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2. Obsługa urządzenia - sterownik CPA 
 

Urządzenie jest sterowane z wyświetlacza dotykowego sterownika CPA. 
 

Opis działania: 

 Kontrolki podzielono na część obsługiwaną przez użytkownika i część przeznaczoną do serwisowania (do któ-
rej dostęp mają jedynie serwisanci). 

 Objętość powietrza przetłaczanego jest nastawna w zakresie od 0 do 100%. 

 Opcja uruchamiania elektrycznego lub wodnego ogrzewacza powietrza i siłownik przepustnicy odcinającej. 

 Sterowanie w trybie ręcznym lub poprzez niezależne tygodniowe programy sterowania objętością powietrza 
przetłaczanego i ogrzewania powietrza. 

 Dodatkowe tryby pracy „Party” (chwilowe zwiększenie wydajności) i „Holiday” (czasowe wyłączenie wentylacji). 

 Opcja automatycznego sterowania wentylacją, zgodnie z czujnikami zewnętrznymi (jakość powietrza, CO2, wil-
gotność względna powietrza, itd.). 

 Opcja automatycznego sterowania wentylacją ze stałym ciśnieniem w obiegu nawiewnym. 

 Opcja zwiększania wielkością powietrza przetłaczanego z użyciem zewnętrznych przełączników, np. w łazience 
lub toalecie. 

 Opcja ograniczania maksymalnej/minimalnej objętości przetłaczanego powietrza. 

 Wyświetlacz bieżącej temperatury w pomieszczeniu i trybu pracy. 

 Alarmy konieczności wymiany filtra powietrza. 
 

 

Wyświetlacz: 

1. Czas 
2. Alarmy (np. konieczność wymiany filtra 

powietrza) 
3. Data 
4. Bieżąca temperatura w pomieszczeniu 
5. Wskaźnik nagrzewania powietrza (jeśli w 

systemie jest nagrzewnica powietrza) 
6. Ustawienie pojemności przetłaczanego 

powietrza w % 
7. Wybrano tryb pracy 

 

 
 

Opis kontrolek 

 Krótkie naciśnięcie - ustawienia ogólne sterowania i parametrów 

 Długie naciśnięcie (3 sekundy) symbolu objętości przetłaczanego powietrza - szybkie WŁ./WYŁ. 

 Długie naciśnięcie (5 sekund) u góry wyświetlacza - wejście w menu serwisowania 
 

3. Ustawienie objętości przetłaczanego powietrza 
 

Podczas programowania i sterowania za pomocą regulatora CPA objętość przetłaczanego powietrza ustawiona jest (na 

ilustracji) w procentach maksymalnych parametrów. Tabela pokazuje przykładowe szybkości przepływu powietrza, 

(m
3
/h); mogą się zmieniać w zależności od ciągu przewodów. 

DUPLEX 

BASIC 

WYŁĄC

ZENIE 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1400 

Urządze

nie 

WYŁĄC

ZONE 

Sprawdzić 

reaguje na 

sygnały 

czujników i 

wejść ze-

wnętrz-

nych 

75 163 377 526 722 941 1143 1394 1501 1629 

2400 143 320 595 824 1071 1572 1873 2187 2395 2601 

3400 184 413 750 1210 1509 1967 2287 2860 3258 3638 

5400 206 453 1112 1771 2445 2990 3680 4293 4818 5250 

7100 288 622 1097 1945 3021 4002 5029 5712 6460 7114 

8100 465 991 1358 2075 3535 4325 5301 6008 7162 7880 

10100 524 1182 2029 3587 4496 5833 6811 7908 8945 9914 
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4. Tryby prace urządzenia 
 

W zależności od ustawień regulatora, przełączania zewnętrznych przełączników z łazienki, toalety lub kuchni oraz czuj-

ników jakości powietrza, centrala klimatyzacyjna pracuje w następujących trybach: 

 

Wyświetlany 

tryb 

Opis Właściwe stosowanie 

(dane mogą zależeć od przepisów krajowych) 

 

„Tryb ręczny” - standardowy tryb wentylacji; 

objętość przetłaczanego powietrza przez 

urządzenie zależy od ustawień. 

Stała wentylacja, gdy w pomieszczeniu przebywają 

ludzie, przy objętości przetłaczanego powietrza 

ustawionej zgodnie z temperaturą zewnętrzną: 

 

 przy ponad -5°C do ok. 25 m
3
/godzina/osoba; 

 przy poniżej -5°C do ok. 20 m
3
/godzina/osoba.  

„Program tygodniowy” - standardowy tryb 

wentylacji; objętość przetłaczanego 

powietrza zależy od parametrów usta-

wionych w harmonogramie godzinowym. 

 

„Tryb automatyczny” - objętość 

przetłaczanego powietrza ustawiana jest 

zgodnie z aktywnym źródłem sygnału ze-

wnętrznego (np. żądanie użytkownika 

wysłane z toalety) lub od jakość powietrza, 

stężeniem CO2 i czujnikami wilgotności 

(jeśli jest zainstalowany), itp. 

Urządzenie przełącza się na te tryby automa-

tycznie, jeśli bieżące zapotrzebowanie na objętość 

przetłaczanego powietrza jest większe niż objętość 

ustawiona w trybie ręcznym lub w programie tygod-

niowym. 

 

„Zmniejszenie wentylacji” - tryb tymczasowy 

wentylacji, który zatrzymuje się automa-

tycznie po upływie zadanego czasu. 

Urządzenie przełącza się na te tryby automatycznie 

po zakończeniu zewnętrznego żądania (jeśli usta-

wiony jest czas zmniejszenia wentylacji. 

 

Tryb „Przyjęcie” działa chwilowo i wyłącza 

się automatycznie, zgodnie z zadanym cza-

sem. 

Tryb tymczasowy w przypadku mniej popularnych 

rodzajów użytkowania budynku, takich jak duże 

przyjęcia (wymagana jest wówczas większa ob-

jętość przetłaczanego powietrza). 

 

Tryb „Urlop” działa chwilowo i wyłącza się 

automatycznie, zgodnie z zadaną datą i 

czasem; następnie automatycznie uak-

tywniany jest program tygodniowy. 

Tryb tymczasowy w przypadku mniej popularnych 

rodzajów użytkowania budynku, takich jak wyjazd 

na urlop (wymóg WYŁĄCZENIA urządzenia). 

 

 

 

4.1. Opis kontrolek 

 

Tryby obsługi urządzenia można zmieniać przez wybranie funkcji i parametrów w odpowiednich menu z wyświetlacza 

dotykowego. 

Każdy dokonany wybór (zmiany funkcji lub parametrów) w każdym menu należy potwierdzić naciskając przycisk OK, 

symbol lub jeden z symboli strzałki, aby przejść do innego menu. Po naciśnięciu symbolu ESC, wybór jest ignorowany i 

następuje automatyczny powrót do menu podstawowego (informacje). 

Uwaga - w trybie bezczynności (wyświetlania) wyświetlacz sterownika CPA jest przyciemniony; pierwsze dotknięcie 

automatycznie włącza podświetlenie wyświetlacza i każde kolejne dotknięcie powoduje sterowanie poszczególnymi 

funkcjami (patrz opis poniżej). 

 

4.1.1 Menu podstawowe 

 Wybór trybu pracy 

 Wybór objętości przetłaczanego powietrza lub WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE działania 

 Rozpoczęcie nagrzewania powietrza (jeśli w systemie jest nagrzewnica powietrza) 
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W przypadku wyłączenia działania poprzez ustawienie objętości przetłaczanego powietrza na wyłączenie - OFF - 

urządzenie nie reaguje na żądania zewnętrzne, tzn. przełączniki w łazience, toalecie lub kuchni oraz czujniki jakości 

powietrza są ignorowane. 

W przypadku ustawienia objętości przetłaczanego powietrza na „%”, wentylatory przestają działać i urządzenie nie wen-

tyluje powietrza. Jednak, w przeciwieństwie do ustawienia „OFF”, w tym trybie wciąż aktywne jest automatyczne uru-

chamianie wentylacji na podstawie żądań zewnętrznych. 

Uwaga - Jeśli przez dłuższy czas nic nie zostanie naciśnięte w jednym z menu podrzędnych, sterownik CPA automa-

tycznie przełącza się do menu głównego. 

 

4.1.2 Menu „MODE” (tryb) (tryb pracy) 

 

 Wybór programu tygodniowego/ trybu ręcznego/ trybu przyjęcia/ trybu urlopu 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli w menu wyświetlanych jest więcej parametrów, można przełączać się między nimi stosując krótkie naciśnięcia; 

wartość parametru można ustawić wielokrotnie naciskając znaki „+” i „-” (ustawienie przebiega szybciej, gdy przycisk 

jest ciągle naciskany). 
 

4.1.3 Menu „PROGRAMME” (program) (program tygodniowy) 

 Ustawianie tygodniowego programu objętości przetłaczanego powietrza (harmonogram) 

 Ustawianie tygodniowego programu uruchamiania nagrzewania powietrza. 
 

krótkie naciśnięcie 
 

długie naciśnięcie (3 s) 

 

obszar działania 

przejście do menu ustawień - SETTINGS 

- wejście do menu ustawiania parame-

trów 

 

WYŁĄCZENIE 

 

- szybkie wyłączenie 

(ponowne długo nacisnąć) 

- przejście do poprzedniego lub następnego menu 

 

- przejście do menu głównego 

(zmiany są ignorowane) 

 

- przejście do menu głównego 

(uaktywnianie wybranej funkcji, zmiany zastosowania) 

- zwiększanie/zmniejszanie nastaw 

 

- włączanie/wyłączanie wybranej funkcji 

- parametr „aktywny” (wybrany) 

wyświetlany w negatywie 

 

- ustawienie tego parametru następuje 

po krótkim naciśnięciu 
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programowanie zasilania 

wentylacji 

programowanie nagrze-

wania powietrza 
 

 

 - opcja przełączania okresów (Mo-Su / Mo-Fr / Sa-Su / Mo / Tu / 

We / Th / Fr / Sa / Su) (poniedziałek - niedziela/ poniedziałek - 

piątek/ sobota - niedziela/ poniedziałek/ wtorek/ środa/ czwartek/ 

piątek/ sobota/ niedziela) 
 

- tygodniowy program włączania wentylacji/ nagrze-

wania powietrza 

 

- oczyszczanie powietrza wybrane w programie tygodniowym 

 

 

 

- potwierdzenie zmian i powrót 

 

 

 

- wybór okresów przerw (6 okresów) 

 

- ustawianie wydajności wentylacji na 10% lub 

przełączanie nagrzewania (WŁ./WYŁ.) 

- ustawianie czasu uruchamiania po 15 min (z 

wyjątkiem pierwszej przerwy) 

 

Zmiany wprowadzone w programie tygodniowym dla okresów Mon-Sun, Mon-Fri i Sat-Sun (pon-niedz, pon-pt i sob-

niedz) będą obowiązywać we wszystkich wybranych dniach; zmiany wprowadzone dla Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat i 

Sun (pon, wt, śr, czw, pt, sob i niedz) będą mieć zastosowanie tylko w konkretnie wybrane dni. 
 

! Jeśli osobno ustawiono jeden lub więcej dni tygodnia, wartości tych dni zostaną następnie ponownie nadpisane, 

zgodnie z nowymi ustawieniami po wybraniu okresów Mon-Sun, Mon-Fri, 

Sat-Sun i trybu edycji (symbol ołówka). 

 

4.1.4 Menu „PARTY” i „HOLIDAY” (przyjęcie i urlop) (tymczasowe tryby pracy) 

 Wymaganą objętość przetłaczanego powietrza można ustawić w zakresie od 20 do 100%. 

 Czas trwania trybu Party można ustawić w zakresie od 10 minut do 5 godzin. 

 Ustawianie godziny i daty zakończenia trybu Holiday 

 
 

Po zakończeniu trybu Party, urządzenie automatycznie powraca do wcześniej wybranego trybu pracy; po zakończeniu 

trybu Holiday, urządzenie automatycznie przełącza się na tryb pracy wybrany zgodnie z programem tygodniowym. 

Uwaga - tryby Party i Holiday można wcześniej wyłączyć wybierając inny tryb pracy. 
 

4.1.5 Menu „PROGRAMME” (nagrzewanie) (nagrzewanie powietrza) 
 

 Uruchamia nagrzewanie powietrza w trybie obsługi ręcznej 

 
 

Dostęp do tego menu jest możliwy jedynie wtedy, gdy w układzie zamontowano elektryczną lub wodną nagrzewnicę 

(wybór możliwy w menu serwisowania). 

Informacje o działaniu nagrzewnicy powietrza są wskazane w menu podstawowym  i  
 

Uwaga - nagrzewanie powietrza w przypadku stosowania elektrycznej nagrzewnicy zależy od działania wentylacji z 

ustawieniem na co najmniej 30% objętości przepychanego powietrza, zapewniającej przepływ powietrza wystarczający 

do chłodzenia elementów grzejnych. 
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Czerwony wskaźnik, gdy włącza się symbol z przodu modułu sterowania centrali klimatyzacyjnej, wskazuje aktywną 

ochronę przed zamarzaniem nagrzewnicy powietrza na ciepłą wodę (czyli wymuszane jest zatrzymanie wentylacji). 
 

4.2. Ustawienia użytkownika 

Strzałki  umożliwiają przemieszczanie się w menu użytkownika: 

MODE / VENTILATION / RE-HEATING / FILTER / TIME / SETTING (TRYB/ WENTYLACJA/ NAGRZEWANIE/ FILTR/ 

CZAS/ USTAWIENIE)  
 

Naciśnięcie przycisku OK w menu „SETTING” umożliwia dostęp do menu parametrów: 

INPUTS / SWITCH / SENSOR / SENSOR / LIMIT / TEMPERATURE / DISPLAY / FIRMWARE / LANGUAGE / LAN-

GUAGE/LANGUAGE (WSTAWIANIE DANYCH/ CZUJNIK/ CZUJNIK/ OGRANICZENIE/ TEMPERATURA/ 

WYŚWIETLACZ/ OPROGRAMOWANIE WBUDOWANE/ JĘZYK/ JĘZYK/ JĘZYK) 

UWAGA - wstawienie niewłaściwych parametrów może mieć negatywny wpływ na prawidłowe działanie 

urządzenia! 
 

4.2.1 Menu „FILTER” (filtr) 

 Wskazuje liczbę dni pozostałych do czasu wymiany filtra. 

 Ustawienie regularnej częstości wymiany filtra na od 30 do 150 dni (w przyrostach co 10 dni) 

 Potwierdzenie zmiany filtra (po potwierdzeniu rozpoczyna się nowe odliczanie) 

 

Okresy pomiędzy regularnymi wymianami filtra należy ustawić zgodnie z zapyleniem i obciążeniem pyłkami roślin w 

środowisku zewnętrznym. 
 

4.2.2 Menu „TIME” (czas) 

 Ustawianie bieżącej godziny 

 Wybór formatu czasu: 12- lub 24-godzinowy 

 Ustawianie bieżącej daty 

 

Uwaga - automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym nie jest obsługiwane i musi być wykonywane 

ręcznie. 
 

4.2.3 Menu „INPUTS” (wstawianie danych parametrów) 
 

 Opcja ta umożliwia lub uniemożliwia zwiększanie objętości przetłaczanego powietrza podczas wentylacji 
- Binarne wejście DI1 do podłączenia zewnętrznych przełączników beznapięciowych 

 Opcja ta umożliwia lub uniemożliwia automatyczne sterowanie objętością przetłaczanego powietrza podczas 
wentylacji, zgodnie ze stężeniami mierzonych zanieczyszczeń 

- Analogowe wejście IN1 do podłączania czujnika zewnętrznego (czujnik „S”) z sygnałem wyjściowym o 
napięciu 0-10 V, w celu wykrywania jakości powietrza, stężenia CO2, wilgotności względnej, itd. 

 
 

4.2.4 Menu „SWITCH” (przełączanie) (binarne wejście DI1) 

 Ustawianie objętości przetłaczanego powietrza wentylacji przy zamkniętym wejściu DI1, w zakresie od 10 do 
100% 

 Ustawianie opóźnienia uruchamiania funkcji w zakresie od 0 do 300 sekund (z przyrostami co 10 sekund) 

 Ustawianie czasu kończenia funkcji w zakresie od 0 do 300 sekund (z przyrostami co 10 sekund) 
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W przypadku używania tego przycisku, czas opóźnienia rozruchu musi być ustawiony na „0 sekund” (aby krótkie na-

ciśnięcie przycisku zostało zaakceptowane), a czas kończenia musi być ustawiony na wartość niezerową. 
 

 
 

4.2.8 Menu „SENSOR” (czujnik) (analogowe wejście IN1) 

 Ustawianie krzywej zależności objętości przetłaczanego powietrza wentylacji od poziomu sygnału 0-10 V z ze-
wnętrznego czujnika 

 

Funkcja ta pozwala na dostosowanie odpowiedniej reakcji urządzenia (objętość przetłaczanego powietrza) do stopn i-

owego wzrostu mierzonego stężenia (np. ze względów ekonomicznych lub hałasu). 
 

 

Zależność objętości przetłaczanego powietrza od syg-

nału 

efektywność wentylacji 

 

 

 

Wejście IN1 

(napięcie sygnału 0-10 V) 

 

Ustawienie „odwróconej” odpowiedzi sterowania objętością przetłaczanego powietrza na sygnał sterujący 0-10 V (t.j. 

przeciwne zbocze krzywej A - B). 

Tę funkcję można wykorzystywać również do łączenia czujnika z innym zakresem sygnałów wyjściowych (np. 0-5 V, 2-

10 V). 

4.2.6 Menu „LIMIT” (ograniczenie) 

 Ustawianie maksymalnej i minimalnej dopuszczalnej objętości przetłaczanego powietrza 

 Opcja ta umożliwia lub uniemożliwia zatrzymania działania (objętość przetłaczanego powietrza = OFF) 

 
Uwaga - Ustawienia w menu „LIMIT” wpływają (ograniczają) wszystkie tryby pracy i ustawienia parametrów w innych 

menu użytkownika. 

 

Jeśli parametr „Min:" ustawiony jest na wartość niezerową, urządzenie można wyłączyć tylko poprzez długie naciśnięcie 

(3 sekundy) symbolu wentylacji w menu podstawowym lub ręcznie wybierając OFF objętości przetłaczanego powietrza 

wentylacji (jeśli jest to dozwolone). 

 

4.2.7 Menu „TEMPERATURE” (temperatura) 

 Ustawianie kalibracji czujnika temperatury temperatury wnętrza w zakresie of +/- 3°C (w przyrostach co 0,5°C) 
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4.2.8 Menu „DISPLAY” (wyświetlacz) 

 Regulacja jasności i kontrastu wyświetlacza (zalecane wartości: 70% i 50%) 

 
 

4.2.9 Menu „LANGUAGE” (język) 

 Wybór języka menu 

 
Uwaga - Jeśli sterownik został odłączony od źródła zasilania na dłużej niż 48 godzin, po ponownym podłączeniu język 

jest automatycznie ustawiany na angielski. 

 

4.2.10 Tryby wentylacji automatycznej 

Jeśli wskazany tryb pracy różni się od trybu ustawionego ręcznie przez użytkownika lub w programie tygodniowym, na 

działanie urządzenia (objętość przetłaczanego powietrza) ma wpływ żądanie zewnętrzne - wejście stykowe lub analo-

gowe (czujnik). 

 
- Żądanie z przełącznika w czujniku wilgotności w łazience/ 

toalecie/ kuchni 

- Żądanie z jakości powietrza/ CO2/ względ-

ne 
 

4.2.11 Kontrola stałego ciśnienia w ciągu przewodów 

Jeśli urządzenie pracuje w trybie stałej kontroli ciśnienia w ciągu przewodów zasilania (ustawienia w menu serwi-

sowym), w menu „VENTILATION” i „Program” można korzystać z opcji: OFF /0% /  / . 
 

Symbole słońca i księżyca przedstawiają dwa możliwe poziomy wymaganego ciśnienia;  

oznacza wartość normalnego ciśnienia roboczego (dziennego),  oznacza niski poziom 

ciśnienia, przeznaczonego do ograniczonej pracy nocnej (np. ze względu na hałas). 
 

Ten specjalny tryb w połączeniu z czujnikiem ciśnienia w przewodach jest w stanie zape-

wnić automatyczne sterowanie objętością przetłaczanego powietrza wentylacji w za-

leżności od zmiennej liczby pomieszczeń wentylowanych w budynku (na przykład centralna 

wentylacja w bloku mieszkalnym). 
 

Uwaga - Jeśli w trakcie pracy wystąpi problem z pomiarem ciśnienia w przewodzie zasilającym (np. z powodu uszkod-

zenia czujnika ciśnienia), tryb stałej kontroli ciśnienia można wyłączyć w menu użytkownika „INPUT”, poprzez anu-

lowanie funkcję CS („stałą czujnika”). 

Objętością przetłaczanego powietrza wentylacji można teraz sterować w zwykły sposób 

w trybie ręcznym lub według tygodniowych ustawieniach programu (patrz opisy w roz-

działach 4.1.1. i 4.1.3.). 
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4.2.12 Komunikaty ostrzegawcze 

Podczas pracy sterownik może pokazywać komunikaty ostrzegawcze, wskazujące konieczność wymiany filtra powietr-

za lub wyczerpane baterie; w przypadku uszkodzenia urządzenia, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy, zalecający 

skontaktowanie się z działem serwisowania. 

 
Wymiana baterii sterownika: 

Przed wymianą baterii należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania! 

Narzędziem (np. wkrętakiem płaskim) nacisnąć, aby zwolnić blokadę u dołu sterownika i wyjąć przednią część, za-

wierającą wyświetlacz. Teraz można wymienić baterię CR1632 i ponownie połączyć obydwie części sterownika. Po 

jego włączeniu, należy ustawić prawidłową godzinę i datę. 
 

Opis komunikatów o błędach i ich przyczyny 
 

Błąd Opis Możliwa przyczyna Rozwiązywanie problemów 

Nie można uru-

chomić urządzenia 

 Urządzenie nie rea-
guje nawet po 
wybraniu potrzeb-
nego poziomu 
działania 

 Niepodłączone zasilanie  Podłączyć urządzenie do źródła 
zasilania (włączyć wyłączniki bez-
pieczeństwa) 

 Nie znaleziono  Odłączyć od źródła zasilania i 
wezwać serwisanta 

Urządzenie podaje 

za małą ilość 

powietrza 

 Urządzenie podaje 
znacząco mniejszą 
ilość powietrza 

 Filtr zablokowany  Odłączyć urządzenie od źródła 
zasilania. 

 Wymienić materiał lub wkład filtra 

 Jeśli urządzenie jest w użyciu od 
około 4 lat, wymienić wymienniki 
ciepła 

 Mechaniczna przeszkoda o stronie 
ssania świeżego powietrza lub na 
wylotach powietrza zasilania 

 Sprawdzić, czy otwory zasysania 
świeżego powietrza lub wylotów 
powietrza zasilania nie są mecha-
nicznie zakryte 

 Usunąć wszystkie przeszkody 

 Sprawdzić wzrokowo i słuchem, 
czy przepustnice działają pra-
widłowo 

 Nie znaleziono  Odłączyć od źródła zasilania i 
wezwać serwisanta 

Urządzenie nie grze-

je lub grzeje nie-

wystarczająco 

 Po uruchomieniu 
nagrzewnicy, 
powietrze zasilania 
pozostaje zimne 

 Elektryczna nagrzewnica nie jest 
podłączona do źródła zasilania 

 Podłączyć urządzenie do źródła 
zasilania (włączyć wyłączniki bez-
pieczeństwa) - wykonuje tylko 
uprawniona osoba 

 Reakcja ochrony cieplnej elek-
trycznej nagrzewnicy 

 Poczekać, czy błąd nie ustąpi sa-
modzielnie lub po ok. 1 godzinie 

 Niska maksymalna wydajność 
nagrzewnicy 

 Nie jest to błąd (niewystarczająca 
wydajność projektowa) 

 Nie znaleziono  Odłączyć od źródła zasilania i 
wezwać serwisanta 
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Z urządzenia kapie 

woda 

 Krople wody z dr-
zwiczek i korpusu 
urządzenia podczas 
jego działania 

 Syfon skroplin jest nie-
wystarczająco zalany 

 Odłączyć urządzenie do źródła 
zasilania i zalać syfon skroplin 

 Syfon skroplin jest zablokowany 
zanieczyszczeniami 

 Odłączyć urządzenie do źródła 
zasilania i oczyścić spust skroplin 
oraz syfon 

 Uszkodzony rowek uszczelki 
(może temu towarzyszyć gwizd, 
powodowany przepływem powietr-
za przez szczelinę) 

 Odłączyć urządzenie do źródła 
zasilania i wymienić uszczelkę 

 Krople wody w punk-
cie połączenia spustu 
skroplin 

 Uszczelka spustu skroplin lub 
przewód są uszkodzone 

 Odłączyć urządzenie do źródła 
zasilania i ponownie uszczelnić 
spust skroplin 

  Nie znaleziono  Odłączyć od źródła zasilania i 
wezwać serwisanta 

 


