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 2. Przeznaczenie osuszacza
Osuszacz powietrza 740W zaprojektowany zosta³ do u¿ytku w pomieszczeniach, które musz¹ zostaæ osuszone, a tak¿e w 

pomieszczeniach, gdzie nastêpowaæ mo¿e niekontrolowany wzrost wilgoci.  
  

  3. Ograniczenia u¿ycia
 Osuszacz powietrza 740W mo¿e byæ u¿ytkowana tylko zgodnie z zamieszczonymi poni¿ej “Dopuszczalnymi warunkami 

pracy”.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ instalowane w pomieszczeniach, w których w powietrzu znajduje siê gaz, olej, siarka, ani te¿ w pobli¿u 
Ÿróde³ ciep³a. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ stosowane na pochy³ych powierzchniach.

INFORMACJE DOT. CZYNNIKA CH£ODZ¥CEGO
R 410a to czynnik ch³odniczy zgodny z przepisami europejskimi w zakresie ekologii, jednak¿e zalecamy, aby nie 

dziurawiæ obiegu ch³odzenia w urz¹dzeniu. Po zakoñczeniu eksploatacji nale¿y przekazaæ urz¹dzenie do odpowiedniego 
punktu zbiórki. Czynnoœci zwi¹zane z konserwacj¹ i utylizacj¹ musz¹ byæ przeprowadzane wy³¹cznie przez 
wykwalifikowanych pracowników (R410a).  Materia³y u¿yte do opakowania nadaj¹ siê do recyklingu. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ 
u¿ywane na zewn¹trz. 

W konstrukcji i budowie urz¹dzenia nie przewidziano zastosowania  do celów zarobkowych/profesjonalnych.  
Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynnoœci obs³ugowe nieopisane w 

Instrukcji Obs³ugi bêd¹ traktowane za bezprawne i spowoduj¹ natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych. U¿ytkowanie 
elektronarzêdzia niezgodne z przeznaczeniem lub Instrukcj¹ Obs³ugi spowoduje natychmiastow¹ utratê Praw Gwarancyjnych.

DOPUSZCZALNE WARUNKI PRACY

Praca ci¹g³a S1,   do u¿ytku  wewn¹trz pomieszczeñ

 

Dyrektor Techniczny
mgr in¿   Waldemar £abudzki

 1.  DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE dla partii: 11300001-11300999
DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 deklaruje z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e maszyna: Osuszacz powietrza 
DED9905 - 740W
Funkcja: Patrz Instrukcja Obs³ugi
Rok produkcji: 2014

do której odnosi siê niniejsza deklaracja spe³nia wymagania Dyrektyw WE (EC):
  o zharmonizowaniu przepisów pañstw cz³onkowskich odnosz¹cych siê do sprzêtu elektrycznego 

             przeznaczonego do stosowania w okreœlonych zakresach napiêcia (Low voltage) 
certyfikatem nr.  

  w sprawie zbli¿enia przepisów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych kompatybilnoœci elektromagnetycznej 
(Electromagnetic compatibility) 

oraz wymagania zasadnicze w RP: 
Dz. U.2007 nr 82 poz. 556 

Zastosowane normy zharmonizowane:

Pruszków  2014-01-01

2006/95/EC
co dla potwierdzono 

N8 110725707486wydanym przez TÜV SÜD RIDLERSTRASSE 65 80339 MUNCHEN 
GERMANY 

2004/108/EC
co potwierdzono certyfikatem nr. Z2110325707465 wydanym przez TÜV SÜD 

RIDLERSTRASSE 65 80339 MUNCHEN GERMANY

Dz. U.2007 nr 155 poz. 1089                Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagañ dla sprzêtu elektrycznego.

EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2:/A2:2008, EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 60335-2-40/A2:2009, 
EN 60335-1/A14:2010, EN 62233:2008, 

Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o kompatybilnoœci elektromagnetycznej

12
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Deklaracja zgodnoœci WE traci swoj¹ wa¿noœæ, je¿eli maszyna zostanie 
zmieniona,przebudowana lub jest u¿ytkowana niezgodnie z Instrukcj¹ Obs³ugi.   
Osoba upowa¿niona do przygotowywania i sporz¹dzania deklaracji zgodnoœci oraz 
dokumentacji technicznej: Kierownik Dzia³u Technicznego i Serwisu - Grzegorz Ratyñski
DEDRA EXIM Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8



  4. Dane techniczne
Osuszacz powietrza 740W  model: DED9905

Silnik  elektryczny indukcyjny 
Napiêcie pracy 230 V  50 Hz
Czynnik ch³odz¹cy R-410a (320 g.)

Stopieñ ochrony przed dostêpem wilgoci i cia³ obcych IP 21

Temperatura pracy 5°C - 35°C
Zbiornik na wodê 8l
Wydajnoœæ 50l / dobê (30°C przy 80%HR-wilgotnoœæ)

3Przep³yw powietrza 300 m/h
Ha³as 53 dB
Masa 21,5 kg

Klasa ochrony I
2Wymiary pomieszczenia 165-220 m

 5. Bezpieczeñstwo pracy
U rosimy  o dok³adne zapoznanie siê z treœci¹ tego rozdzia³u, celem maksymalnego 

ograniczenia mo¿liwoœci powstania urazu, b¹dŸ wypadku spowodowanego niew³aœciw¹ obs³ug¹ lub 
nieznajomoœci¹ Przepisów Bezpieczeñstwa Pracy.
   

1. Urz¹dzenie  mo¿e u¿ytkowaæ osoba, która dok³adnie zapozna³a siê i zrozumia³a  treœæ Instrukcji Obs³ugi.
2. Nie dotykaæ urz¹dzenia mokrymi rêkami.
3. Maszyna jest niebezpieczna dla dzieci, dlatego nale¿y do³o¿yæ szczególnej troski, by urz¹dzenie by³o absolutnie niedostêpne 
dla dzieci. Urz¹dzenia nie mog¹ obs³ugiwaædzieci.
4. Chc¹c od³¹czyæ urz¹dzenie od Ÿród³a zasilania nale¿y poci¹gn¹æ za wtyczkê i wysun¹æ j¹ z kontaktu.
5. Nigdy nie naprawiaæ urz¹dzenia samemu.
6. W czasie pracy nie przeci¹¿aæ urz¹dzenia. Pracowaæ zgodnie z Dopuszczalnymi warunkami pracy.
7. Ka¿dorazowo przed rozpoczêciem pracy, sprawdzaæ stan techniczny koñcówek przewodu zasilaj¹cego, obudowy, pojemnika 
na wodê itp. W przypadku wykrycia uszkodzeñ nie uruchamiaæ osuszacza, przekazaæ je do Serwisu DEDRA lub skontaktowaæ siê 
z Nim.  Zabronione jest u¿ywanie wê¿y, czêœci nieoryginalnych.
8. Nie nale¿y u¿ywaæ urz¹dzenia je¿eli przewód sieciowy lub inna wa¿na czêœæ urz¹dzenia (w³¹cznik, spust,itp.) jest uszkodzona.
9. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach których w powietrzu znajduje siê gaz, olej, siarka, ani te¿ w pobli¿u Ÿróde³ ciep³a.
10. Nie stawiaæ przedmiotów na osuszaczu.
11. Nie zastawiaæ wlotów i wylotów powietrza.
12. Nie opieraæ o urz¹dzenie ciê¿ kich lub gor¹cych przedmiotów. 
13. Podczas transportu urz¹dzenie musi staæ w pozycji pionowej, oparte o jeden bok. 
14. Przed transportem nale¿y opró¿niæ zbiornik na skroplon¹ wodê.

przejmie p

6. Przygotowanie do pracy
Upewniæ siê czy napiêcie sieci zasilaj¹cej odpowiada wartoœci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia. Po 

transporcie nale¿y odczekaæ co najmniej 1 godzinê przed uruchomieniem urz¹dzenia. Osuszacz nale¿y ustawiæ na p³askiej 
powierzchni. Ustawiaj¹c urz¹dzenie nale¿y zachowaæ co najmniej 60-centymetrow¹ odleg³oœæ od œcian. 

  7. Pod³¹czenie do sieci zasilaj¹cej
Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia  upewniæ siê, czy napiêcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej 

wartoœci. Instalacja zasilaj¹ca maszynê powinna byæ wykonana przewodem miedzianym o minimalnym przekroju co najmniej 
 21,5mm, powinna byæ poprowadzona od bezpiecznika o wartoœci 10 A. Musi spe³niaæ warunki przepisów bezpieczeñstwa 

u¿ytkowania. Instalacja musi byæ wyposa¿ona w przewód ochronny.
W przypadku korzystania z przed³u¿aczy nale¿y zwróciæ uwagê, by przekrój ¿y³y by³  co najmniej  taki  jak podano wy¿ej oraz, by 
funkcjonowa³o uziemienie. W czasie pracy przewód nale¿y tak u³o¿yæ by nie by³ nara¿ony na przeciêcie. Nie u¿ywaæ 
uszkodzonych przed³u¿aczy. Okresowo nale¿y sprawdzaæ stan techniczny kabla zasilaj¹cego i przed³u¿acza. 

  8. W³¹czanie urz¹dzenia          

 Przed w³¹czeniem maszyny, ka¿dorazowo nale¿y sprawdzaæ czy wszelkie elementy odpowiedzialne za bezpieczeñstwo pracy s¹ 
sprawne. 
Dok³adny opis poszczególnych funkcji w które wyposa¿ony jest osuszacz opisano poni¿ej.
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 9. U¿ytkowanie urz¹dzenia
Osuszanie powietrza w pomieszczeniach z odprowadzeniem wody do pojemnika
Przed uruchomieniem sprawdŸ, czy urz¹dzenie jest wy³¹czone. Upewniæ siê, ¿e wtyczka w³o¿ona jest prawid³owo w gniazdo 
zasilaj¹ce. Przed uruchomieniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, czy zbiornik na wodê jest w odpowiednim miejscu i czy jest 
prawid³owo w³o¿ony. W³¹czyæ osuszacz za pomoc¹ przycisku(1) (Rys. 1). 
Ustawienie wilgotnoœci 
W celu ustawienia wilgotnoœci docelowej pomieszczenia, nale¿y za pomoc¹ przycisków regulatora wilgotnoœci(2) ( ) Rys. 1
ustawiæ wymagan¹ wilgotnoœæ. Podzia³ka jest w procentach i ustawia siê j¹ skokowo co 10%. Po osi¹gniêciu wymaganej 
wilgotnoœci urz¹dzenie wy³¹cza funkcjê osuszania.
Moc pracy wentylatorów
W celu zwiêkszenia mocy wentylatorów nale¿y przycisn¹æ przycisk „mocy pracy wentylatorów” (3) ( ). Zapali siê dioda Rys. 1
wiêkszych obrotów wiatraka. By zmniejszyæ moc pracuj¹cego wiatraka nale¿y ponownie przycisn¹æ przycisk „mocy pracy 
wentylatorów”.
Programowanie czasowe
Osuszacz DED9905 posiada funkcjê ustawienia pracy czasowej. Funkcja ta s³u¿y do ustawiania czasu osuszania pomieszczenia i 
utrzymywania danego poziomu wilgotnoœci. W celu nastawienia czasu dzia³ania osuszacza nale¿y wcisn¹æ przycisk 
programatora czasowego(4) a nastêpnie poprzez przyciski „regulatora czasu” (2) ( ) ustawiæ rz¹dany czas w godzinach. Rys. 1
Zakres ustawieñ czasu to 1-24 godzin. 
Opró¿nianie pojemnika z wod¹

W przypadku, gdy zbiornik na wodê bêdzie pe³ny osuszacz to zasygnalizuje, patrz Rys. 1, w³¹czeniem siê sygnalizacji 
dŸwiêkowej oraz diody (5) i wy³¹czeniem osuszacza. Nale¿y wyj¹æ pojemnik z wod¹, opró¿niæ go, a nastêpnie wsun¹æ pojemnik 
do osuszacza. Urz¹dznienie uruchomi siê automatycznie (zdjêcie 3, przedstawia wyjêcie pojemnika).

  

Rys. 1

Sygnalizacja ostrzegawcza o 
pe³nym zbiorniu wody (5)

W³¹cznik osuszacza(1) Programator czasowy (4) Regulator wilgotnoœæ / czas (2)

Moc pracy wentylatorów (3)

Wilgotnoœæ w pomieszczeniu

Zdjêcie 3

W przypadku, gdy temperatura jest poni¿ej 12°C osuszacz zacznie automatyczne odmara¿anie. Bêdzie to sygnalizowane 
zaœwieceniem diody „sygnalizacja funkcji odmra¿ania” (zdjêcie 2). 
PAMIÊTAJ!!!!
Sygnalizacja odmra¿ania bêdzie siê za³¹cza³a równie¿ w przypadku, gdy filtr powietrza jest zbyt brudny. 
Osuszanie powietrza w pomieszczeniach z odprowadzeniem wody za pomoc¹ wê¿a
Chc¹c skorzystaæ z mo¿liwoœci odprowadzania wody za pomoc¹ wê¿a nale¿y postêpowaæ zgodnie z nastêpuj¹cymi krokami.
1. Przygotowaæ w¹¿ odprowadzaj¹cy
2. Z ty³u osuszacza znajduje siê plastikowa zaœlepka (po prawej stronie), któr¹ nale¿y odkrêciæ.
3. Wyj¹æ elastyczn¹ os³onê (zaœlepkê, os³onê w³o¿yæ np. do plastikowego zbiornika)-zdjêcie 4.
4. W¹¿ wsun¹æ do odkrêconego pierœcienia i dokrêciæ do odprowadzenia wody (zdjêcie 5)
5. W¹¿ nie mo¿e byæ pozaginany, 
6. Osuszacz musi znajdowaæ siê powy¿ej poziomu odprowadzanej wody. Wê¿a odprowadzaj¹cego wodê nie mo¿na k³aœæ na 
przedmiotach, gdy¿ spowoduje to zatrzymanie swobodnego odprowadzania wody z osuszacza.   
 

Zdjêcie 4 Zdjêcie 5

Temperatura w pomieszczeniu

Zaprogramowany czas dzia³ania Wilgotnoœæ docelowa

Sygnalizacja funkcji
odmra¿ania
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PROBLEM
Osuszacz powietrza 740W nie dzia³a
(nie dzia³a wentylator i kompresor) 
 
 
 

Wentylator nie dzia³a, kompresor dzia³a 
 

Wentylator dzia³a, kompresor nie dzia³a  

  
 
 
 
 

PRZYCZYNA
Brak zasilania lub napiêcie zasilania 
jest za niskie.

Uszkodzony przewód zasilaj¹cy
Wtyczka jest nieprawid³owo w³o¿ona
 

Silnik nie dzia³a
 

 

ROZWI¥ZANIE
Skontaktowaæ siê uprawionym elektrykiem. SprawdŸ, czy
 napiêcie zasilania odpowiada wartoœci podanej na tabliczce
 znamionowej.
Skontaktuj siê z serwisem.
W³o¿yæ jeszcze raz wyczkê do gniazda zasilaj¹cego.

Skontaktuj siê z serwisem DEDRA EXIM

Napiêcie zasilania za niskie
Opóznienie 3 minutowe

Skontaktowaæ siê z uprawnionym 
elektrykiem.

Osuszacz nie rozpoczyna pracy, 
zbiera za ma³o wody

Brudny filtr..
Temperatura i wilgotnoœæ za ma³a.

Wyczyœciæ filtr (patrz pkt. 10)
Skontaktowaæ siê z SERWISEM 
DEDRA

Ha³as

Nierówna pod³oga.
Obluzowany kompresor lub silnik.
Odg³os przep³ywaj¹cej wody.

Przesun¹æ osuszacz na równ¹ 
powierzchniê
Skontaktowaæ siê z serwisem 

Wyciek wody Pêkniêty zbiornik na wodê.
Mikrow³¹cznik nie dzia³a.
Zbiornik nie jest prawid³owo 
wsuniety do osuszacza.

Skontaktuj siê z serwisem DEDRA 
EXIM.
Skontaktuj siê z serwisem DEDRA 
EXIM.

   10. Bie¿¹ce czynnoœci obs³ugowe
Przed rozpoczêciem czyszczenia osuszacza nale¿y pamiêtaæ, ¿e:
URZ¥DZENIE MUSI BYÆ WY£¥CZONE I OD£¥CZONE OD �RÓD£A ZASILANIA.
10.1 Czyszczenie kratki wlotu powietrza
- Kratkê czyœciæ miêkk¹ mokr¹ szmatk¹ lub g¹bk¹,
- Je¿eli kratka pokryta jest du¿¹ warstw¹ kurzu mocno przylegaj¹cego do tworzywa mo¿na u¿yæ detergentów. Mycie wykonaæ za 
pomoc¹ wilgotnej szmatki lub wilgotnej g¹bki.
- Nie u¿ywaæ bie¿¹cej wody, nie mo¿na moczyæ urz¹dzenia- grozi to pora¿eniem pr¹dem.
- Nie czyœciæ benzyn¹ ani rozpuszczalnikami.

10.2 Czyszczenie filtra 
Filtr oczyszcza powietrze z kurzu, py³u. Filtr usuwa zanieczyszczenia, które mog¹ wp³ywaæ na pracê osuszacza, dlatego 

te¿ nale¿y utrzymywaæ go czystym. Praca osuszacza z brudnym filtrem powoduje, 
¿e bieg powietrza jest utrudniony i spada wydajnoœæ urz¹dzenia. 

Czyszczenie filtra powinno odbywaæ siê raz na 2 tygodnie. 
- Wysun¹æ zbiorniki na wodê.
- Delikatnie poci¹gn¹æ plastikowe siatkê filtra w dó³, a nastêpnie wysun¹æ filtr 
(rysunek 1).
- Wewnêtrzny filtr oczyœciæ za pomoc¹ odkurzacza lub przeczyœciæ wilgotn¹ 
szmatk¹ i dok³adnie wysuszyæ.
- Zamontowaæ filtr wsuwaj¹c go wewn¹trz osuszacza.. 

 11. Samodzielne usuwanie usterek

Wszelkie naprawy i prace na podzespo³ach elektrycznych musi wykonywaæ SERWIS DEDRA.

12.Kompletacja osuszacza
Model:  DED9905
1. Osuszacz powietrza 740W  - 1 szt.  2. Zbiornik na wodê - 1 szt. 3. W¹¿ PVC -1 szt.  

Rysunek 1
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13. Schemat elektryczny
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14. Rysunek z³o¿eniowy
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 Lista dostêpnych czêœci

Nr na 
rysunku

Symbol czêœci Nazwa

XDED9905.02
XDED9905.08
XDED9905.09
XDED9905.10
XDED9905.15
XDED9905.16
XDED9905.17
XDED9905.24
XDED9905.25
XDED9905.26
XDED9905.27
XDED9905.30
XDED9905.32
XDED9905.33
XDED9905.34
XDED9905.35
XDED9905.38
XDED9905.39
XDED9905.40
XDED9905.41
XDED9905.42
XDED9905.44
XDED9905.45
XDED9905.46
XDED9905.47
XDED9905.48

Kó³ko
W³¹cznik

Uchwyt w³¹cznika
Kondensator

P³yta steruj¹ca
P³yta zasilaj¹ca
Panel steruj¹cy

Obudowa wentylatora
Silnik wentylatora
Ko³o wentylatora

Kondensator
Kabel zasilaj¹cy

Kratka górna
P³ytka panelu steruj¹cego

Szyna
Szyna

Zaœlepka odp³ywu
Gumowy korek

Pojemnik odp³ywowy
Obudowa p³ywaka

P³ywak
Filtr powietrza

Rurka odp³ywowa
Podk³adka

Czujnik
Czujnik
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16. Informacja dla u¿ytkowników o pozbywaniu siê 
urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych 
(dotyczy gospodarstw domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub do³¹czonej do nich dokumentacji informuje, ¿e 
niesprawnych urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na wyrzucaæ razem z odpadami bytowymi. 
Prawid³owe postêpowanie w razie koniecznoœci utylizacji, powtórnego u¿ycia lub odzysku podzespo³ów polega na 
przekazaniu urz¹dzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie bêdzie przyjête bezp³atnie. Informacji o lokalizacji 
miejsc zbiórki zu¿ytego sprzêtu udzielaj¹ w³adze lokalne np. na swoich stronach internetowych .  

Prawid³owa utylizacja urz¹dzenia umo¿liwia zachowanie cennych zasobów i unikniêcie negatywnego wp³ywu na 
zdrowie i œrodowisko, które mo¿e byæ zagro¿one przez nieodpowiednie postêpowanie z odpadami.

Nieprawid³owa utylizacja odpadów zagro¿ona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

U¿ytkownicy  w krajach Unii Europejskiej
W razie koniecznoœci pozbycia siê urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktowaæ siê z 

najbli¿szym punktem sprzeda¿y lub z dostawc¹, którzy udziel¹ dodatkowych informacji.

Pozbywanie siê odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹
       Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia siê niniejszego produktu prosimy skontaktowaæ siê z lokalnymi w³adzami   lub   ze   
sprzedawc¹   celem   uzyskania   informacji   o   prawid³owym   sposobie postêpowania.

 15.Uwagi koñcowe
W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane s¹ na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt 

prosimy przekazaæ do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowi¹zany jest przyj¹æ reklamowany produkt), albo przes³aæ do 
Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM na adres: DEDRA-EXIM Sp. z o.o.  05-800 Pruszków  ul. 3  Maja 8    (Millenium Logistic Park 
hala A2).
    

Uprzejmie prosimy do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹ wystawion¹ przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa bêdzie traktowana 
jako pogwarancyjna. Posimy dok³adnie opisaæ rodzaj niesprawnoœci urz¹dzenia.
  

Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt nale¿y przes³aæ do Serwisu (koszty 
wysy³ki pokrywa u¿ytkownik).

DEDRA - EXIM Sp. z o.o. 05-800 PRUSZKÓW   ul. 3 Maja 8
Tel. (22) 73-83-777; fax (22) 73-83-779 Serwis: wew. 129

e-mail  lub serwis @dedra.pl info@dedra.pl

Wszelkie prawa zastrze¿one. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obs³ugi we fragmentach albo 
w ca³oœci bez zgody DEDRA-EXIM zabronione. Instrtukcja oryginalna.
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Dziêkujemy za dokonanie wyboru elektronarzêdzi DEDRA.

Zapraszamy do wypróbowania tak¿e innych naszych narzêdzi i elektronarzêdzi,  przeznaczonych 
do obróbki drewna, ceramiki i metalu.

Wœród nich znajd¹ Pañstwo miêdzy innymi:

! Pilarki tarczowe do drewna sto³owe, taœmowe,  rêczne oraz  k¹towe 600 W - 3000 W

! Strugarki gruboœciowe, wyrówniarki oraz strugi elektryczne rêczne

! Wyrzynarki przenoœne  i  rêczne oraz  frezarki

! Przecinarki do p³ytek ceramicznych z tarczami diamentowymi oraz  bruzdownice

! M³otowiertarki, wiertarki sto³owe i rêczne, wiertarko-wkrêtarki akumulatorowe

! Przecinarki taœmowe do metalu oraz przecinarki œciernicowe

! Szlifierki k¹towe

! Wci¹gniki elektryczne

! Pi³y tarczowe do drewna z wêglikami spiekanymi oraz uniwersalne o œrednicach do 600 mm

! Diamentowe pi³y tarczowe do ciêcia ceramiki oraz jej szlifowania o œrednicach 110 mm-350 

mm

! Diamentowe koronki do ceramiki

! Wycinacze otworów z nasypem wêglika wolframu oraz pilniki

! Otwornice do drewna

! Mieszaki do zapraw, tynków, klejów oraz farb

! Komplety kluczy, nasadek, koñcówek roboczych

! Wkrêtaki, kombinerki, szczypce, cêgi oraz nitownice

! Zestawy wierte³ do drewna, ceramiki i metalu

! Zestawy wierte³ oraz d³ut do m³otowiertarek

! Pi³y rêczne oraz brzeszczoty

! Miarki zwijane oraz sk³adane, no¿e

! Poziomnice, poziomnice laserowe, poziomnice wodne, ³aty murarskie

! No¿e do szk³a, przyssawki, oleje

W domu mo¿esz zrobiæ z nami 
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Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ 
kupuj¹cego wynikaj¹cych z niezgodnoœci towaru z umow¹.

DEDRA  EXIM  Sp. z o.o.   
05-800 Pruszków  ul. 3 Maja 8 
tel:  (+48 / 22)  73-83-777
fax: (+48 / 22) 73-83-779 
http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl Karta Gwarancyjna

Pieczêæ sprzedawcy

Data i podpis  ................................................

Nr katalogowy:  DED

Nazwa:  Osuszacz powietrza 740W
                       
 ..............................................................................
 

Numer seryjny:      .............................................

9905

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji s¹ mi znane, co potwierdzam w³asnorêcznym podpisem:

.........................................                                ...............................................
      data i miejsce                                                     podpis kupuj¹cego

Oœwiadczenie Nabywcy

1. Gwarantujemy sprawne dzia³anie produktu, zgodnie z warunkami techniczno - u¿ytkowymi
opisanymi  w Instrukcji Obs³ugi. Udzielamy  gwarancji  na  okres 12 miesiêcy licz¹c od daty
zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie. Gwarancja obowi¹zuje na ca³ym terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Reklamacja winna byæ zg³oszona pisemnie w okresie trwania
gwarancji.

2. Obowi¹zki gwaranta wykonuje punkt sprzeda¿y.
3. Niniejsz¹ gwarancj¹ objête s¹ usterki spowodowane wadliwymi materia³ami, nieprawid³owym

monta¿em, b³êdami wykonania. 
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym bêd¹ usuniête przez DEDRA-EXIM w terminie

ustalonym przez strony.
5. Produkt winien byæ dostarczony do punktu sprzeda¿y. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji

jest przedstawienie: 
- prawid³owo wype³nionej Karty Gwarancyjnej,
- dowódu zakupu (ewentualnie jego kopia) z dat¹ sprzeda¿y jak w Karcie Gwarancyjnej,

6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta³ych w wyniku:
- u¿ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami  Instrukcji Obs³ugi,
- u¿ytkowania urz¹dzenia dla majsterkowiczów do celów profesjonalnych
- przeci¹¿enia urz¹dzenia, prowadz¹cego do uszkodzenia silnika lub elementów  przek³adni

mechanicznej,
- dokonywania napraw przez osoby nieupowa¿nione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeñ mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych si³ami i 

czynnikami zewnêtrznymi,
- uszkodzeñ bêd¹cych nastêpstwem: monta¿u niew³aœciwych czêœci lub osprzêtu, 

stosowania niew³aœciwych smarów, olejów, œrodków konserwuj¹cych
7. Gwarancji nie podlegaj¹ czêœci ulegaj¹ce naturalnemu zu¿yciu w czasie eksploatacji:

bezpieczniki  termiczne, szczotki elektrografitowe, paski klinowe, uchwyty  narzêdziowe,
akumulatory, koñcówki  robocze  elektronarzêdzi (pi³y  tarczowe,  wiert³a,  frezy,  itp..).

8. Tabliczka znamionowa urz¹dzenia powinna byæ czytelna. Reklamowany egzemplarz nale¿y
dok³adnie zabezpieczyæ przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to mo¿liwe dostarczyæ w 
oryginalnym opakowaniu. 
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