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Napięcie znamionowe
Częstotliwość znamionowa
Moc znamionowa
Liczba chłodziwa
Ilość czynnika chłodniczego
Temperatura otoczenia
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

klasa ochrony
Numer IP

model

220-240V
50 Hz
280 W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Pobierz 2,6 MPa
Aspiracja 1,0MPa
I
IP21 (ochrona przed wnikaniem wody 
dozwolona w praniu i obszarze w łazience 
zgodnie z IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
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D C B A

4 3 2 1

WSKŹNIKI LED 
1. WSKAŹNIK PEŁNEGO ZBIORNIKA    
2. WSKAŹNIK KOMPRESORA           

3. ODMRAŻANIE          
4. WSKAŹNIK WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

 

1

23

4

5

6

7

8
9

1. Przednia część obudowy  
2. Wylot             
3. Uchwyt    
4. Panel Kontrolny          
5. Komora �ltra       
6. Tylna osłona
7. Zbiornik                 
8. Gumowe stopki    
9. Przewód zasilający  
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2-cyfrowy wyświetlacz poziomu wilgotności i włącznika czasowego 

 

Wyświetlacz może pokazywać poniższe informacje:
1. Po ustawieniu wilgotności, będzie wskazywał ustawioną wilgotność
2. Po zaprogramowaniu czasu włączenia i wyłączenia na wyświetlaczu będą pokazywane 
godziny.
3. Kiedy wilgotność otoczenia jest niższa niż 35%, na wyświetlaczu pojawi się napis "LO".
4. Kiedy wilgotność otoczenia jest wyższa niż 95 %, wyświetlany jest napis "HI".

Funkcje przycisków

A. Przycisk zasilania                        

B. Przycisk zmniejszania wartości           

C. Przycisk zwiększania wartości              

D. Przycisk włącznika czasowego   

INSTRUKCJE OBSŁUGI

1. Po podłączeniu zasilania kontrolka zasilania zaświeci się na zielono,
niezależnie od tego, czy urządzenie pracuje, czy nie.
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2. Nacisnąć przycisk              jeden raz aby uruchomić urządzenie. Nacisnąć ponown-

ie aby wyłączyć.

3. Nacisnąć przycisk              lub              aby wybrać pożądany poziom wilgotności w 

pomieszczeniu który można ustawić w zakresie od 30% do 90% w odstępach co 

5%.

Po pewnym czasie funkcjonowania, kiedy wilgotność otoczenia będzie niższa od 

wybranej o 2%, sprężarka wyłączy się a wentylator zatrzyma się 3 minuty później; 

Jeżeli wilgotność otoczenia jest równa lub wyższa od ustawionej o 3%, sprężarka 

uruchamia się ponownie po upływie 3 minut.

4.Naciśnięcie przycisku              pozwoli ustawić włącznik czasowy：

Naciśnąć przycisk, aby zaprogramować czas włączenia i wyłączenia urządzenia. 

Jeśli chcesz anulować ustawienie wyłącznika czasowego, naciśnij przycisk, aby 

ustawić czas na 00, i naciśnij ponownie, będzie się on zmnieniał od 00-01-02 ...... 

23-24 00-01-02……23-24. Jest to zaprogramowany czas przełączania urządzenia. 

Zaprogramowany czas zostanie anulowany przy każdym ręcznym przełączeniu 

sprężarki. Zaprogramowany czas pozostaje niezmieniony, jeśli urządzenie 

przestanie pracować z powodu pełnego zbiornika na wodę lub podczas odszrani-

ania.
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Urządzenie wyposażone jest w przyłącze ciągłego opróżniania. Włożyć  plastikową 
rurę (o średnicy wewnętrznej 10 mm) do otworu odpływowego (na płycie 
pośredniej), wyciągnąć z boku zbiornika wody, zainstalować i ułożyć  odpływową 
rurę.

Woda w zbiorniku może być odprowadzana w sposób ciągly korzystając z otworu 
odpływowego urządzenia.

CIĄGŁE ODPROWADZANIE WODY
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