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 מידע בטיחותי

ואחסנו את המוצר במקום  ,  אנא קראו מדריך זה בקפידה לפני השימוש הראשון במוצר .1

 . שריפה או פציעה גופנית, בטוח על מנת למנוע זליגה חשמלית

 . אין להכניס מוצר זה לתוך מים או כל נוזל אחר .2

כבל  : אחרת עלול להיגרם נזק למוצר , צבים שלהלןזה בממוצר בהפסיקו את השימוש  .3

 . המוצר נופל או מפסיק לעבוד, חשמל שניזוק

תיקון בלתי תקין עלול להסב נזק . אנא בקשו מאיש שירות מקצועי לתקן את המוצר  .4

 . למשתמשים

וכן כאשר המוצר אינו  , נתקו את המכשיר ממקור החשמל לפני הזזה או ניקוי של המוצר .5

 . ושמבשי

 . א השתמשו במוצר עם מתח החשמל המצויןנא .6

 . אנא השתמשו במוצר זה לשימוש ביתי בלבד ומלאו אחר המטרה המיועדת לו .7

 . אין להניח חפצים על גבי המוצר .8

 . אנא נקו את מיכל המים לפני הזזת מוצר, על למנוע דליפת מים .9

 . צרואחרת נזילת מים עלולה להזיק למ , אין למקם את המוצר על משטח נטוי .10

חושיות או  , ומעלה ואנשים עם מוגבלויות פיסיות  8ימוש במכשיר על ידי ילדים מגיל שה .11

נפשיות או חוסר ניסיון או ידע מותר תחת השגחה או בתנאי שהם קיבלו הדרכה בנוגע  

נאסר על ילדים לשחק . לשימוש בטיחותי במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך 
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 . זוקה או לנקות את המכשיר ללא השגחת מבוגרצע תחים לב ד נאסר על יל. עם המכשיר

 . מ לפחות בין המוצר לקירות או מחסומים אחרים" ס  50אנא השאירו מרווח של   .12

 . אנא התקינו את המכשיר בהתאם לחוקי החיווט של מדינתכם .13
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 תיאור לוח הבקרה 

  

 

 

 הוראות הפעלה 

 הפעלה  .1

נורית החיווי תהיה דלוקה או כבויה בהתאמה  ,  לחצו על מקש זה על מנת להפעיל או לכבות

 (. עול ונורית החיווי תהבהבפסיק לפהמדחס י, כאשר הלחות בחדר מגיעה לערך שהוגדר)

 מהירות המאוורר  .2

ונורית  ,  (LOW)או מהירות נמוכה ( HI)גבוהה  לבחור מהירות לחצו על המקש על מנת  

 . החיווי המתאימה תידלק או תיכבה בהתאמה 

 טיימר  .3

 (שעות 24עד   1. )לחצו על המקש על מנת להגדיר את הזמן הדרוש . א

בעת כיוון הטיימר  ;  תידלק באופן אוטומטי  ידההיח, בעת כיוון הטיימר במצב השהיה .ב

 . אוטומטיאופן תיכבה בהיחידה  ,  בזמן שהמכשיר פועל

 הפשרה

 מיכל מלא 

 טיימר 
 נמוך 

  גבוה

 ולהפע

 הפעלה  מהירות  טיימר  הגדרת לחות 
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אם לוחצים על כפתור ההפעלה על מנת לכבות את המכשיר לפני שהספירה לאחור   .ג

 . כיוון הטיימר יבוטל,  של הטיימר מסתיימת

 . נורית החיווי נדלקת,  כאשר הטיימר בשימוש .ד

צוגה עשויה לחזור למצב רגיל על מנת להציג את לחות  תה , לאחר כיוון הטיימר .ה

 . הסביבה

 חותהגדרת ל.  4

מהסרת לחות מתמשכת  . ) על המקש על מנת להגדיר את הלחות היחסית הרצויה לחצו ● 

[CO ] מצב נוחות  ,  80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%ללחות יחסית של[AU  ]

,  לחשמלחברו את המכשיר  בפעם הראשונה שת[.  CO] וחזרה להסרת לחות מתמשכת  

 [. CO]המכשיר יהיה במצב הסרת לחות מתמשכת  

המדחס יפסיק את פעולתו באופן  ,  3%-נמוכה מהלחות שהוגדרה ב  ביבהחות הסכאשר ל●  

 . 3%-אוטומטי וישוב לפעול כאשר לחות הסביבה גבוהה מהלחות שהוגדרה ב

 [AU]מצב נוחות 

 . עולתוסיק את פ המדחס יפ, 5℃-כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה ב . א

ת  ויר את הלח המוצר יגד, 20℃-ונמוכה מ  5℃-כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ .ב

 . באופן אוטומטי 60%-ל

המוצר יגדיר את הלחות  , 27℃-ונמוכה מ  20℃-כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ .ג

 . באופן אוטומטי 55%-ל

פן  באו   50%-המוצר יגדיר את הלחות ל , 27℃-כאשר טמפרטורת הסביבה גבוהה מ .ד

 . וטומטיא

 מים מלאים
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ולתו עד לריקון מיכל  פסיק את פענורית החיווי תידלק והמכשיר י ,  כאשר מיכל המים מלא

 . המים

 הפשרה 

נורית החיווי תידלק והמדחס יפסיק את פעולתו אך המנוע  ,  כאשר המכשיר במצב הפשרה

 .  ימשיך לפעול

 

 אזהרה 

 . יותר מלחות הסביבהאין להגדיר לחות גבוהה  , בזמן השימוש במסיר הלחות .1

בשלב  .  אותו למקומו  ם והחזירואנא רוקנו את המים ממיכל המי,  כאשר נורית החיווי נדלקת .2

 . זה המוצר ישוב לפעול

דקות לפחות לפני אתחול המכשיר על מנת למנוע נזק   3אנא המתינו  , כאשר המוצר נכבה .3

 . למדחס

 . 5-32℃טווח טמפרטורות השימוש של המוצר הנו   .4

או שמסיר הלחות נכבה  ( נורית החיווי אינה נדלקת)סיר הלחות אם לא ניתן להפעיל את מ .5

אם התקע ושקע החשמל  . וודאו כי התקע מחובר כראוי לשקע החשמל  אנא, ללא סיבה

מכיוון שכיוון מחדש אורך  ) דקות לפני אתחול המכשיר  10אנא המתינו למשך  , במצב תקין

אנא צרו קשר עם מרכז השירות  , דקות 10ו נדלק לאחר אם המכשיר עדיין אינ (. דקות 10

 . קומי שלכם לצורך תיקוןשל הספק המ
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המדחס עשוי להפיק חום במידה מסוימת ולהעלות את  , הלחות פועלכאשר מסיר  .6

 . זהו דבר תקין, טמפרטורת הסביבה

המדחס מפסיק את פעולתו  . נורית החיווי המתאימה תידלק, כאשר המוצר במצב הפשרה .7

 . הפשרה אך המנוע ממשיך לפעול  בזמן

,  RH95%-אם לחות הסביבה גבוהה מ. מן השימושהמכשיר מציג את לחות הסביבה בז .8

 "LO"התצוגה מראה ,  RH35%-אם לחות הסביבה נמוכה מ; " HI" התצוגה מראה 

כפי שמוצג  )אנא עמדו בחזית המכשיר לצורך הזזה   .9

 ('באיור א

 

 

 הוראות ניקוז 

או שניתן לבצע ניקוז מתמשך באמצעות  , במיכל המים באופן ידני ניתן לרוקן את המים ש

 (.עם מוצר זהאינו כלול  PVC-צינור ה. )PVCנור  צי

 

 א'איור 
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 שימוש במיכל המים 

ניתן לרוקן את המים שהתעבו  , בזמן הסרת לחות

המכשיר מפסיק את פעולתו ונורית החיווי  . ממיכל המים

רוקנו את  אנא  ,  במקרה כזה.  נדלקת כאשר מיכל המים מלא

 . המים

 

 . קנו את המיםורו  01הוציאו את מיכל המים כפי שמוצג באיור   .1

 . מקומוהחזירו את מיכל המים ל  .2

 . לחצו על כפתור ההפעלה על מנת להפעיל את המכשיר .3

 

 ניקוז מתמשך 

אנא הוציאו את  , לפני ביצוע ניקוז מתמשך של המים .1

  ראו איור )מיכל המים וחברו צינור ניקוז לפתח הניקוז 

 . החזירו את מיכל המים למקומו, לאחר מכן(. 02

ז להיות נמוך יותר מפתח הניקוז על  על צינור הניקו .2

 . מנת שהמים יוכלו לצאת

 

 

 01איור 

 02איור 
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 הסרת המסנן 

 . הוציאו את מיכל המים לפני הסרת המסנן .1

 . משכו את המסנן באמצעות הידיות .2

אחת לשבועיים  ( ℃40-מתחת ל) שטפו את המסנן במים קרירים   .3

 . תו לאחר שהיה לו מספיק זמן להתייבשוהחזירו או

   

 

 הוראות תחזוקה 

רטט וזליגת  , ח על מנת למנוע רעשלמקם את המכשיר על משטח רך או שאינו שטו  אין .1

 .  מים או חשמל בזמן השימוש

 . אין להכניס מוט דק או חפצים קשים למכשיר על מנת למנוע גרימת נזק למכשיר .2

 

 

 

בל החשמל ממקור החשמל כאשר אתם מכבים את המכשיר או מתכוונים  אנא נתקו את כ  .3

 . בו למשך פרק זמן ארוךלהפסיק להשתמש 

הרחק  , אנא מקמו את המכשיר במקום פתוח, יצועי מסיר הלחותעל מנת לשפר את ב  .4

 . ממחסומים העלולים לחסום את האוויר

 מסנן 

 מסנן ידית 
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חזירו אותו לאחר  אחת לשבועיים וה( 40℃-מתחת ל)אנא שטפו את המסנן במים קרירים   .5

נזין או אלכוהול  לעולם אין להשתמש בב:  שימו לב. )שהיה לו מספיק זמן להתייבש

 .(לשטיפת המסנן 

 

                   

  

 פתרון בעיות 

 

 פתרון  גורם  בעיה 

E1 או לוח  , תקלה בחיישן הטמפרטורה

אנא צרו קשר עם גורם שירות או  הבקרה כבוי 

או לוח הבקרה  ,  תקלה בחיישן הסליל E2 אדם כשיר אחר לצורך תיקון 

 כבוי 
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 מפרט 

 

                             

 דגם

          פרטמ

PD10-KBE 

 220-240V~50Hz אספקת חשמל 

 200W הספק נכנס 

 0.96A דירוג זרם 

 7.5Kg משקל נקי 

 יום /ליטר 10 ( RH80% 30℃)הסרת לחות 

 290W x 240D x 414H מ"מ ( רוחב*  עומק * גובה  )ממדים 

 ℃ 32-℃5 טמפרטורה מתאימה 

 ליטר   2.5  קיבולת מיכל מים 

 

(CE) N842/2006 : 

R134a  ל ידי פרוטוקול קיוטוהנו סוג של גז חממה מופלר המכוסה ע  . 

 . 1430הנו ( GWP)הפוטנציאל המוחלט שלו להתחממות גלובלית 
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סימון זה מסמן כי אין להשליך את מוצר זה יחד עם שאר הפסולת  

הביתית ברחבי האיחוד האירופי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה 

ת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו  או לבריאות הציבור כתוצאה מהשלכ

אנא צרו קשר קיימא של משאבים.  -ותו על מנת לקדם שימוש חוזר ברא

עם מערכות החזרה ואיסוף או עם הקמעונאי בו רכשתם מוצר זה על  

 מנת להחזיר את המכשיר, הם יוכלו למחזר את המוצר בבטחה. 

 


