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 מידע בטיחותי 

 

 

 

 במקום בטוח.יש לקרוא בקפידה את הוראות ההפעלה לפני השימוש הראשון בקולט הלחות, ולשמור אותם   .1

 אין לטבול את המכשיר במים או בנוזלים אחרים.  .2

המכשיר נפל או ניזוק אם  מכשיר,  תקלה ב   אחריאין להפעיל את המכשיר אם הכבל או המחבר פגומים,   .3

 בצורה אחרת. 

 לסכן את המשתמשים.לתיקון המכשיר. תיקון לקוי עלול   לתחנת שירות מוסמכת יש לפנות  .4

 אין לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר.  .5

 ניקויו.יש לנתק את המכשיר משקע החשמל כשאינו נמצא בשימוש, לפני העברתו ממקום למקום ולפני  .6

 יש להפעיל את המכשיר במתח המצוין על גבי תווית האנרגיה בלבד. .7

 מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי )שאינו מסחרי( בלבד.  .8

ו העליון של קולט הלחות או  או לחסום בשום צורה את הפתח שבחלק אין לכסות את המכשיר. אין לכסות   .9

 קולט הלחות. כניסת האוויר שבחלקו האחורי של  חריציאת 

 גלישה של המים החוצה. המכשיר כדי למנוע  הזזתיש לרוקן את מכל המים לפני  .10

אין להטות את המכשיר לצדדים מאחר שזליגת מים עשויה להסב נזק למכשיר. יש להפעיל את המכשיר   .11

וניצב על משטח ישר בגובה   , הרחק מגופים ועצמים אחרים כדי למקסם את  הרצפה כשהוא במצב אנכי 

 הלחות.    ספיחתזרימת האוויר ויעילות 

ים( בעלי מוגבלות פיזית, נפשית או שכלית, או  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )לרבות ילד .12

העדר הניסיון והידע המתאימים, אלא אם כן הם קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי על  

 משחקים במכשיר.  שאינםבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי להבטיח  

 בד. בל  יש להחליפו אצל היצרן או בתחנת שירות מוסמכתכשכבל החשמל ניזוק,  .13

 , רהיטים ו  מעצמים אחרים, כלומר קירותלפחות  ס"מ    50יש להפעיל את המכשיר כשהוא ניצב במרחק של    .14

 ועצמים תלויים כמו וילונות ומדפים.

 דקות לפני הפעלתו מחדש כדי למנוע הסבת נזק למדחס.  3יש להמתין למשך  ,כשהמכשיר עוצר  .15

 יש לנקות את מנסן האוויר באופן קבוע כדי להבטיח פעולה תקינה ולמנוע הסבת נזק למכשיר.   .16



 הוראות הפעלה

 

 

 
 לוח הבקרה  .1

 פתח יציאת האוויר  .2

 פנל עליון  .3

 ידית  .4

 פנל קדמי  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כניסת האוויר / פנל אחורי פתח  .6

 ניקוז לניקוז רציף  חור .7

 ידית המכל  .8

 מכל מים .9

 



 תיאור לוח הבקרה 

 

 

 

 

 

 

 
 שימושהוראות 

 

 הפעלת המכשיר 

 

כדי לאפשר למדחס להתייצב לפני השימוש   שעות 24למשך   את המכשיר במצב מאונךיש להציב  

 הובלה.הראשון או אחרי 

 
 חברו את המכשיר לחשמל.  .1

   ההפעלה. לחצןהפעילו את המכשיר באמצעות לחיצה על  .2

 כדי להגדיר את שיעור הלחות ברמת הלחות הרצויה.          ההגדרות   לחצן לחצו על  .3

 הפעלה  .1

 

כשהמכשיר פועל  את המכשיר.    (POWER OFF)  או לכבות(  POWER ON)כדי להפעיל    לחצן זהלחצו על  

 הנורית דולקת וכשהמכשיר נכבה הנורית מהבהבת.

 מהירות המאוורר  .2

 

 כדי לבחור את מהירות המאוורר:   לחצן זהלחצו על 

 ; דולקת כשמהירות המאוורר גבוהה נורית זו 

 דולקת כשמהירות המאוורר נמוכה.    נורית זו        

 טיימר .3

 

   .TIMER OFFכדי להגדיר  לחצן זהכשהמכשיר פועל, לחצו על  .א

 כשהנורית תידלק.  הזמן הרצוי יוגדר שעות.   8, 4, 2, 1בחירת זמן:  .ב

 . TIMER OFF-הוגדר ל הוא פעל אם וי( 8Hאו   1H ,2H ,4Hנורית של ) הטיימר . ג

 

 הגדרת לחות  .4

   שיעורי לחות אפשריים: כדי להגדיר את שיעור הלחות הרצוי.   לחצן זהלחצו על 

 .40%באופן מחזורי. שיעור לחות ברירת מחדל הוא   90%           30%

 למשך שנייה אחת כדי להגדיל את שיעור הלחות באחוז קבוע בכל לחיצה.  הלחצןלחצו על  •

מהלחות המוגדרת, המדחס יעצור ורק המאוורר ימשיך לפעול.    3%-אם שיעור הלחות בחדר נמוך מ •

 מהלחות המוגדרת.   3%-כששיעור הלחות בחדר יהיה גבוה ב לפעול ישוב המדחס 

 



 

 

 

 מצב שינה  .5

ללא    מהירות ברירת המחדל של המאוורר היא נמוכה, כדי להפעיל מצב שינה. במצב זה,    לחצן זה לחצו על  

 הלחצנים.כל האורות יהיו כבויים מלבד נוריות , ושינוי

כדי לצאת    ' מצב שינה'  הלחצן על    שובכדי להפעיל את לוח הבקרה ולחצו    הלחצניםבמצב שינה, לחצו על אחד  

  ממצב השינה.
 

 מצבים  לחצן .6

  כדי לבחור ב:   לחצן זהלחצו על 

 ( AUTO MODEמצב אוטומטי )

  (LAUNDRY MODEמצב כביסה )

 המצב שבחרתם יוגדר כשהנורית המתאימה תידלק. 

 

 +          נעילת ילדים .7

 שניות כדי להפעיל נעילת ילדים. 3אלה למשך  לחצניםלחצו על שני 

 

 תיאור הפונקציות

 כיבוי אוטומטי של המכשיר 
 .שעות 24לאחר פעולה של המכשיר ייכבה באופן אוטומטי 

 

  אוטומטימצב 

 מעלות צלזיוס, המדחס יפסיק לפעול.  5-כשטמפרטורת הסביבה נמוכה מ .א

בין    תכשטמפרטור .ב נעה  באופן    20-ל  5הסביבה  תוגדר  היחסית  הלחות  צלזיוס,  מעלות 

 . 60%- אוטומטי ל

בין    תכשטמפרטור .ג נעה  תוגדר  27-ל  20הסביבה  היחסית  הלחות  צלזיוס,  באופן    מעלות 

   .55%- ל אוטומטי

מעלות צלזיוס, הלחות היחסית תוגדר באופן אוטומטי    27-הסביבה גבוהה מ  תכשטמפרטור .ד

 .50%-ל

 

 מצב כביסה 
 הסביבתית. הלחות ללא קשר לשיעור  המכשיר ימשיך לפעול  'מצב כביסה 'לאחר הגדרת  

 

 מכל מלא  
מלא   המים  לפעול.מכל  יפסיק  המכשיר  דולקת.  זו  על    כשנורית  ולחצו  המים  מכל  את  למקום  והחזירו    לחצן רוקנו 

 לפעול. ישוב ההפעלה כדי שהמכשיר 

 

 הפשרה
 אך המאוורר ממשיך לפעול.  עוצרהמכשיר מבצע הפשרה. במהלך פעולה זו המדחס   כשנורית זו דולקת 

 

 



 

 

 

 

 

 אזהרה 
 מהלחות הסביבתית.   רמת לחות שגבוההבעת השימוש במכשיר אין להגדיר   .1

  לחצן כשנדלקת נורית המציינת שמכל המים מלא, יש לשפוך את המים מהמכל ולהחזירו למקום. לחצו על   .2

 לפעול. ישוב ההפעלה כדי שהמכשיר 

 דקות לפני הפעלתו מחדש כדי למנוע פגיעה במדחס.  3 למשך , יש להמתין נכבהכשהמכשיר   .3

 מעלות צלזיוס.  32-ל 5נעה בין   הטמפרטורה המתאימה להפעלת המכשיר .4

המכשיר נכבה ללא כל סיבה, יש לוודא שתקע    אם קולט הלחות לא נדלק )נורית החיווי לא נדלקת( או אם .5

דקות לפני הפעלת    10החשמל מחובר היטב לשקע החשמל. אם תקע ושקע החשמל תקינים, יש להמתין למשך  

דקות, יש ליצור קשר   10אם המכשיר לא נדלק כעבור  להתייצב(.דקות כדי  10נדרשות לו המכשיר )מכיוון ש

 עם תחנת השירות המקומית לתיקון המכשיר. 

. זוהי תופעה כשקולט הלחות פועל, המדחס העובד עשוי לפלוט חום ולהעלות את הטמפרטורה הסביבתית .6

 רגילה.

 כשהמכשיר מבצע הפשרה נורית החיווי המתאימה דולקת.  .7

". HI, הצג מראה " 95%-הסביבתית. אם הלחות הסביבתית גבוהה מ  הלחות ראה את  כשהמכשיר פועל הוא מ .8

 ". LO, הצג מראה "35%-אם הלחות הסביבתית נמוכה מ

 
 ניקוז

  PVCהמים שנספחו מהאוויר מאוחסנים במכל המים או מנוקזים באופן רציף באמצעות צינור  

 שניתן לחבר למכשיר )הצינור לא כלול באריזה(.

 

 שימוש במכל המים
  לרוקן במים. במקרה כזה המכשיר יפסיק לפעול ואורות המכשיר ייכבו. יש להקפיד  הלחות המכל יתמלא    ספיחתלאחר  

 את המכל בזמן. 

 ושפכו את המים מהמכל.  01הוציאו את מכל המים כמוצג באיור  .1

 למקום. מכל המיםהחזירו את  .2

  ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר. לחצן לחצו על  .3

 

 ניקוז רציף 
לפני שניתן יהיה לנקז מים באופן רציף, יש להוציא את מכל המים ולחבר צינור ניקוז   .1

 ( לאחר מכן יש להחזיר את מכל המים למקום.02הניקוז )ראו איור  לחור

  הניקוז כדי שהמים יזרמו החוצה. לחוריש להניח את צינור הניקוז מתחת   .2

 

 הוצאת המסנן
 הוציאו את מכל המים לפני הוצאת המסנן. .1

 הוציאו את המסנן באמצעות אחיזה בידיות המסנן.  .2

מעלות צלזיוס( בכל שבועיים והחזירו    40-)קרים משטפו את המסנן במים קרים   .3

 תייבש באוויר.האותו למקום אחרי ש

 

 הוראות תחזוקה 

 מסנן

 ידית המסנן



וזליגת מים וחשמל בעת    ,רעש ורטט  היווצרותאין להציב את המכשיר על משטח רך או מעוקם כדי למנוע   .1

 פעולת המכשיר. 

 לא להסב נזק למכשיר. ים קשים לתוך המכשיר כדי מ אין להכניס מקלות דקים או עצ .2

יש לנתק את כבל החשמל משקע החשמל לאחר כיבוי המכשיר או במקרה שלא תעשו שימוש במכשיר למשך   .3

 תקופה ארוכה. 

  

 

 

 

 

 

את   להציב  יש  הלחות,  קולט   ביצועי  כדי לשפר את   .4

 האוויר. המכשיר במקום פתוח הרחק מעצמים שעשויים לחסום את זרימת  

מ .5 )קרים  קרים  במים  המסנן  את  לשטוף  שבועיים  40-יש  בכל  צלזיוס(  או  מעלות  בבנזין  להשתמש  אין   .

 . אלכוהול. יש להחזיר את המסנן למקום אחרי שהתייבש באוויר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קוד שגיאה 

 פתרון  סיבה קוד שגיאה 

E1 
חיישן הלחות והטמפרטורה  

 הסביבתיות פגום 

מוסמכת לקבלת  פנו לתחנת שירות  

 עזרה

E2  חיישן צינור הנחושת פגום 
פנו לתחנת שירות מוסמכת לקבלת  

 עזרה

 

 מפרט

 PD20-WAE דגם

 220-240V～50Hz מקור חשמל 

 כושר ספיחת לחות 

 לחות יחסית(  80%מעלות צלזיוס,  30)
 ליטר ליום  20

 436W הספק נקוב 

 מעלות צלזיוס   5~  32 טמפרטורה מתאימה 

 R134a קירור ומשקל חומר 

 2.5MPa לחץ

 גובה X 574עומק  X 268רוחב   408 גודל המוצר )מ"מ( 

 ליטר  4.8 קיבולת מכל המים 

 



(CE) N 842/2006 : 

R134a  על ידי פרוטוקול קיוטו.  שמאושר סוג של גזי חממה המכילים פלואור הוא 

 . 1430הוא ( שלו GWPפוטנציאל ההתחממות הגלובלית ) 

 

סמל זה מציין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי האיחוד האירופי. כדי  

יש   או לבריאות האדם הנובעות מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת,  למנוע סכנות אפשריות לסביבה 

למערכות  קיימא במשאבים חומריים. יש לפנות  ־   למחזר את הפסולת כדי לאפשר שימוש חוזר בר

המשומש,   המכשיר  את  להחזיר  כדי  המוצר  נקנה  שבה  החנות  עם  קשר  ליצור  או  ואיסוף  החזרה 

 באפשרותם למחזר את המוצרים בבטחה. 

  

 


