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0.045
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Tensiunea nominală
Frecvență nominală
Putere nominală
Numărul de lichid de răcire

Temperatura ambientală
Presiunea maximă admisă

clasa de protecție
Numărul IP

model

220-240V
50 Hz
280 W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Descărcați 2.6 MPa
Aspirație 1,0MPa
I
IP21  (protecție împotriva pătrunderii apei, 
autorizată în spălătorie și zona din baie 
conform IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002-10L

CARACTERISTICI TEHNICE
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D C B A

4 3 2 1

INDICATORI LED
1. LED WATER FULL
2. LED COMP

3. DEFROST
4. LED TIMER 

 

1

23

4

5

6

7

8
9

1. Carcasă frontală
2. Ori�ciu   
3. Mâner
4. Panoul de control
5. Cutia de �ltrare 
6. Carcasa din spate
7. Rezervorul 
8. Picioarele din cauciuc 
9. Cablul de alimentare
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Nivel Umiditate & Timer din 2 cifre

 

A�șajul poate indica următoarele informații:
1. Când setați umiditatea, va indica umiditatea pe care ați selectat-o
2. Când programați ora pentru pornire și oprire a aparatului, acesta va a�șa orele.
3. Când umiditatea mediului este mai mică de 35%, acesta va a�șa "LO"
4. Când umiditatea mediului este mai mare de 95%, va apărea "HI"

Funcţii butoane de apăsare

A. Buton Power                      
 
B. Buton DOWN  
 
C. Buton UP 
 
D. Buton Timer  
 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. Indicatorul luminos de alimentare se va aprinde verde când aparatul este 
conectat,indiferent dacă aparatul funcționează sau nu.
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2. Apăsați butonul              o dată pentru a începe funcționarea. Apăsați din nou 

pentru a opri funcționarea.

3. Apăsați butonul              sau              pentru a seta nivelul de umiditate dorit în 

cameră, care poate � setat de la 30% la 90% la intervale de 5%.

După o perioadă de funcționare, când umiditatea mediului este mai mică decât 

umiditatea selectată cu 2%, compresorul se va opri și ventilatorul nu mai 

funcționează după 3 minute; Atunci când umiditatea mediului este egală sau mai 

mare decât umiditatea selectată cu 3%, compresorul se va reporni după o perioadă 

de protecție a compresorului de 3 minute.

4. butonul             poate � setarea cronometrului:

Apăsați butonul pentru a programa timpul când unitatea pornește și se oprește. 

Dacă doriți să anulați programarea temporizatorului, apăsați butonul pentru a 

regla ora la 00 și apăsați butonul, acesta va � circulat de la 00-01-02 ...... 23-24. Este 

timpul programat pentru comutarea aparatului. Timpul programat va � anulat 

atunci când comutați compresorul manual de �ecare dată. Timpul programat 

rămâne neschimbat în cazul în care mașina se oprește din cauza umplerii apei sau 

în timpul dezghețării

Nivel Umiditate & Timer din 2 cifre

 

A�șajul poate indica următoarele informații:
1. Când setați umiditatea, va indica umiditatea pe care ați selectat-o
2. Când programați ora pentru pornire și oprire a aparatului, acesta va a�șa orele.
3. Când umiditatea mediului este mai mică de 35%, acesta va a�șa "LO"
4. Când umiditatea mediului este mai mare de 95%, va apărea "HI"

Funcţii butoane de apăsare

A. Buton Power                      
 
B. Buton DOWN  
 
C. Buton UP 
 
D. Buton Timer  
 
 
 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

1. Indicatorul luminos de alimentare se va aprinde verde când aparatul este 
conectat,indiferent dacă aparatul funcționează sau nu.

134



135



Unitatea dispune de un ori�ciu de drenaj continuu. Folosind o țeavă de plastic (cu 
un diametru interior de 10 mm) se introduce în ori�ciul de golire (pe placa 
intermediară), se întinde din lateralul rezervorului de apă, se montează în loc și se 
aranjează conducta de scurgere.

Apa din rezervorul de drenaj poate � drenată continuu din ori�ciul continuu de pe 
unitate.

DRENAREA CONTINUĂ A APEI
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