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MULȚUMIRI

Vă mulțumim că ați achiziționat Dezumidificatorul Honeywell. Acest Manual de utilizare are scopul de a 
vă furniza informații importante necesare pentru montarea, folosirea, întreținerea și depanarea acestui 
produs.

REGULI DE SIGURANȚĂ
AVERTISMENT: CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI ȘI 
PĂSTRAȚI-LE.

Folosirea produselor electrice poate crea pericole, printre care răniri, incendii, electrocutări. Nerespec-
tarea acestor instrucțiuni poate deteriora și/sau afecta funcționarea aparatului, ducând la pierderea ga-
ranției. În caz de neconcordanțe sau discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunile traduse 
în alte limbi ale conținutului acestui material, va prevala versiunea în limba engleză. 

Când utilizați aparate electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de 
siguranță de bază:

• NU atingeți dezumidificatorul sau ștecărul cu mâinile ude.
• Verificați tensiunea din locuință pentru a vă asigura că se potrivește cu specifi-

cațiile aparatului.
• Înainte de a pune aparatul în funcțiune, îndepărtați toate ambalajele și verificați 

să nu existe deteriorări ce s-ar fi putut produce în timpul transportului.
• NU folosiți niciun produs care are cablul sau ștecărul deteriorate.
• NU folosiți prelungitor cu acest aparat.
• NU trageți cablul pe sub covor, nici nu-l acoperiți cu mochete sau traverse. 

Țineți cablul departe de zonele în care vă puteți împiedica de el.
• Deconectați întotdeauna dezumidificatorul de la sursa de alimentare înainte de 

a goli rezervorul de apă. 
• Apa colectată în rezervor trebuie aruncată. Apa nu trebuie folosită niciodată 

pentru băut.
• Deconectați întotdeauna dezumidificatorul de la sursa de alimentare și goliți apa 

din rezervor înainte de a curăța, efectua lucrări de întreținere sau muta aparatul. 
• Scoateți cablul de alimentare din priză apucând și trăgând numai de ștecăr, nu 

trageți niciodată de cablu.
• Acest aparat a fost realizat pentru uz casnic și nu trebuie folosit în alte scopuri.
• NU folosiți produsul în zone în care se utilizează sau depozitează benzină, 

vopsele sau alte materiale și obiecte inflamabile.
• Acest dezumidificator este conceput doar pentru aplicații rezidențiale interioare. 

Nu trebuie utilizat pentru aplicații comerciale sau industriale.
• NU încercați să reparați sau să reglați funcții electrice ori mecanice ale dezumi-

dificatorului, deoarece acest lucru poate produce pericole și duce la pierderea 
garanției.

•  NU acoperiți gura de intrare/ieșire a aerului de pe aparat, deoarece acest lucru 
poate duce la defectarea aparatului.

• NU introduceți și nu lăsați să intre obiecte în orificiul de ventilație sau evacuare, 
deoarece acest lucru poate deteriora produsul și ar putea provoca electrocutare 
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sau incendii.
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 

producător, de agentul său de service sau de persoane calificate în mod similar, 
pentru a evita pericolele.

• NU lăsați copiii să se joace cu aparatul, ambalajul acestuia sau punga de plas-
tic inclusă.

• În cazul în care aparatul este deteriorat sau funcționează defectuos, întrerupeți 
folosirea acestuia. Deconectați produsul de la priză. Consultați secțiunea Depa-
nare și contactați centrul de asistență pentru clienți.

• Așezați întotdeauna dezumidificatorul pe o podea nivelată.
• Nu amplasați niciodată produsul lângă o cadă sau un recipient cu apă. 
• A se păstra într-un loc uscat, departe de lumina directă a soarelui, atunci când 

aparatul nu este folosit.
• Aparatul și materialele de ambalare nu sunt concepute pentru a fi folosite 

de persoane (inclusiv copii sau vârstnici) cu capacități fizice, senzoriale sau 
mentale reduse ori fără experiență și cunoștințe în materie, cu excepția cazului 
în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la folosirea aparatului de o 
persoană responsabilă pentru siguranța lor.

• Prindeți întotdeauna mânerul de sus și țineți aparatul în poziție verticală când 
îl transportați dintr-o cameră în alta: NU înclinați produsul într-o parte, nici nu îl 
răsturnați.

• Dacă dezumidificatorul a fost transportat înclinat, așezați-l în poziție verticală și 
așteptați cel puțin 4 ore înainte de a-l folosi.

• AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu folosiți 
aparatul cu vreun dispozitiv semiconductor de reglare a vitezei. 

Acest simbol indică faptul că, niciunde în UE, produsul nu trebuie eliminat împreună cu 
alte deșeuri menajere. Pentru a evita eventuale daune provocate mediului sau sănătății 
omului prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a 
promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, 
vă rugăm să folosiți sistemele de returnare și colectare sau să contactați unitatea de unde 
a fost achiziționat produsul. Aceasta poate prelua produsul pentru a fi reciclat în condiții 
de siguranță pentru mediu. 

Pericol de electrocutare!
Este interzisă demontarea, modificarea aparatului sau a componentelor! Dacă oricare 
parte s-a deteriorat, scoateți imediat de sub tensiune și adresați-vă unei persoane califi-
cate!

În cazul în care cablul de alimentare s-a deteriorat, schimbarea acestuia poate fi efec-
tuată doar de către producător, service-ul agreat de acesta ori de către persoane cu 
calificări similare!

REGULI DE SIGURANȚĂ (CONTINUARE)
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TP-COMPACT-WK - R290

SIMBOL OBSERVAȚIE EXPLICAȚII

Atenție, 
risc de incendiu, R290

AVERTISMENT

Acest simbol arată că aparatul 
folosește un agent frigorific 
inflamabil. În caz de scurgeri 
sau expunere a agentului frigo-
rific la o sursă de aprindere ex-
ternă, există risc de incendiu.

ATENȚIE
Acest simbol arată că manu-
alul de utilizare trebuie citit cu 
atenție.

ATENȚIE

Acest simbol arată că perso-
nalul de service trebuie să 
efectueze intervenții la apa-
rat respectând manualul de 
instalare.

ATENȚIE

Acest simbol arată că sunt 
disponibile informații, de ex. 
în manualul de utilizare sau în 
manualul de instalare. 

 REGLEMENTĂRI
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Avertismente suplimentare pentru aparate cu gaz refrigerant R290

• Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de folosirea aparatului. 
• Pentru degivrare sau curățare, nu folosiți alte metode decât cele recomandate 

de producător.
• Nu amplasați aparatul într-o încăpere cu surse continue de aprindere (de 

exemplu, flăcări deschise, aparate cu funcționare pe gaz sau încălzitoare 
electrice).

• A nu se găuri sau arde.
• A nu se perfora nicio parte a circuitului de refrigerare.
• Gazul refrigerant poate fi inodor.
• Aparatul trebuie instalat, folosit și păstrat într-o încăpere de cel puțin 4 mp.
• Acumularea unor eventuale scurgeri de agent frigorific într-o încăpere neventi-

lată poate duce la incendii sau explozii dacă acesta intră în contact cu radiatoa-
re electrice, sobe sau alte surse de aprindere.

• Aparatul trebuie depozitat astfel încât să se evite deteriorări mecanice.
• Numai persoanele autorizate de un organism acreditat care le atestă compe-

tența de a manipula agenți frigorifici în conformitate cu legislația din domeniu 
trebuie să efectueze intervenții în circuitul refrigerant. 

• Gazul refrigerant R290 respectă directivele europene privind mediul.
• Aparatul conține un anumit număr de grame (a se vedea eticheta de pe spatele 

aparatului) de gaz refrigerant R290. Cantitatea maximă de gaz refrigerant este 
de 0,05 kg.

Reparațiile trebuie realizate pe baza recomandărilor producătorului. Întreținerea și re-
parațiile care necesită asistența personalului calificat trebuie realizate sub supra-
vegherea specialiștilor în folosirea agenților frigorifici inflamabili.

REGLEMENTĂRI (CONTINUARE)
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ALEGEREA AMPLASĂRII – IMPORTANT

Când dezumidificatorul este pornit, un ventilator trage aerul umed în dezumidificator, unde trece prin 
bobinele de dezumidificare din interiorul acestuia. Aceste bobine condensează umiditatea din aer și o 
colectează în rezervorul de apă. Aerul uscat este apoi scos din dezumidificator. Aerul trece prin gurile 
de aer ale dezumidificatorului, ajungând în cameră ca aer uscat și cald.

IMPORTANT: Dezumidificatorul este conceput pentru a funcționa la temperaturi între 7°C - 35°C. Per-
formanțele dezumidificatorului pot fi mult reduse dacă temperatura camerei depășește acest interval de 
temperatură.

• Înainte de a folosi dezumidificatorul, așezați-l ÎN POZIȚIE VERTICALĂ timp 
de cel puțin 1 oră înainte de utilizare, pentru a permite agentului frigorific să se 
stabilizeze. Dacă aparatul a fost înclinat sau răsturnat în timpul transportului, 
așezați-l în poziție verticală timp de 4 ore înainte de utilizare. 

• Pentru o eficiență optimă, dezumidificatorul trebuie folosit în spațiu închis. Țineți 
închise toate ușile, ferestrele și alte intrări exterioare în cameră.

CUM FUNCȚIONEAZĂ UN DEZUMIDIFICATOR



20 cm
20 cm
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ALEGEREA AMPLASĂRII – IMPORTANT (CONTINUARE)

20 cm
20 cm

• Așezați dezumidificatorul într-o încăpere cu o temperatură de minim 7oC.
• Așezați dezumidificatorul la o distanță de cel puțin 7,87 inch (20 cm) de alte 

obiecte (de ex. perdele sau mobilier) care pot restricționa fluxul de aer din spate 
sau prin orificiile de aerisire ale aparatului.

• Dezumidificatorul trebuie amplasat pe o podea nivelată. 

IMPORTANT: Eficiența dezumidificatorului poate fi influențată de diferiți factori. 
Unul dintre aceștia este viteza cu care aerul umed intră în încăpere și cantitatea 
de aer care circulă în interiorul și exteriorul spațiului care trebuie dezumidificat. De 
exemplu, dacă ușa de la pivniță este mereu deschisă, lăsând aerul umed să intre 
în încăpere, dezumidificarea va dura mai mult decât dacă ușa ar fi ținută închisă. 
Dacă dezumidificatorul se află într-o încăpere cu dulapuri sau rafturi de depozitare, 
acesta va avea un efect redus sau niciun efect în uscarea interiorului dulapului sau 
rafturilor de depozitare dacă nu există o circulație adecvată a aerului în interiorul 
și exteriorul acestor spații. Pentru dezumidificarea acestor spații, deschideți ușa 
debaralei sau a dulapurilor pentru a permite circulația aerului. Ar putea fi necesară 
instalarea unui al doilea dezumidificator pentru spații închise mai mari. 



Úszó

A PÁRAMENTESÍTŐ KICSOMAGOLÁSA
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DEZAMBALAREA DEZUMIDIFICATORULUI

• Dezumidificatorul este ambalat cu bandă colorată sau transparentă care să fixeze 
anumite piese ale acestuia în timpul transportului. Îndepărtați banda de ambalaj 
colorată sau transparentă de pe aparat.

1. Scoateți ușor rezervorul de apă din dez-
umidificator.

2. Scoateți ștecărul, furtunul de evacuare și 
alte accesorii aflate în interiorul rezervorului 
dezumidificatorului. 

3. După scoaterea tuturor accesoriilor, puneți 
la loc rezervorul de apă. Asigurați-vă că rezer-
vorul este poziționat corect. 

• În rezervor se află un plutitor care detectează 
nivelul apei, pentru a opri automat procesul de dezumidificare atunci când rezervo-
rul este plin. Asigurați-vă că plutitorul este poziționat corect în rezervor, verificând  
să se afle la nivelul marginii superioare a rezervorului. 

NU SCOATEȚI PLUTITORUL.

plutitor
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DESCRIEREA PIESELOR

1

3

5

2

10

11

6

4

8

7

9

1. Panou de comandă
2. Display LED 
3. Mâner 
4. Grilaj lavabil și filtru de praf 
5. Roți 
6. Ventilator aer

7.Canal de scurgere directă
8. Plutitor
9. Rezervor de apă
10. Cablu și ștecăr
11. Tub de evacuare continuă a apei
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RO   |   10

PANOU DE COMANDĂ

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

1. Comandă Pornire/Oprire
2. Comandă Setări
3. Reglare viteză ventilator 
4. Alarmă rezervor plin

5.Timer
6. Afișaj temperatură
7. Afișaj umiditate
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PORNIRE/OPRIRE  
Apăsați   pentru a porni sau opri dezumidificatorul.

SETĂRI UMIDITATE

Când aparatul este pornit, pe ecran este afișat procentul de umiditate actual. Când 
umiditatea actuală este sub 35% UR, pe ecran va apărea „Lo”. Când umiditatea 
actuală este mai mare de 95% UR, pe ecran va apărea „Hi”.
Apăsați   pentru a selecta nivelul de umiditate dorit. Umiditatea se poate regla 
prin creșteri de 5% apăsând  Intervalul de reglare a umidității relative (UR) este 
între 40% - 80%. După cinci secunde de la setarea nivelului de umiditate dorit, 
afișajul va reveni la indicarea umidității actuale. 

Setări recomandate: Se recomandă ca aparatul să fie lăsat să funcționeze la o 
umiditate de 40% și o viteză mare a ventilatorului în primele 2 sau 3 zile, până 
dispare mirosul de umezeală. După câteva zile, când Umiditatea Relativă a fost 
redusă la un nivel mai confortabil, apăsați    pentru a alege o valoare UR% mai 
mare, care să mențină apoi un nivel de umiditate confortabil. Nivelul de umiditate 
recomandat este între 40% - 50%.

NOTĂ: Senzorul de umiditate detectează umiditatea actuală din spațiul înconjură-
tor. Datorită sensibilității, este normal să apară o variație de câteva grade la nivelul 
umidității detectate de senzor.

AFIȘAJ TEMPERATURĂ

Când aparatul este pornit, pe ecran este afișată temperatura actuală (oC).

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)

BUTOANE FUNCȚII
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UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)

BUTOANE FUNCȚII (CONTINUARE)

ALARMĂ REZERVOR PLIN   
Când rezervorul de apă este plin, se luminează indicatorul  . Aparatul va emite 
semnale sonore timp de 15 secunde. Compresorul se va opri. Pentru a stinge becul 
indicator  , goliți rezervorul de apă și apoi puneți-l la loc, asigurându-vă că este 
poziționat corect. 

IMPORTANT: Nu puneți rezervorul de apă pe podea când este plin. Dacă podeaua 
este denivelată, apa din rezervor se poate vărsa.

TIMER 
Dezumidificatorul poate fi setat să se pornească sau oprească automat după o pe-
rioadă de timp selectată (intervale de 1-24 ore). Selectarea timer-ului este afișată 
pe ecranul de indicare a temperaturii. 

NOTĂ: Înainte de a seta timer-ul, asigurați-vă că aparatul este conectată la sursa 
de alimentare. 

Oprire automată:
Când aparatul este în funcțiune, apăsați  , se va aprinde becul indicator și afișajul 
de temperatură va lumina intermitent, apăsați  pentru a selecta numărul de ore 
(1-24 ore) cât doriți să funcționeze aparatul înainte să se oprească. După trecerea 
a 5 secunde fără ca aparatul să funcționeze, timer-ul va începe să funcționeze. 
Timer-ul trebuie setat după fiecare utilizare. 

Pornire automată: 
Când aparatul este în modul Standby, apăsați    , se va aprinde becul indicator și 
afișajul de temperatură va lumina intermitent. Apăsați    pentru a selecta numărul 
de ore (1-24 ore) peste care să se pornească aparatul. Setările anterioare pentru 
viteza ventilatorului și umiditate se vor menține. Aparatul va porni și va rămâne în 
funcțiune până se umple rezervorul de apă sau până când îl opriți manual. Timer-ul 
trebuie setat din nou după fiecare utilizare. 

NOTĂ: Pentru a anula setările timer-ului, apăsați din nou  iar becul indicator al 
timer-ului  se va stinge.

NOTĂ: Becul indicator de pornire se va aprinde pentru a arăta că aparatul este în 
modul Standby.
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REGLARE VITEZĂ VENTILATOR 
Există două viteze ale ventilatorului: mare și mică. Atunci când se aprinde becul in-
dicator High, aparatul funcționează cu viteză mare. Când se aprinde becul indicator 
Low, aparatul funcționează la viteză mică. 

Aparatul este prevăzut cu o funcție de repornire automată. În caz de întrerupere a 
alimentării electrice, dezumidificatorul se va reporni cu toate setările anterioare la 
restabilirea alimentării electrice.

Se poate forma gheață pe bobinele interioare ale aparatului. În cazul formării gheții, 
compresorul intern se va opri, iar ventilatorul va rămâne în funcțiune până se va 
topi gheața. După ce bobinele interioare sunt degivrate și uscate, compresorul și 
ventilatorul se vor reporni automat, iar dezumidificatorul își va relua funcționarea. 

BUTOANE FUNCȚII (CONTINUARE)

FUNCȚIA REPORNIRE AUTOMATĂ 

DEGIVRARE AUTOMATĂ

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)
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1. Drenarea apei colectate în rezervor

Apa condensată poate fi colectată direct în rezervor. Când rezervorul este plin, 
dezumidificatorul se oprește automat și se aprinde indicatorul  de pe panoul de 
comandă, urmat de un semnal sonor. 

IMPORTANT: Nu mutați dezumidificatorul când rezervorul este plin cu apă, deoa-
rece ar putea fi greu și apa s-ar putea vărsa. 

1.1 1.1 Reperați rezervorul de apă situat pe par-
tea din față a dezumidificatorului. Trageți și 
scoateți ușor rezervorul.

1.2 Duceți rezervorul la o chiuvetă pentru a-l goli.
1.3 Puneți rezervorul gol la loc pe partea din față 

a dezumidificatorului. Asigurați-vă că rezervo-
rul este poziționat corect. Funcția de sigu-
ranță împiedică repornirea aparatului în caz 
de aliniere necorespunzătoare a rezervorului 
cu aparatul. 

IMPORTANT: Poziționarea sau alinierea necores-
punzătoare a rezervorului ar putea duce la între-
ruperea funcționării aparatului; în acest caz, se 
aprinde becul de avarie din partea de sus a dez-
umidificatorului, urmat de un semnal sonor, până 
ce rezervorul va fi fixat în mod corect.

NOTĂ: În rezervor se află un plutitor care detec-
tează nivelul apei, pentru a opri automat procesul 
de dezumidificare atunci când rezervorul este plin. 
Asigurați-vă că plutitorul este poziționat corect în 
rezervor, verificând  să se afle la nivelul marginii 
superioare a rezervorului. 

NU SCOATEȚI PLUTITORUL.

AVERTISMENT: Drenați și eliminați întotdeauna apa colectată în urma 
dezumidificării. Apa nu este curată și nu este potabilă. 

DRENAREA APEI

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)

plutitor
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2. Drenarea continuă a apei – cu ajutorul unui furtun de drenaj 

Furtunul pentru drenaj continuu este furnizat împreună cu aparatul. Pentru a ac-
tiva funcția de drenaj continuu al apei, este necesară dispunerea unei scurgeri 
adecvate (de ex. chiuvetă sau gură de scurgere la nivelul solului) în apropierea 
dezumidificatorului. 

2.1 Introduceți furtunul de drenaj în racordul de drenaj.
Asigurați-vă că furtunul de drenaj este fixat bine, pentru a evita scurgerile. 
Dacă apar scurgeri, este posibil ca furtunul și racordul de drenaj să nu fie cuplate
corect. Desfaceți, repoziționați și strângeți din nou. 

DRENAREA APEI (CONTINUARE)

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)

                     Furtun de drenaj  
continuu 

3,28 ft. (1 m)
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2.2  Așezați celălalt capăt al furtunului de drenaj în chiuvetă sau în gura de scur-
gere. Asigurați-vă că furtunul nu este îndoit sau răsucit, ceea ce ar putea 
bloca curgerea apei. Asigurați-vă că furtunul este fixat deasupra gurii de 
scurgere astfel încât să nu se miște și să provoace scurgeri nedorite de apă.

IMPORTANT: Asigurați-vă că apa poate curge prin furtunul de drenaj continuu 
ținând furtunul îndreptat în jos, fără îndoituri sau răsuciri.

IMPORTANT: Dacă aparatul este așezat pe o suprafață denivelată sau furtunul de 
drenaj continuu este montat incorect, apa ar putea umple rezervorul, oprindu-se 
astfel curgerea ei. Verificați dacă podeaua este denivelată și remontați furtunul de 
drenaj. 

DRENAREA APEI (CONTINUARE)

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)
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AVERTISMENT: Opriți întotdeauna dezumidificatorul și deconectați-l de la priză 
înainte de efectua lucrări de curățare sau întreținere la aparat.

Întreținerea aparatului:
• Opriți aparatul înainte de a-l deconecta de la sursa de alimentare.
• Folosiți doar o cârpă moale pentru a curăța aparatul.

Întreținerea filtrului de praf:
Filtrul de praf este dispus în partea din spate a aparatului. Un filtru murdar și înfun-
dat cu particule de praf poate reduce eficiența dezumidificatorului. Pentru o dez-
umidificare optimă se recomandă curățarea filtrului la fiecare 2 săptămâni:

1. Opriți și decuplați dezumidificatorul de la priză.
2. Scoateți ușor grilajul și filtrul de praf din 
dezumidificator
3. Clătiți grilajul și filtrul de praf sub jet de apă 
curentă sau aspirați praful cu un aspirator.
4. După ce ați curățat grilajul și filtrul de praf, 
lăsați-le la uscat în loc răcoros și umbros, apoi 
puneți-le ușor la loc în aparat.

Depozitare și întreținere la sfârșit de sezon:
Dacă aparatul urmează să nu fie folosit o perioadă mai lungă de timp:
• Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare.
• Goliți rezervorul și lăsați-l să se usuce. Dacă dezumidificatorul este cuplat la un 

furtun de drenaj continuu, trebuie să decuplați furtunul.
• Scoateți filtrul de praf și curățați-l cu apă. Lăsați filtrul de praf să se usuce și 

montați-l la loc în aparat.
• Asigurați-vă că toate piesele dezumidificatorului și accesoriile sunt uscate înain-

te de depozitare.
• Acoperiți dezumidificatorul cu un sac textil sau de plastic înainte de depozitare, 

pentru a proteja suprafețele de praf și zgârieturi.
• Se recomandă înfășurarea cablului electric și depozitarea lui deasupra solului, 

pentru a-l proteja de îndoituri sau răsuciri.
• Depozitați aparatul în poziție verticală într-un loc uscat, departe de razele direc-

te ale soarelui. 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

UTILIZARE ȘI FUNCȚIONARE (CONTINUARE)
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Următorul ghid de depanare abordează problemele cele mai frecvente. Dacă proble-
mele persistă, apelați serviciul pentru clienți.

PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII

Dezumidificatorul nu por-
nește

Nu este curent electric. Verificați alimentarea electrică.

Cablul de alimentare nu este 
conectat corect.

Scoateți și reconectați cablul de ali-
mentare.

Întrerupătorul de siguranță ac-
tivat pe ștecăr.

Resetați întrerupătorul de siguranță și 
așteptați să treacă 3 minute. Contactați 
serviciul clienți dacă problema persistă.

Rezervorul de apă nu se află 
în poziție corectă.

Poziționați corect rezervorul de apă în 
aparat. Aparatul nu va funcționa până 
când rezervorul de apă nu este corect 
poziționat.

Aparatul funcționează, 
dar nivelul de umiditate 
nu scade

Setarea nivelului de umiditate 
este prea mare.

Reduceți setarea nivelului de umidita-
te.

Este deschisă o ușă sau o 
fereastră, lăsând să intre umi-
ditate.

Asigurați-vă că toate ferestrele sau 
ușile spre exterior sunt închise bine și 
ermetic.

Există și alte surse de umidi-
tate în încăpere (de ex. apă 
clocotită în oală).

Porniți dezumidificatorul atunci când 
aceste surse nu sunt prezente.

Temperatura din încăpere 
este prea scăzută.

Dezumidificatorul este conceput pen-
tru a funcționa între 45°F (7°C) și 95°F 
(35°C). Îndepărtarea umidității este 
mult redusă dacă temperaturile din 
încăpere depășesc acest interval.

Filtrul de praf este murdar / 
înfundat.

Curățați filtrul de praf.

Gura de ieșire sau intrare a 
aerului este blocată.

Eliminați blocajul.

GHID DE DEPANARE
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PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII

Aparatul funcționează, 
dar nivelul de umiditate nu 
scade

Timp insuficient pentru ca 
dezumidificatorul să elimine 
umezeala.

După montarea inițială, lăsați să 
funcționeze 24 de ore pentru a 
menține nivelul dorit de uscare.

Dezumidificatorul funcțio-
nează în continuu/ nu se 
oprește

Spațiul de dezumidificat este 
prea mare.

Capacitatea dezumidificatorului dvs. 
poate să nu fie adecvată pentru 
încăperea în care este folosit. Se 
recomandă adăugarea unui dezumi-
dificator suplimentar pentru spații 
mari.

Este deschisă o ușă sau o 
fereastră, lăsând să intre 
umiditate.

Asigurați-vă că toate ferestrele sau 
ușile spre exterior sunt închise bine 
și ermetic.

Indicatorul Rezervor de apă 
plin este aprins, iar aparatul 
emite semnale sonore

Rezervorul de apă este plin. Goliți rezervorul de apă.

Rezervorul de apă nu se află 
în poziție corectă.

Poziționați corect rezervorul de apă 
în aparat. Aparatul nu va funcționa 
până când rezervorul de apă nu 
este corect poziționat.

Aparatul suflă aer rece 
prin aerisirea din partea 
superioară

Scopul aerisirii din partea 
superioară este de a distribui 
aerul în încăpere.

Temperatura aerului provenind din 
aerisire depinde de mediul încăperii 
și de alți factori. Poate fluctua, iar 
acest lucru este normal. Nu este 
necesară nicio măsură.

Apare gheață pe bobine

Dezumidificatorul a fost pornit 
recent la temperaturi scăzute 
ale camerei (de obicei sub 
45°F (7°C)).

Acest lucru este normal. Gheața va 
dispărea în circa o oră după oprirea 
dezumidificatorului.

Furtunul de drenaj continuu 
este racordat, dar conden-
sul de apă nu se scurge din 
furtun

Unele podele pot avea o 
suprafață neuniformă care 
poate afecta funcția de drenaj 
continuu

Ridicați partea din față a dezumi-
dificatorului cu ½ - 1 inch (1,27 
cm până la 2,54 cm) de la podea. 
Condensul de apă se va scurge prin 
furtunul din spate și nu în găleată.

GHID DE DEPANARE (CONTINUARE)
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DATE TEHNICE

GHID DE DEPANARE (CONTINUARE)

tensiune nominală 220 -240 V
frecvență 50 Hz
putere 210 W
capacitate dezumidificare 12 L / 24 ore
agent frigorific R290, 0,05 kg
timer (pornit/oprit) 24 ore
greutate netă 9,8 kg
dimensiuni 288 x 198 x 509 mm

PROBLEME CAUZE POSIBILE SOLUȚII

Apă pe podea

Furtunul de scurgere poate să 
nu fie bine strâns.

Verificați racordurile dintre furtun și 
gura de scurgere de pe aparat. Con-
sultați secțiunea Drenare continuă 
a apei.

Ați dorit să folosiți rezervorul 
de apă pentru a colecta apa, 
dar furtunul de drenaj conti-
nuu este încă racordat.

Decuplați furtunul dacă folosiți 
rezervorul pentru a colecta apa. 
Consultați secțiunea Drenare conti-
nuă a apei.

Zgomot Ventilatorul este în funcțiune.
Vântul de la ventilator poate crea 
sunete în timpul funcționării. Sunetul 
acesta este normal.


