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 לפני התקנה ושימוש, אנא קראו מדריך זה בקפידה!

 אנא שמרו על מדריך זה לעיון בעתיד!
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תידי. לפני שאתם עושים שימוש מסיר הלחות החדשני הזה. מומלץ לשמור על מדריך זה לעיון עתודה רבה שקניתם את 
דא שהוא פועל ומנת להבין את היתרונות והמאפיינים המיוחדים של משכיר זה, ולויר זה, אנא קראו אותו בקפידה על במכש

 באופן הטוב ביותר.

בעשר השנים האחרונות, מתוך מחויבות לפיתוח טכנולוגית בקרת סביבה מקצועית ומקיפה, הכוללת מסירי לחות, מכשירי 
ת ביותר על מנת לספק לעולם מוצרים ברמה לחות, מטהרי אוזון ושואבי אבק, החברה משלבת את הטכנולוגיה המתקדמ

 גבוהה.

 :הערות בטיחות

לפני התקנה, שימוש ותחזוקה של המכשיר, אנא קראו את האזהרות הבאות בקפידה. הסירו את חומרי האריזה של המכשיר; 
 הרחיקו את המכשיר מהישג יד של ילדים או תינוקות על מנות להימנע מסכנת חניקה.

 לחשמל, ודאו כי המתח הוא בטווח המופיע על התווית שעל גבי המכשיר.לפני חיבור המכשיר 

 מסיר הלחות מתאים לשימוש ספציפיים בלבד. היצרן לא לוקח אחריות על נזק שנגרם משימוש לא נכון במכשיר.

 המכשיר הוא בטוח לשימוש, אבל דרוש שימוש זהיר, כמו בכל מכשיר חשמלי אחר.

 לפני הפעלה ראשונה של המכשיר. כי במשך שעתייםבאופן אנאנא מקמו את המכשיר 

 ! שימו לב

 שימוש ביתי בלבד. •

 הקפידו על הנחיות מקומיות בזמן התקנה ושימוש במכשיר. •

 למדו עוד או היוועצו עם בעל מקצוע לגבי שאלות אודות ההתקנה. •

ידי משיכה של כבל מכשיר על נתקו את המכשיר מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש. לעולם אל תנתקו את ה •
 החשמל.

 אין להפעיל עם ידיים רטובות. •

 הרחיקו מהישג יד של ילדים. •

 יר.ס מים על המכשיר בזמן ניקיון המכשאת חלקי המכשיר או לרס אין להרטיב •

 נתקו את המכשיר מהחשמל לפני ניקיון של המכשיר או אחד מחלקי המכשיר. •



 נתקו את המשיר כאשר אתם מחליפים את המסנן. •

להשתמש בכבל הארכה על מנת לחבר את המכשיר לחשמל, היוועצו עם בעל מקצוע לגבי התקנה כאשר אין אין  •
 שקע חשמל מתאים.

 על מנת להימנע ממקרים מסוכנים, שאלו את היצרן או חברי צוות מוסמכים לגבי החלפה של כבל חשמל שניזוק.

 מבוא למוצר .1

 

מותקן המכשיר, כדי שרמת הלחות תתאים לאנשים השוהים  מסיר הלחות משמש להפחתת הלחות באוויר באזור בו
 בבית בחיי היומיום שלהם.

 

המכשיר אסתטי בצורתו, קומפקטי, נוח לשימוש, מסיר לחות זה משמש להסרת לחות במיקומים רבים בעלי לחות 
תוצאה קרקעית, כדי למנוע נזק שנגרם כ-גבוהה כגון מעבדות מחקר, מתקנים רפואיים, מחסנים, הנדסה תת

 מלחות, חלודה ובלאי, למכשירים, תרופות, מסמכים וכד'.

 

כאשר מנסים לבחור את הלחות באופטימלית לבריאות האדם, הגנה של ריהוט ופריטים אחרים, הלחות 
 . מומלץ להגדיר רמת לחות בתוך טווח לחות זה.52%ל 47%האופטימלית נעה בין 

 

 מיקום .2

 

 אחסון מהשפעותיו של אוויר לח. מסיר הלחות יכול להגן על חדר או חלל

 

במקרה של לחות גבוהה במיוחד בחדריכם או בחללים אחרים, הדבר דומה לריח של בישול המתפשט לכל החדרים. 
לכן, יש צורך למקם את מסיר הלחות במרכז החדר, כדי להסיר לחות מהחדר באופן אחיד ואפקטיבי. מסדרון חם או 

מיקום המכשיר. אם הדבר אפשרי, פתחו את דלת הבית; פעולה זו עוזרת גרם מדרגות הוא המקום האידיאלי ל
 לזרימת האוויר.

 

במקרה של לחות גבוהה במיוחד באיזור מסויים בחדר, מומלץ למקם את המכשיר ישירות בחלק זה של החדר לפני 
 שמעבירים אותו למרכז החדר.

 

במשך השימוש במכשיר. אין למקם את המכשיר  על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר, סגרו חלונות ודלתות
 ליד תנור או מקורות חום אחרים.

 

כאשר אתם ממקמים את המכשיר, ודאו שאתם ממקמים אותו באופן יציב על הקרקע, אין לחסום את פתחי כניסת 
 ויציאת האוויר.

 נתקו את המכשיר מהחשמל ונקזו את המים לגמרי לפני הזזה של המכשיר.

 

 ר הלחותאחסון של מסי

 

 ים את המכשיר, יש להקפיד על סדר הפעולות הבא.נכאשר אתם מאחס

 רוקנו את המים מהמכשיר באופן יסודי.. 1

 . גלגלו את כבל החשמל ומקמו אותו בתוך מיכל המים.2

 . נקו את המסנן.3

 . מקמו את המכשיר בחלל יבש וקריר.4

 

 שימו לב:

 ממכשירי חשמל אחרים וחומרים דליקים.ודאו שהמכשיר נמצא במרחק של חצי מטר לפחות 



 תרשים של המכשיר ומרכיביו .3

 

 לוח בקרה .1

 פתח כניסת אוויר .2

 פתח פיזור חום .3

 כבל חשמל .4

 פתח יציאת אוויר .5

 גלגלית .6

 פתח יציאת מים .7

 

  

 

 לוח בקרה .1

 פתח כניסת אוויר .2

 פתח פיזור חום .3

 כבל חשמל .4

 פתח יציאת אוויר .5

 גלגלית .6

 פתח יציאת מים .7

 

 

 תרשים סכמתי

 שימו לב: הצורה של מסיר הלחות עלולה להיות שונה מעט מהתרשים. האיורים הם למטרות מידע בלבד.

 הוראות הפעלה 4

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 פתח יציאת אוויר

 הפעל/כבה

 למעלה

 הורדה

 תפקוד הטיימר

 LCDצג  לחות

 לחות באחוזים

 טמפרטורה טיימר הפשרה

 חום במעלות  צלזיוס



 תיאור כפתור לחיצה 4.1

 

דולק, ) כפתור הפעלה: כאשר המכשיר כבוי, לחצו על כפתור זה על מנת להפעיל את המכשיר ולהיפך (במקרה בו המכשיר 1
 דלק ולהיפך).יי LEDה מסך

 חשוך אינו אומר שהמכשיר מנותק מהחשמל. סךשימו לב: מ

 מקטין את הלחות.\למטה: מגדיל\) כפתור למעלה2

 שניות והכניסו את הזמן עד לכיבוי המכשיר או צאו ממצב טיימר. 2) כפתור טיימר: לחצו במשך 3

 

 הגדרת לחות 4.2

. לחצו על 98ו 10, הנע בין הרצוי למטה על מנת להגדיר את ערך הלחות\כאשר המכשיר כבוי, לחצו על כפתור למעלה
 שניות המכשיר יצא ממצב זה באופן אוטומטי. 10במשך על מנת לצאת ממצב זה. אם שום כפתור אינו נלחץ "טיימר" 

 

 כיוון הטיימר 4.3

למטה לבחור זמן, ואז \שניות על מנת להיכנס להגדרות הטיימר, לחצו על כפתור למעלה 2כאשר המכשיר דולק, לחצו במשך 
שאר עד לכיבוי המכשיר, לחצו על כפתור הטיימר על מנת לצאת ממצב הטיימר. כאשר הטיימר פועל, המסך יציג את הזמן שנ

ביחידות של שעה. כאשר הטיימר איננו מוגדר, המסך יציג את טמפרטורת הסביבה. לאחר שסיימתם להגדיר את פעולת 
 הטיימר, לחצו על כפתור הטיימר על מנת לבדוק את טמפרטורת הסביבה.

 תיאור הפעלה 4.4

 2דלק, ולאחר כמה עשרות שניות, מדחס יי 1פני שמדחס הפעלה: כאשר המכשיר מתחיל להוציא אוויר, כמה שניות יחלפו ל

דלק עבור מערכת בודדת): הפעלה של המכשיר באמצעות חיבור של כבל החשמל לשקע יגרום ילא י 2דלק גם הוא (מדחס יי
 להשהיה של כמה עשרות שניות.

 שניות.זמנית; המכשיר יפסיק להוציא אוויר לאחר כמה -יפסיקו לפעול בו 2ו 1כיבוי: מדחס 

זמנית; המכשיר יפסיק להוציא -יפסיקו לפעול בו 2ו 1בזמן תקלה, או כאשר הטמפרטורה מגיעה לטמפרטורת היעד: מדחסים 
 אוויר לאחר כמה שניות.

 
 דקות קיים כל פעם שהמכשיר מתחיל לפעול. 3הפסקות תכופות בפעילות המכשיר, זמן השהיה של על מנת למנוע 

 הגדרת טמפרטורה: 4.5

 הטמפרטורה (כפתור הטיימר), תצוגת הטמפרטורה תהבהב, כעת ניתן להגדיר את הטמפרטורה. על כפתור לחצו

 שניות על מנת לצאת באופן אוטומטי. 10במצב הגדרה, לחצו על יציאה או הימנעו מלחיצה על כפתורים במשך 

 פלוס".\לחצו על כפתורי "מינוס

 המסמנת את יחידות הטמפרטורה תהבהב. Cלות צלזיוס. האות מע 25-56הגדירו את הטמפרטורה, הטווח נעה בין 

 

 תיאור מצב 4.6

 דלק ולהיפך.יי ”air blower“תהבהב; כאשר המפוח פועל, הסמל   ”Operation“במצב של הפעלה מושהית, המילה 

 דלק ולהיפך.יכאשר המדחס פועל, כלומר, נמצא במצב של הסרת לחות, סמל הטיפה י

 ”Humidity Control”" וOperationלערך היעד ומהכשיר מפסיק לפעול (מצב בקרת לחות), הסמל "כאשר הלחות מגיעה 

 זמנית.-יהבהבו בו

 

 פעולת הפשרה 4.7

כאשר המכשיר פועל בסביבה בעלת טמפרטורה נמוכה, המערכת תחליט אם ישנו כפור במכשיר באופן אוטומטי ויפעיל את 
 פעולת ההפשרה במקרה הצורך.

 ה: המפוח אינו מפסיק לפעול אבל המדחס נכבה.פעול ההפשר

 דלק.יסוף הפשרה: המפוח ימשיך לפעול, המדחס י

  דלק ושאר הסמלים יהיו כבויים.יתצוגת הפשרה: במשך תהליך ההפשרה, סמל ההפשרה יהבהב, סמל המפוח י



 . קודים של תקלות5

 תיאור קוד תקלה

E0  2תקלה בחיישן הפשרה 

E1 תקלה בחיישן לחות 

E2  1תקלה בחיישן הפשרה 

E3 (פאזה הפוכה או חוסר פאזה) תקלה בשלב הפאזה 

E4 תקלה בחיישן טמפרטורת הסביבה 

E5 תקלת לחץ גבוה במערכת 

E6 לחץ נמוך במערכתת תקל 

E7 התראת מים מלאים 

E8 תקלת עומס יתר על המדחס 

E9 תקלת עומס יתר על המפוח 

EA  3תקלה בחיישן הפשרה 

Eb  4תקלה בחיישן הפשרה 

Ec שגיאה בתצוגת המידע 

 

 שימו לב:

, מדחסים ומאווררים ימשיכו לפעול, תינתן התראה והמסך יציג את הקוד Ebאו   E0,E1,E2,E4,EAאם התצוגה מראה  .1
 .התקלה, ניתן לכבות ולהפעיל את המכשיר (לחצו על כל כפתור על מנת לאתחל את צליל ההתראה)

, לאחר טיפול בבעיה (לאחר כיבוי המכשיר), יש להדליק את המכשיר, E3, E5,E6,E8,E9במקרה של התראות  .2
 ההתראה תיפסק.

 . תקלות מערכת והגנה6

כאשר תקלה מתרחשת במסיר הלחות, המערכת לא תפסיק לפעול, קוד התקלה יופיע על גבי המסך, לאחר פתרון  )1
 התקלה, הקוד יעלם.

 

 במקרה של קצר בחיישן הטמפרטורה: )2

 

), המערכת לא תפסיק לפעול, התראת תקלה תינתן; כאשר התקלה Bאו  Aא. כאשר יש קצר בחיישני הטמפרטורה (
 תיפתר, ההתראה תיפסק.

 

זמנית, המערכת תפסיק לפעול, תיתנן התראת תקלה; כאשר התקלה תיפתר, -ב. כאשר יש קצר בשני החיישנים בו
 ההתראה תיפסק.

 

 באספקת הכוחפעולת זיכרון במקרה של כשל  .7

 

כאשר מחברים את המכשיר לחשמל בפעם הראשונה, המערכת תקרא את הפרמטר של שבב הזיכרון, ותקבע את 
 מצב הפעולה ההתחלתי של המערכת.

 

  



 מפרט טכני .8

 מסיר לחות שם

 YDA-890EB דגם 

 220V ~ 50 Hz רתד\מתח

 1.9kg/h (27𝑜𝑜𝐶𝐶\60%𝑅𝑅𝑅𝑅)הסרת לחות 

 90L/D (30𝑜𝑜𝐶𝐶\80%𝑅𝑅𝑅𝑅)הסרת לחות

 115L/D (35𝑜𝑜𝐶𝐶\90%𝑅𝑅𝑅𝑅)הסרת לחות 

 860W (27𝑜𝑜𝐶𝐶\60%𝑅𝑅𝑅𝑅)דירוג צריכת הספק 

 1050W (30𝑜𝑜𝐶𝐶\80%𝑅𝑅𝑅𝑅)הספק בטמפרטורות גבוהות 

 1250W (35𝑜𝑜𝐶𝐶\90%𝑅𝑅𝑅𝑅)הספק מקסימלי 

 𝑚𝑚3/ℎ 550 זרימת אוויר

 R22/650g איכות\קירור

 I סוג הגנה ממכות חשמל

 IP IP21רמת 

 3.0Mpa לחץ מקסימלי של מכשיר החלפת חום

 1.0MPa/3.0MPa יציאת האוויר\לחץ מותר על פתחי כניסת

 3.0MPa לחץ מקסימלי מותר לצדדי המכשיר

 950mm*435*480 מידות

 45kg משקל
 

 לא יעבוד באופן תקין.מעלות צלזיוס. במקרה שטמפרטורת החדר חורגת מטווח זה, המכשיר  10-38טמפרטורת הפעולה נעה בין 

 חלקי מפרט זה ניתנים לשינוי ללא הודעה מראש.

 תחזוקה ותיקון .9

 

 ו במטלית לחה לצורך ניקוי המכשיר.שלפני ניקיון ותחזוקה של מהכשיר, משכו החוצה את כבל החשמל. השתמ

מדלל או חומרים אחרים  אין להשתמש בחומר ניקוי, ברזלית כלים, מטלית להסרת אבק עם מרכיבים כימיים, דלק, בנזין,
 לניקוי מכוון שאלה יכולים לגרום לנזק למכשיר.

 

 ניקוי המסנן

יר יכול לבודד חלק גדול מהחומרים המזהמים הנמצאים באוויר, כשמכשיר זה מגיע עם מסנן הניתן לשטיפה, ובעזרתו המ
 כגון אבק, עשן, פרווה, עובש ואבקנים, ולהפחית חומים הגורמים לרגישויות.

 

 לץ לבדוק את המסנן לעיתים קרובות, ולנקות אותו פעם בחודש לפחות ולפני אחסון.מומ

 

 הוציאו את המסנן •

 מנקה אבק. רתהסירו חומרים שהצטברו במסנן בעז •

אם המסנן מלוכלך במיוחד, השתמשו במים חמים ומטלית רכה, ייבשו את המסנן באופן יסודי. אין לחשוף את המסנן  •
 מכשיר חימום אחר, מכיוון שזה יכול לעוות את גוף ומסגרת המסנן.לשמש ישירה או להשתמש ב

 החזירו את המסנן למכשיר לאחר הניקוי. •

 

 מסיר הלחות ינקז מים באופן מתמשך. אנא עקבו אחר הוראות המדריך לצורך ניקוז מתמשך.

 

 המכשיר מחובר לצינור ניקוז; ראו את צינור הניקוז בתרשים. .1

 קפלים בצינור הניקוז.ודאו שאין כיפופים או  .2



 

 במדריך זה לפני היוועצות בסעיף "לאחר הקנייה". 7במקרה של תקלה במסיר הלחות, בדקו את עמוד מספר 

 אסור למשתמש לנסות לנקות את לפרק את חלקי המכשיר בעצמם, תיקון לקוי יכול לסכן את גוף המשתמש.

 תקלות ופתרון בעיות .10

 פתרון גורם תקלה

 תקלת חשמל .1 עובדמסיר הלחות אינו 

 המתג אינו מחובר .2

 תקע החשמל אינו מחובר .3

 נתיך נמס .4

 החזירו את אספקת החשמל .1

 חברו מחדש את החשמל .2

 הכניסו את התקע אל תוך השקע .3

 החליפו את הנתיך .4

השפעת מסיר הלחות 
 אינה מורגשת

 מחסום במסנן .1

מחסום בכניסת האוויר של  .2
 מסיר הלחות

 דלתות וחלונות פתוחות .3

 קירורנזילה בחומר  .4

 נקו את המסנן .1

 הסירו מחסומים .2
 

 סגרו דלתות וחלונות .3

צרו קשר עם סוכן המכירות או היצרן  .4
 לצורך תיקון

(לא עומד  המכשיר בהטיה .1 נזילת מים
 בצורה אנכית כלפי רצפה)

 צינור יציאת המים חסום .2

 ישרו את המכשיר .1

פרקו את הפאנל והסירו את הלכלוך  .2
 בצינור

 אינו יציבמיקום המכשיר  .1 רעש לא תקין

 המסנן חסום .2
 מקמו את המכשיר במקום יציב .1

 נקו את המסנן .2

 

 כאשר לא ניתן לפתור את התקלה, אנא צרו קשר עם הספק או היצרן, אין לפרק את המכשיר בעצמיכם. .1

 ניתן לשמוע את צליל הקירור בזמן פעולת המכשיר, אין מדובר בתקלה. .2

 יציאה של אוויר חם מהמכשיר הוא דבר תקין. .3

 

 ר אחריותתיאו .11

מקום עבודתכם. במקרה של \תודה רבה על כך שרכשתם את מסיר הלחות הזה, מכשיר זה יספק לכם נוחות רבה בביתכם
 תקלה במכשיר, אנא צרו קשר עם יחידת התיקונים המיועדת או מחלקת שירות הלקוחות.

במקרה של בעיה במשך תקופה זו, אנא צרו קשר עם  מכשיר זה מגיע עם תקופת אחריות של שנה חינם, מיום הרכישה;
 :המפיץ המקומי או תחנת התיקון לצורך תיקונים. האחריות אינה חלה על המקרים הבאים 

 נזק או תקלה הנגרמים כתוצאה מאי הקפדה על התוכן המופיע המדריך או על גבי המכשיר. .1

 י הלקוח.מהובלה או שינויים או פירוק הנעשים על יד נזק הנגרם כתוצאה .2

 נזק הנגרם כתוצאה מאסונות טבע כגון מכת ברק, הצפה, שריפה וכד'. .3

 נזק הנגרם כתוצאה ממתח חריג או אספקת כוח שלא מגיעה מיחידת אספקת הכוח של המכשיר. .4

 אובדן של תעודת האחריות, היעדר קבלה והוכחה של רכישת המכשיר, תפוגה של תוקף האחריות. .5

 יזוק הכי בקלות, ולכן תעודת האחריות אינה חלה עליו.חיישן הלחות הוא המרכיב שנ .6

 38נזק הנגרם כתוצאה משימוש בסביבה חומצית, בסיסית, סביבה עם מלח, דבק, אבק, טמפרטורה גבוהה (מעל  .7

 מעלות צלזיוס) לא נכלל בתעודת האחריות.

כתוצאה משימוש בסביבות מכשיר זה אינו עמיד בפני פיצוצים; החברה אינה לוקחת אחריות לתאונות המתרחשות  .8
 דליקות, נפיצות או מאכלת.

 ניתן להחליף את כל המרכיבים במשך תקופת האחריות. .9

 אנא שמרו על מדריך זה לצורך שימוש עתידי.


