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AL MODELULUI

16L/zi – dezumidificator
20L/zi – dezumidificator + UV
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SPECIFICA IA TEHNIC

Nr. modelului
Tensiunea de alimentare
Eficien a de îndep rtare a
umidit ii
Consumul de
energie/amperi *
Compresorul
Agent r cire
Mediul de func ionare
Capacitatea rezervorului cu
ap
Dimensiuni (la . x adânc. x
înal .)
Greutatea net

DH 716
DH 720
220V-240V,~50Hz
161/ zi
201/ zi
280W/1.3A

370W/1.7A

Rotativ
R134a
5 ~ 35°C
5.5I
410x210x550 mm
12 kg

12.5 kg

Aparatul con ine gaz fluorat cu efect de ser , cu poten ial de înc lzire global
(GWP) = 1300 (C02=1).

• Aceste m sur tori sun ob inute la temperatura relativ de RT
30 °C i a umidit ii relative de RH 80%.
• Datele indicate pot varia din motive tehnice. Pentru a ob ine
informa ii mai precise trebuie s verifica i pl cu a de fabrica ie
situat pe produs.

2

Func ionarea

1 - orificiul de evacuare a aerului uscat
2 - condensator 3-vaporizator
4 - orificiul de admisie a aerului umed
5 - microcomutator
6 - rezervor pentru ap 7-motor
8 - ventilator
9 - compresor
10 - rezervor pentru ap

Acest produs este folosit pentru uscarea aerului. Acesta controleaz umiditatea relativ prin
trecerea aerului prin aparat, care conduce la condensarea excesiv a umidit ii pe elementele
de r cire. Contactul cu suprafa a rece cauzeaz condensarea umezelii din aer. Apa
condensat este în siguran colectat în rezervorul de ap . Aerul uscat trece prin
condensator, în care este u or înc lzit i apoi re-intr în camer , dar atunci temperatura lui
este pu in mai ridicat .
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Amplasarea
Excesul de umiditate se va
r spândi în întreaga cas în
acela i fel ca mirosul care se
r spânde te în jurul camerei în
timpul g titului. Din acest
motiv, aparatul ar trebui s fie
plasat astfel încât s poat
atrage aerul umed din toat
casa. Op ional, în cazul în care
într-un singur loc va apare o
problem grav , este posibil ca
dezumidificatorul
s
fie
amplasat lâng acest loc, i
apoi s fie amplasat într-un
punct mai central .

În
timpul
amplas rii
dezumidificatorului, asigura iv c acesta este amplasat pe o
suprafa plan i c pe fiecare
parte a aparatului exist un
spa iu de 10 cm (4 "), pentru a
permite fluxul eficient de aer .
Acest dezumidificator este
dotat cu ro i , pentru a asigura
o mai mare mobilitate. Atunci
când dezumidificatorul este
deplasat, acesta trebuie înainte
oprit, iar rezervorul de ap
trebuie golit.

Nu se recomand folosirea
prelungitorului, prin urmare,
trebuie s v asigura i c
dezumidificatorul
este
suficient de aproape de priz .
Dac este nevoie de folosire a
prelungitorului, trebuie s v
asigura i c diametrul, firelor
cablului este de cel pu in 1
mm2. În timpul func ion rii
dezumidificatorului, dac este
necesar, u a de la intrare i
ferestrele trebuie s fie închise
pentru a asigura o eficacitate
mai mare a aparatului.

Recomand ri înainte de utilizare
ATEN IE!
• aparatul trebuie s fie întodeauna în pozi ie vertical ;
• aparatul trebuie s fie l sat timp de o or într-o pozi ie vertical înainte de conectarea la
re eaua de alimentare dup ce a fost transportat sau atunci când a fost înclinat (de
exemplu, în timpul cur irii);
• orice corp str in ar trebui s fie inut departe de orificiile de intrare i ie ire a aerului;
• tensiunea de alimentare trebuie s respecte specifica iile indicate pe pl cu a de fabrica ie
din spatele aparatului;
• în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de c tre
reprezentantul autorizat al service-ului (o persoan cu calificare corespunz toare) pentru
a evita pericolele.
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• pentru a porni i opri aparatul, în nici un caz nu folosi i fi a. Utiliza i întotdeauna
întrerup torul de pe panoul de control;
• înainte ca aparatul s fie deplasat, trebuie mai întâi s fie oprit, iar apoi golit rezervorul
de ap ;
• nu trebuie s folosi i aerosoli împotriva viermilor sau alte produse de cur are care sunt
inflamabile;
• în nici un caz aparatul nu trebuie udat sau stropit cu ap .

IMPORTANT!
Nu trebuie folosit la o temperatur a camerei sub 5°C pentru a preveni înghe area
evaporatorului.

Piese

Fa
1. Panoul de comand
2. Orificiul de admisie a aerului /
Filtrele
3. Fereastr pentru observarea
nivelului de ap
4. Mâner
5. Rezervor de ap
Spate
6. Capacul de evacuare a aerului
7. Orificiul de evacuare a aerului
8. Placa din spate
9. Orificiul de drenare continu
10. Roata
11. Cablul de alimentare
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Instalarea filtrelor

Grilaj

Filtru anti
- praf

Filtru de
c rbune

Deservirea
1. Butonul "Înc lzire" (numai pentru
modelul cu func ia de înc lzire)
2. Lumina ultraviolet (numai pentru
modelul cu lumin ultraviolet )
3. TIMER
4. Ecranul de afi are
5. Butonul de reglare a vitezei
(ventila iei)
6. Butonul de selectare a umidit ii
7. Buton ON/OFF (deschis/închis)

Ecranul de afi are
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Montarea
filtrului

Indica ii
1. Umiditate:
uscare continu , 50%, 60%, 70%, 80%.
2. Condi ii de umiditate ambiant : bune
, satisf c toare

, rele

înseamn 50%

umiditatea ambiant

70%

înseamn 30%

umiditatea ambiant < 50% sau 70% < umiditatea ambiant

80%

înseamn c umiditatea ambiant este mai mare de 80%.
3.

Compresorul este în stare de func ionare. În cazul în care func ia de dezghe are este
activat , pic turile de ap încep s lic reasc
compresorul nu func ioneaz ,
rezervorul este plin cu ap .

4. Indicatorul de c ldur (numai pentru modelul cu func ia de înc lzire): În momentul ap s rii
butonului de înc lzire, când temperatura ambiant este mai mic de 25°C, indicatorul de
c ldur se aprinde iar înc lzitorul începe s lucreze. În acest timp viteza ventilatorului va
r mâne la un nivel ridicat. Dar dac , temperatura ambiant este mai mare decât 25°C,
indicatorul de c ldur nu se va aprinde, iar înc lzitorul nu va lucra. *Acest înc lzitor PTC
este protejat de un termostat i siguran termic împotriva supraînc lzirii.
5. Indicatorul UV (radia ii ultraviolete), numai pentru modelul cu lumin ultraviolet . *Razele
UV pot elimina bacteriile din aer.
6. Indicatorul TIMER, de la 1 la 24 ore.
7. Indicatorul temperaturii ambiante poate afi a temperatura ambiant în grade Celsius (° C)
prin ap sarea continu a butonului "HUM" cel pu in pentru o perioad de 2 secunde.

8. Rapiditatea ventilatorului/Indicatorul ventilatorului:
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viteza mare,

viteza mic .

Deservirea
1. Conecta i aparatul la re eaua electric corespunz toare, (vezi pl cu a de fabrica ie din spatele
aparatului).
2. Ap sa i butonul ON/OFF, pentru a pune în func iune aparatul. Compresorul va începe
func ionarea în mod continuu.
3. Ap sa i butonul HUMCDITY, pentru a regla umiditatea dorit : uscare continu : 50%, 60%,
70% sau 80%.
4. Ap sa i butonul de reglare a vitezei, pentru a alege viteza de ventilare
în intervalul de la mare la mic.
5. Pentru a opri aparatul, trebuie din nou ap sat butonul ON/OFF.
6. Direc ia de evacuare a aerului poate fi ajustat : manual.

Evacuarea apei
În momentul umplerii rezervorului cu ap , compresorul va înceta s
mecanismului de auto-protec ie:

func ioneze în cadrul

• Semnul „rezervor plin"
începe s lic reasc .
• Aparatul începe s bâzâie. *Pentru a elimina bâzâitul, se poate ap sa butonul ON/OFF,
pentru a opri aparatul.
• Indicatorul nivelului de ap î i va schimba culoarea în ro u.

Pentru a deplasa rezervorul de ap , acesta trebuie scos din aparat, cu ajutorul mânerului amplasat pe
rezervorul cu ap .
Dup ce rezervorul de ap a fost golit, trebuie s fie amplasat la locul cuvenit. Trebuie s ne
asigur m,c este amplasat corect, ca semnul „rezervor plin" s dispar , iar aparatul s înceap s
func ioneze.
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V rug m s lua i în considera ie c , atunci când rezervorul de ap nu este amplasat corect,
indicatorul nivelului de ap se schimb în ro u, i aparatul începe s bâzâie.

Dac rezervorul este plin cu
ap sau nu este amplasat
corect, indicatorul nivelului
de ap se schimb în ro u.

Pentru
a
deplasa
rezervorul de ap , acesta
trebuie scos din aparat, cu
ajutorul
mânerului
amplasat
pe
lâng
rezervorul cu ap .

Drenarea continu a apei
În cazul
trebui s
continu
• T

în care aparatul func ioneaz la un nivel foarte ridicat de umiditate, apa din rezervor va
fie frecvent drenat . În aceast situa ie, este convenabil adaptarea aparatului la drenarea
cu ajutorul urm toarelor proceduri:
ia i orificiul de evacuare a aparatului. (fig. 1).

ATEN IE!
Când orificiul a fost t iat, fragmentul amintit va r mâne sub form de gaur i nu va putea fi astupat
cu dop. În cazul în care fragmentul amintit va fi astupat cu dop, apa nu va putea fi evacuat în
rezervor.
• Conecta i gura de scurgere la furtunul de ap cu un diametru interior de 12mm.(des.2).
* Lua i în considera ie faptul c furtunul nu face parte din echipamentul aparatului.
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• Asigura i-v c apa va fi întotdeauna drenat , iar furtunul va r mâne la locul lui.

ATEN IE!
În cazul în care condi iile meteorologice sunt nefavorabile, ar trebui s se ia m suri de precau ie
pentru a preveni înghe area furtunului de ap .
Des.

Furtun cu un diametru
interior de 12 mm.
Lua i în considera ie
faptul c furtunul nu
face
parte
din
echipamentul aparatului.
Des.

Cur are i p strare
Înainte de conservare sau cur are, aparatul trebuie întodeauna oprit de la re eaua de
alimentare.
CUR AREA CARCASEI
Pentru a cur a carcasa folosi i o cârp moale.
În orice caz, nu folosi produse chimice volatile, detergen i, benzin , haine tratate chimic, sau alte
solu ii de cur are. Fiecare din aceste substan e poate deteriora carcasa aparatului.
CUR AREA FILTRULUI
În cazul filtrului care poate fi cur at - trebuie s folosi i aspiratorul sau s îl scutura i u or pentru a-l
putea cur a mai u or. Dac filtrul este foarte murdar, trebuie s folosi i ap calc împreun cu
solu ii cu putere medie de cur are.
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MONTAREA FILTRULUI

Dac ne referim la filtrul de c rbune
activ acesta nu poate fi cur at.
Durabilitatea sa este variabil
i
depinde de mediul în care folosi i
aparatul. Filtrul trebuie s fie revizuit
periodic (la fiecare 6 luni) i, dac
este necesar înlocuit.

FILTRU DE C RBUNE ACTIV

Grilaj

Filtru anti
- praf

Filtru de
c rbune

Montarea
filtrului

P strarea
Dac aparatul nu este folosit un timp îndelungat trebuie oprit. Cablul de alimentare trebuie decuplat
i cur at:
Rezervorul de ap trebuie golit de tot i apoi ters pân va fi complet uscat.
Aparatul trebuie acoperit i p strat într-un loc unde nu este supus la ac iunea razelor solare.
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Detectarea defectelor
APARATUL NU FUNC IONEAZ :
• Aparatul este cuplat la re ea?
• Energia electric în cas este oprit ?
• Temperatura în camer este mai mare decât 35°C? Dac da, aceasta este temperatura în afar
intervalului de func ionare a aparatului .
• Trebuie s v asigura i dac umidostatul (sau butonul ON/OFF) este pornit.
• Trebuie s verifica i dac rezervorul de ap este amplasat corect în aparat i dac nu este plin.
• Trebuie s v asigura i c admiterea i evacuarea aerului nu sunt blocate.
DEZUMIDIFICATORUL NU FUNC IONEAZ :
• Filtrul este înfundat, murdar?
• Orificiul de admitere i evacuare a aerului este înfundat?
• Umiditatea ambiant nu este prea sc zut ?
SE PARE C DEZUMIDIFICATORUL FUNC IONEAZ INEFCIENT:
• Sunt deschise prea multe u i i ferestre
• În înc pere exist ceva ce provoac o umiditate prea mare?
DEZUMIDIFICATORUL FACE ZGOMOT PREA MARE:
• Trebuie s verifica i dac aparatul st pe o suprafa plan .
DEZUMIDIFICATORUL de AER are SCURGERI:
• Trebuie s v asigura i c aparatul este într-o stare tehnic acceptabil .
• Dac op iunea de drenare continu a apei nu este folosit , trebuie s v asigura i, c dopul din
cauciuc (aflat în partea de jos a aparatului) este la locul lui.
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Casarea aparatelor vechi
- AceastR siglR (un coX de gunoi Yncercuit Xi tRitat) semnifi cR faptul
cR produsul se aflR sub incidenZa Directivei Consiliului European
2002/96/ EC.
- Aparatele electrice Xi electronice nu vor fi aruncate YmpreunR cu
gunoiul menajer, ci vor fi predate Yn vederea reciclRrii la centrele de
colectare special amenajate, indicate de autoritRZile naZionale sau
locale.
- Respectarea acestor cerinZe va ajuta la prevenirea impactului negativ asupra mediului YnconjurRtor Xi sRnRtRZii publice.
- Pentru informaZii mai detaliate referitoare la casarea aparatelor
vechi, contactaZi autoritRZile locale, serviciul de salubritate sau
distribuitorul de la care aZi achiziZionat produsul.
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