda. Keď je nádoba plná, 
odvlhčovač sa vypne, aby nepretiekla.  
 

Nádoba je plná – je čas odvlhčovač vyprázdniť 

 

 

Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač Zambezi desaťkrát pípne a potom sa vypne. Po 

vyprázdnení a opätovnom vložení nádržky sa odvlhčovač opäť spustí podľa predchádzajúceho 

nastavenia. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ak chcete vodu odvádzať nepretržite, môžete tak urobiť prostredníctvom bočného vývodu podľa nižšie uvedeného 
návodu. Uistite sa, že hadica vedie smerom DOLE. Ak je hadica zapchatá, zauzlená alebo vedie smerom HORE, 
odteká voda späť do nádržky a odvlhčovač sa po naplnení vypne. 
 
 
 
1. Odstráňte kryt vypúšťacieho otvoru na boku odvlhčovača a zatlačte hadicu dovnútra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tento odvlhčovač nie je dodávaný s hadicou. 
Usilujeme tak o znižovanie množstva plastového 

odpadu. Väčšina používateľov nepoužíva 
odvlhčovače s hadicou na nepretržitý odvod 
vody, takže by sme iba generovali zbytočný 
odpad. Hadice je možné kúpiť v predajniach 

alebo priamo od spoločnosti Meaco. 
 

Pri nákupe hadice voľte tú s vnútorným 
priemerom 11 mm. 
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2. Vyberte nádobu, zatlačte ochranu proti odkvapkávaniu a zatlačte hadicu na vývod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Vložte nádobu späť a uistite sa, že hadica vedie smerom DOLE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ak zistíte, že voda prúdi späť do nádržky, ale hadica vedie DOLE bez žiadneho z vyššie uvedených problémov, urobte 
v hornej časti hadice vo vzdialenosti 30 mm od odvlhčovača otvor s priemerom 4 mm. Tak sa do hornej časti hadice 
dostane vzduch, čím sa vyrovná nerovnováha tlaku vzduchu, ktorá bráni prietoku vody. 
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6. PREVÁDZKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapnutie/vypnutie a Enter 

Nastavená 
hodnota vlhkosti 

Rýchlosť 
ventilátora 

Teplota 
v miestnosti 

Ionizátor 

Tlačidlá  
HORE/DOLE 
a doľava/doprava 

Digitálny displej 

Čas 
zapnutia/vypnutia 

Žalúzie 

Sušenie 
bielizne 

Denný časovač 
zapnutia/vypnutia 

Hodiny Plná nádržka 

Vlhkosť 
v miestnosti 

Detská poistka 
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Použitie odvlhčovača – základné možnosti 

• Pomocou tlačidiel doľava/doprava môžete prechádzať jednotlivými možnosťami. 

• Na zmenu nastavenia použite šípky HORE a DOLE. 

• Pomocou tlačidla doľava alebo doprava uložte zmeny a prejdite na ďalšiu možnosť alebo použite tlačidlo Enter, 
ktorým nastavenie uložíte a ukončíte. 

• Ak tlačidlo v priebehu 10 sekúnd nestlačíte, nebudú zmeny uložené a Zambezi ukončí režim úprav. 

 Zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača Zambezi  

 

Na zapnutie alebo vypnutie zariadenia stlačte na 2 sekundy červené tlačidlo 

Enter. 

V prípade všetkých odvlhčovačov na báze vysúšadla je dôležité mať na pamäti, že po ukončení 

odvlhčovania musia vychladnúť a zbaviť sa tak tepla, ktoré sa v nich počas prevádzky 

nahromadilo. Z tohto dôvodu zostane po stlačení tlačidla vypnutia ventilátor bežať ďalších desať 

minút, kým sa zariadenie vypne. Je to normálne a nemali by ste do procesu nijako zasahovať. 

Zariadenie neodpájajte, pokým ochladenie nebude na konci. 

 Nastavenie cieľovej relatívnej vlhkosti  

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie relatívnej 

vlhkosti v ľavom hornom rohu obrazovky.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE vyberte požadovanú úroveň relatívnej 

vlhkosti. Na uloženie a prechod na ďalšiu možnosť stlačte tlačidlo doprava 

alebo tlačidlo Enter na dokončenie. 

Cieľovú relatívnu vlhkosť môžete zvoliť v rozmedzí medzi 40 a 70 %. „CO“ 

znamená nepretržitú prevádzku, zariadenie Zambezi bude odvlhčovať 

nepretržite. 

 Nastavenie rýchlosti ventilátora 

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie rýchlosti 

ventilátora.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovanú úroveň rýchlosti.  

Na uloženie a prechod na ďalšiu možnosť stlačte tlačidlo doľava alebo doprava 

alebo tlačidlo Enter na dokončenie. 

 Nastavenie uhla žalúzie 

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie uhla žalúzie.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný uhol sklonu žalúzie.  

Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo 
doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie. 
 

Horný uhol = 85 až 25°                       

Stredný uhol = 55 až 0° 

Dolný uhol = 25 až 0°                         

Široký uhol = 85 až 0° 
 

Vyššie uvedené je jediné, čo musíte pre každodennú prevádzku urobiť. Aktuálna relatívna vlhkosť 

a teplota v miestnosti sa zobrazia v ľavom dolnom rohu displeja. 
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Použitie odvlhčovača – pokročilé možnosti 

 Časovač vypnutia 

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie hodín v hornom 

riadku.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný čas odpočtu. Na uloženie 

stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo 

tlačidlo Enter na dokončenie.  

Prístroj sa po zvolenom počte hodín vypne (a už sa nezapne). 

Tento režim je užitočný pri vypnutí odvlhčovača Zambezi po nastavenom čase 

sušenia – napríklad pri sušení bielizne. 

 Časovač zapnutia 

 

Keď je odvlhčovač vypnutý a je v pohotovostnom režime, môžete stlačením 

tlačidla doprava prejsť na nastavenie hodín v hornom riadku.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný čas odpočtu. Na uloženie 

stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo 

tlačidlo Enter na dokončenie.  

Prístroj sa po zvolenom počte hodín zapne. 

Tento režim je užitočný pri zapnutí odvlhčovača Zambezi v priebehu rádovo 

niekoľkých hodín – napríklad, keď idete spať tak, aby sa zariadenie spustilo, až 

budete v hlbokom spánku. 

 Režim Bielizeň 

 

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie režimu Bielizeň 

v prostrednom riadku. Pomocou šípok HORE alebo DOLE režim zapnete alebo 

vypnete.  

Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava 

alebo tlačidlo Enter na dokončenie.  

Ak je režim Bielizeň zapnutý, všetky zmeny rýchlosti ventilátora alebo cieľovej 

relatívnej vlhkosti sa prejavia až v okamihu, keď režim vypnete. Režim Bielizeň sa 

po 6 hodinách vypne. 

Režim Bielizeň na zariadení Zambezi je inteligentnejší než na iných 

odvlhčovačoch a šetrí veľa energie. Keď relatívna vlhkosť v miestnosti dosiahne 

35 %, odvlhčovač Zambezi zníži svoju spotrebu energie na polovicu, t. j. 300 

wattov. Ak relatívna vlhkosť klesne pod 35 %, ohrievač sa úplne vypne a zapne sa 

iba ventilátor. Ak sa relatívna vlhkosť zvýši nad 40 %, ohrievač sa vráti na 

polovičný výkon. Ak bude relatívna vlhkosť naďalej stúpať k 45 %, ohrievač sa 

vráti na plný výkon. 

 

Režim 

Bielizeň 

vypnutý 

 

Režim 

Bielizeň 

zapnutý 
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 Antibakteriálny ionizátor účinný proti choroboplodným zárodkom a plesniam  

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie antibakteriálneho 

ionizátora v prostrednom riadku.  

Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte podľa potreby zapnutie či vypnutie tejto 

funkcie.  

Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava 

alebo tlačidlo Enter na dokončenie. 

Ionizátor Zambezi nie je rovnaký ako ionizátor v iných sušiacich odvlhčovačoch, 

ktoré len odstraňujú prach zo vzduchu. Ide o úplne odlišný typ ionizátora, pre ktorý 

je klinicky preukázané, že zo vzduchu odstraňuje baktérie, spory plesní alebo 

pachy. 

 

Ionizátor 

vypnutý 

 

Ionizátor 

zapnutý 

 Nastavenie hodín 

 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie času v dolnom 

riadku – bliká „h“, na úpravu stlačte tlačidlo Enter.  

Ak chcete zmeniť hodiny, stlačte podľa potreby šípku HORE alebo DOLE. Na 

uloženie stlačte tlačidlo doprava, ktoré vás presunie na nastavenie minút.  

Na zmenu minút stlačte podľa potreby šípku HORE alebo DOLE. 

Na uloženie nového času stlačte tlačidlo doprava a prejdite na ďalšiu možnosť 

alebo stlačte tlačidlo Enter. 

 Nastavenie denného časovača zapnutia/vypnutia 

 

 

Najprv nastavte čas podľa postupu uvedeného vyššie. 

Tento režim určuje, kedy sa odvlhčovač každý deň zapne a vypne. 

Stlačením tlačidla doľava alebo doprava v prostrednom riadku prejdete na 

nastavenie zapnutia/vypnutia. Pomocou tlačidiel HORE/DOLE zmeňte hodiny 

tak, aby sa symbol hodín zobrazoval so slovom ON (zapnuté). Stlačte Enter 

a pomocou tlačidla HORE/DOLE zmeňte hodiny, aby ste nastavili čas, kedy sa 

má odvlhčovač Zambezi každý deň zapnúť. Pomocou tlačidiel doľava/doprava sa 

pohybujte medzi hodinami/minútami. 

Hneď ako ste všetko nastavili, stlačte tlačidlo doprava na nastavenie času 

vypnutia. 

Pomocou tlačidiel HORE/DOLE zmeňte hodiny tak, aby sa symbol hodín 

zobrazoval so slovom OFF (zapnuté). Stlačte Enter a pomocou tlačidla 

HORE/DOLE zmeňte hodiny, aby ste nastavili čas, kedy sa má odvlhčovač 

Zambezi každý deň vypnúť. Pomocou tlačidiel doľava/doprava sa pohybujte 

medzi hodinami/minútami. 

Na uloženie nového času stlačte tlačidlo doprava a prejdite na ďalšie možnosti 
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alebo stlačte tlačidlo Enter. 

Na ukončenie úprav režimu zmeňte symboly hodín tak, aby sa zobrazovali bez 

ON alebo OFF. 

 Detská poistka 

 

Detskú poistku zapnete stlačením a podržaním tlačidiel doľava a doprava súčasne na tri sekundy. 

Na vypnutie funkcie stlačte a podržte tie isté tlačidlá na tri sekundy.  

 
Použitie odvlhčovača – ďalšie funkcie a nastavenia 

 Šťastný Zambezi 

 

Šťastný Zambezi sa na displeji zobrazí vtedy, keď prístroj odvlhčuje a zhromažďuje vodu.  

 Smutný Zambezi 

 

Smutný Zambezi sa na displeji zobrazí vtedy, keď prístroj neodvlhčuje a NEZHROMAŽĎUJE 

vodu.  

 Funkcia pamäte 

 

Slony sú známe svojou vynikajúcou pamäťou a Zambezi sa od nich nijako nelíši. Keď zariadenie 

vypnete pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a potom ho znovu zapnete, zapamätá si nastavenia, 

ktoré ste použili naposledy, a pri spustení prevádzky použije tieto funkcie. To isté platí po výpadku 

prúdu. Zambezi sa spustí tak, ako ste ho nastavili. 

Ak súčasne na 3 sekundy stlačíte tlačidlá HORE, DOLE, doľava a doprava, na LCD displeji sa 

rozbliká „88“ a všetky nastavenia sa odstránia a odvlhčovač budete musieť resetovať na pôvodné 

továrenské nastavenia. 

 Zapni ma! 

HI 

Ak prístroj necháte v pohotovostnom režime (vypnutý, ale stále zapojený do siete) a relatívna 

vlhkosť stúpne nad 70 %, na displeji sa objaví „HI“. Zambezi vám týmto hovorí, že by ste mali 

zapnúť odvlhčovač, pretože relatívna vlhkosť v miestnosti je príliš vysoká. 

 Nádoba je plná – je čas odvlhčovač vyprázdniť 

 

Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač Zambezi desaťkrát pípne a potom sa vypne. Po 

vyprázdnení a opätovnom vložení nádržky sa odvlhčovač opäť spustí podľa predchádzajúceho 

nastavenia. 
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 Ochladenie 

 

V prípade všetkých odvlhčovačov na báze vysúšadla je dôležité mať na pamäti, že po ukončení 

odvlhčovania musia vychladnúť a zbaviť sa tak tepla, ktoré sa v nich počas prevádzky 

nahromadilo. Z tohto dôvodu zostane po stlačení tlačidla vypnutia ventilátor bežať ďalších desať 

minút, kým sa zariadenie vypne. Je to normálne a nemali by ste do procesu nijako zasahovať. 

Zariadenie neodpájajte, pokým ochladenie nebude na konci. 

 Logika regulácie Meaco 

 

 

Zambezi ťaží z jedinečnej logiky regulácie Meaco, ktorá z neho robí oveľa lepší odvlhčovač. Ak 

zvolíte jednu z možností hygrostatu medzi 40 a 70 % RV, bude automaticky fungovať logika 

regulácie Meaco. 

Po dosiahnutí cieľovej relatívnej vlhkosti odvlhčovač prestane vzduch vysúšať a ventilátor bude 

naďalej pokračovať v chode ďalších 10 minút. Keď k tomuto dôjde, odvlhčovač už nebude 

zhromažďovať žiadnu ďalšiu vodu. Je to úplne normálne. Ventilátor potom prejde na 30 minút do 

režimu spánku. Potom sa prebudí a pri nízkej rýchlosti ventilátora bude 3 minúty odoberať vzorku 

vzduchu. Odvlhčovač tak zistí, kedy má opäť začať zhromažďovať vodu. Ak zostane relatívna 

vlhkosť pod cieľovou hodnotou, ventilátor prejde na ďalších 30 minút do režimu spánku a tak 

ďalej. 

Je normálne, že sa hodnoty relatívnej vlhkosti na displeji zvýšia, keď je ventilátor vypnutý a Zambezi je 

v režime spánku. Dôvodom je, že Zambezi teraz zobrazuje relatívnu vlhkosť vnútri zariadenia, ktorá je vyššia 

než hodnota v miestnosti. Až sa ventilátor znovu zapne, zobrazené hodnoty budú hodnoty namerané zo 

vzduchu v miestnosti. 

 Spotreba energie 

 Meaco 20+ 

 

VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ FUNKCIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ AJ V POHOTOVOSTNOM REŽIME 

S VÝNIMKOU ČASOVAČA VYPNUTIA, KTORÝ JE MOŽNÉ NASTAVIŤ IBA VTEDY, KEĎ JE PRÍSTROJ 

V PREVÁDZKE. 

 

 

 

Zambezi má viacero funkcií, ktoré vám pomôžu šetriť energiu, ako sú napríklad jedinečný spôsob, 

akým funguje sušenie bielizne, a logika regulácie Meaco. Môžete si taktiež vybrať, koľko energie 

Zambezi spotrebuje. Pri nízkej rýchlosti ventilátora bude spotreba 300 wattov a pri strednej alebo 

vysokej rýchlosti ventilátora to bude 600 wattov. 

 

Ak odvlhčovač nastavíte tak, aby udržiaval určitú relatívnu vlhkosť a tá sa zvýši o 20 % nad 

nastavenú hodnotu, zariadenie rýchlosť ventilátora zvýši, aby sa RV znížila na 20 %, a potom 

rýchlosť zníži späť na úroveň, na ktorej ste ju nastavili. 
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7. ČISTENIE 

Pred čistením odvlhčovač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 
 
Vzduchový filter 
 
Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachom a ďalšími nečistotami. Preto by ste mali filter čistiť aspoň 
raz za dva týždne. Vyčistite filter vysávačom a nie vodou, pretože to by poškodilo antibakteriálne vlastnosti filtra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vonkajšia časť zariadenia 
 

Zovňajšok zariadenia očistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci 
prostriedok. Odvlhčovač utrite mierne navlhčenou handričkou. Zariadenie nikdy nepolievajte vodou. 
 
Odvod vody 
 
Najčastejším dôvodom, prečo z odvlhčovača na báze vysúšadla môže unikať voda, je zapchatie kondenzátora alebo 
výpustu. Zambezi je unikátny v tom, že ste také zablokovania schopní odstrániť sami bez toho, aby bolo nutné obracať sa 
na dodávateľa alebo spoločnosť Meaco. Vyberte nádobu a v hornej časti priehlbne uvidíte čiernu vypúšťaciu klapku vpravo 
od výpustu a jeden čierny skrutkovací krúžok uprostred. Oboje je možné vybrať pri odstraňovaní všetkých nečistôt, ktoré sa 
tu nahromadili a bránia prietoku vody. 
 

 

 

   

Vyberte čierny skrutkovací krúžok Pomocou vatovej tyčinky jemne odstráňte 
všetky nečistoty 

Dajte späť čierny skrutkovací krúžok 

Nikdy zariadenie nepoužívajte bez vzduchového filtra, ani ak je filter znečistený. 

Skrutkovací krúžok Vypúšťacia klapka 
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8. ŠPECIFIKÁCIA 

 

Model Adsorbčný odvlhčovač Meaco DD8L Zambezi 

Spotreba energie – iba ventilátor 45 wattov 

Spotreba energie – nízka a vysoká 
350 až 660 wattov pri odvlhčovaní pri nízkej až vysokej rýchlosti 
ventilátora. 

Podrobné informácie o spotrebe energie a rýchlostiach odsávania za rôznych podmienok nájdete na www.meaco.com. 

Napájanie 220 – 240 V/50 Hz 

Objem nádržky na vodu 3 litrov 

Prietok vzduchu  85/105/150 m3/h 

Pre domácnosti s maximálnou rozlohou 5 miestností 

Prevádzkové rozpätie 1 – 37 °C a 30 až 90 % RV 

Rozmery (š × h × v) 358 × 200 × 548 mm 

Čistá hmotnosť 7,8 kg 

Hrubá hmotnosť 9,0 kg 

Hlučnosť  41/45/50 dB 

Rýchlosť ionizácie 6 × 105 m3 

Množstvo ozónu 0 – 0,0065 ppm 

Menovité napätie poistky 250 V/10 A 

  

Uvoľnite klapku pomocou páčky na pravej strane Opatrne klapku vytiahnite do uhla 70 ° 

  

Vyberte čierny stredový diel Po vyčistení vložte čierny stredový diel späť 

  

Otočte klapku späť do pôvodnej polohy Klapku znovu pevne uzatvorte 
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9. RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY 

Ak Zambezi zobrazuje C1, C2, C3, C4 alebo ak údaje o teplote a relatívnej vlhkosti neustále blikajú, obráťte sa na servisné 
stredisko schválené spoločnosťou Meaco. 
 
 

Problém Príčina Riešenie 
 
Prístroj nefunguje. 

 
Nie je pripojené k napájaniu. 

 
Zasuňte zástrčku do zásuvky. 
 

Prístroj neodvlhčuje. 

Nádržka na vodu je plná. Vylejte vodu z nádržky. 

Nádržka na vodu nie je správne vložená. Vráťte nádržku na vodu správne na jej miesto. 

Vzduchový filter je zapchatý. Vyčistite vzduchový filter. 

Teplota v miestnosti, v ktorej odvlhčovač 
používate, je príliš nízka. 

Zariadenie neodvlhčuje pri teplote nižšej než 1 °C. Je 
veľmi nepravdepodobné, že by pri tejto teplote 
zhromažďoval vlhkosť. 

Relatívna vlhkosť v miestnosti, v ktorej 
odvlhčovač používate, je príliš nízka. 

Odvlhčovač vysušuje na nastavenú cieľovú relatívnu 
vlhkosť a potom prejde do režimu, počas ktorého je 
v činnosti iba ventilátor, a to dovtedy, pokým relatívna 
vlhkosť znovu neprekročí nastavenú hodnotu. 

Odvlhčovač pracuje, ale relatívna vlhkosť 
znižuje nedostatočne / v nádržke na 
vodu je malé množstvo vody. 

Dom je príliš veľký. Tento odvlhčovač 
dokáže vysušiť dom s približnou veľkosťou 
asi päť miestností. 

Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou. 

V dome je príliš veľa zdrojov vlhkosti. 
Kúpanie, pranie, sušenie bielizne a varenie 
nasycujú vzduch vlhkosťou. Kúrenie plynom 
môže vzduch nasýtiť príliš veľkým 
množstvom vlhkosti. 

Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou. 
Zvážte použitie iného zdroja tepla, než sú plynové 
ohrievače. 

V dome sa príliš vetrá. Obmedzte vetranie (napr. zatvorte okná a dvere). 

Vzduchový filter je zapchatý a znížený 
prietok vzduchu má vplyv na výkon. 

Vyčistite vzduchový filter. 

Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila 
kondenzácia. 

Vonkajšia teplota vzduchu klesla a okná sú 
chladnejšie. 

Odvlhčovač nastavte na maximum a ponechajte ho 
zapnutý 24 hodín denne. 

Nemôžem sa zbaviť kondenzátu na 
oknách, a to ani v režime 40 %. 

Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, 
aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je 
bežné v prípade jednosklených okien, a keď 
vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod 
mrazu. 

Odvlhčovač udržujte v chode na maximum 24 hodín 
denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách 
by sa mal prestať tvoriť kondenzát. 

Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch. Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti 
prechádza v rámci procesu odvlhčovania 
vysušený vzduch cez vykurovacie teleso. 

To je normálne, odvlhčovač vzduchu nefunguje ako 
chladič vzduchu. 

Z odvlhčovača sa ozýva klepanie. Motor, ktorý otáča sušiacim kolesom, nie je 
dostatočne premazaný. 

Odvlhčovač spustite v režime Sušenie bielizne 
a ponechajte ho zapnutý dva dni. Motor sa premaže. 
Ak porucha pretrváva, kontaktujte spoločnosť Meaco. 

Voda z hadice neodteká. Je nainštalovaná hadica na nepretržitý odtok 
vody, ale voda stále odteká do nádržky. 

Negatívny tlak vzduchu v miestnosti vťahuje vodu späť 
do nádržky odvlhčovača. Do hornej časti rúrky vytvorte 
30 mm od výpustu otvor s priemerom 4 mm. Tým 
vpustíte do rúrky vzduch a vyvážite tlak vzduchu. 

Odvlhčovač vypúšťa vodu na podlahu. Obvykle to znamená, že odvlhčovač nestojí 
na rovnom povrchu alebo že ste filter 
dostatočne často nečistili a do odvlhčovača 
sa dostali nečistoty. 

Môžete taktiež skontrolovať, či nádoba na vodu nie je 
prasknutá. Naplňte ju vodou a položte na papierovú 
utierku. 

Zariadenie sa nevypína a nezapína 
v obvyklom 30-minútovom cykle. 

Snímač teploty a relatívnej vlhkosti, ktorý 
sníma údaje v miestnosti, nesníma správne 
údaje. 

Vyčistite filter a prefúknite vzduchový senzor fénom 
zapnutým na rýchle otáčky. Zbavíte tak senzor 
nečistôt. Odvlhčovač odpojte na 10 minút a resetujte 
tak jeho obvody. Potom ho znovu zapnite. 

Zariadenie pracuje iba v režime Bielizeň 
a kontrolka Bielizeň svieti alebo bliká. 

Ak je senzor vlhkosti chybný, odvlhčovač 
bude fungovať iba v režime Bielizeň. 

Skúste senzor vyčistiť podľa vyššie uvedeného 
postupu. Ak to nepomôže, kontaktujte spoločnosť 
Meaco, ktorá zariadenie opraví. 
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10. SKLADOVANIE 

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky: 

 
1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdnite nádržku. Nechajte nádobu a odvlhčovač úplne vyschnúť. 
2. Vyčistite vzduchový filter a vypúšťacie zátky podľa pokynov v oddiele 7.  
3. Uložte zariadenie na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najradšej ho zakryte plastovou 

fóliou. 
 
 

11. ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS 
 
Na odvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Kúpený výrobok zaregistrujte na 
https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie. Ako poďakovanie sa zúčastníte zlosovania o ceny zdarma. 
Registrácia nám umožňuje aj to, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu. 
 
 
Všetky chyby materiálu a výrobné chyby budú opravené bezplatne. 
 
Platí nasledujúce: 
 
⚫ Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty. 
⚫ Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak 

opravu odvlhčovača vykonala tretia strana. 
⚫ Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, ako je napr. vzduchový filter, sa záruka nevzťahuje. 
⚫ Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe. 
⚫ Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo 

zanedbaním.  
⚫ Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami. 
⚫ Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie. 
⚫ Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované. 

 
 

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak v ňom nenájdete 
riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme. 
 
Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej 
za ich bezpečnosť alebo ak im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča. 
 
Uistite sa, že sa deti so zariadením nehrajú, a dovoľte im ho používať iba pod dohľadom. 
Tento odvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť 
 
Meaco DE GmbH, 
Adlerstraße 34, 90403 
Nürnberg, Deutschland   
 
Telefón:  +49911880805 53 
E-mail:   kundendienst@meaco.com 
Webové stránky: eu.meaco.com 
 
 
Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby 
ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste tu nenašli 
riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle 
0911 88080553 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 
17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora v ČR a SR 
CM Trade Via s. r. o. na čísle +420 549 274 164 alebo 
adrese info@cm-trade.cz. 
 
 
 

Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum 
nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili. 
 
 
Dátum nákupu: …………………..………….. 
 
 
Kúpené u: …………………..……………. 
 

mailto:kundendienst@meaco.com
http://www.meaco.com/
mailto:info@cm-trade.cz
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Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim 

odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské 

zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. 

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si 

výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z každého predaného odvlhčovača Meaco DD8L Zambezi venujeme 2 GBP nadácii David Shepherd Wildlife 
Foundation (DSWF) na pomoc pri záchrane slonov vo voľnej prírode. Slon Zambezi skutočne existuje. Zachránil ho 
tím DSWF v Zambii. Teraz sa mu darí dobre a žije v zariadení pre slonie siroty Elephant Orphanage Project, kde 
slonom pomáhajú vracať sa do ich prirodzeného prostredia. Ďakujeme umelcovi Jonathanovi Trussovi za jeho 
kresby šťastného a smutného Zambeziho, ktoré sa objavujú na ovládacom paneli. Viac o Jonathanovi Trussovi 
a DSWF sa dozviete na http://www.jonathantruss.com/ a http://www.davidshepherd.org/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jonathantruss.com/
http://www.davidshepherd.org/

