
INSTRUCTION MANUAL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

MODEL: FDH-20E

Моля, прочетете внимателно и запазете това ръководство за употреба и бъдещи
справки.

Please take time to read this manual carefully before use and save it for future reference.
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Specification

Model no. FDH-20E

Power supply 220-240V~, 50Hz
Dehumidification capacity at 30oC,
80%

20L/day

Power /Ampere
consumption

30oC, 80% 390W / 2.20A

Air volume (max.) 150M3/h
Compressor Reciprocating
Refrigerant R290/ 70g
Working range 5 ~ 32oC
Water tank 3L
Product size (WxDxH) With casters - 310 x 236 x 523 mm
N.W. 14 kg

T he data marked with * may vary for technical reasons. For greater precision, please refer to the
rating label placed on the product.

T est condition for data in our rating label is as per safety regulation: EN 60335-2-40
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How it works

This product is a dehumidifier. It controls relative humidity by passing the air
through the unit, forcing the excess moisture to condensate over the cooling
elements. Contact with this cold surface causes the moisture in the air to condense.
This condensed water then drains safely into the water tank. The dried air then
passes through the condenser where it is slightly warmed and re-enters the room at
a slightly elevated temperature.

Where to position

Excess moisture will travel
throughout your home, in
the same way that cooking
smells waft to every room in
the house. For this reason,
the dehumidifier should be
positioned, so that it can
draw this moist air towards
it from all over the home.
Alternatively, if you have a
serious problem in one area
you can begin by
positioning the dehumidifier
close to this area and later
moving it to a more central
point.

When positioning the
dehumidifier, ensure that it
is placed on a level surface
and that there is a minimum
of 10 cm (4") of space on
either side of the unit to
allow for efficient airflow.
This dehumidifier is fitted
with castors for extra
mobility, if you move the
unit, it should first be
switched off and the water
tank emptied.

We do not recommend the
use of an extension lead, so
please try to ensure that the
unit is sufficiently close to a
fixed mains socket. If it is
necessary to use an
extension lead, please
ensure the diameter of the
wires of the cable is at least
1 mm2.
When the dehumidifier is in
operation, outside doors
and windows should be
closed when necessary for
most efficient use .
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Before use

These symbols on your device mean:
This appliance is filled with Propane gas R290. Follow

strictly the manufacturer’s instruction concerning use and repairs!
Before using the machine, read carefully the entire

instruction manual.
Do not install, operate or store the device in a room

smaller than 4m2 .
 Operate this unit on a firm, flat surface to avoid water leak. Ensure
that it is kept upright at all times (including transport and store).
 Do not place on soft surfaces.
 Ensure that there is at least 300mm (1”) between the sides of the
appliance and any flammable, heating materials.
 Only connect the unit to a properly installed and easily accessible
socket so that you can quickly pull the plug in an emergency.
 DO NOT OBSTRUCT THE AIR INTAKES AND EXHAUSTS.
 DO NOT EXPOSE THE UNIT TO DIRECT SUNLIGHT.

 FOR INDOOR USE ONLY.

 DO NOT USE THE UNIT IN BATHROOMS, SWIMMING POOLS,
WASHROOMS OR SIMILAR WET AREAS.
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 DO NOT USE THE UNIT IN CABINET, CLOSET, BOATS,
CARAVANS OR OTHER SMALL AND ENCLOSED SPACES.
 DO NOT USE THE UNIT CLOSE TOA BATHTUB, SHOWER, SINK
AND THE LIKE.
 Protect the dehumidifier from water drops and spray. DO NOT LET
ANY LIQUID ENTER THE UNIT. Never pour or spray water over it.
Never place objects filled with liquid on top of the dehumidifier, e.g.
vases.
 Do not use the appliance in locations where paint, petrol or other
flammable liquids are used or stored.
 Do not allow the appliance to fall over when there is water in the
bucket.
 DO NOT PLACE A CONTAINER WITH LIQUID ON TOP OF THE
UNIT.
 THE CONDENSED WATER IS NOT FOR DRINKING EITHER FOR
HUMAN OR ANIMALS.
 DO NOT USE BUG SPRAYS OR OTHER FLAMMABLE
CLEANSERS ON THE UNIT.
 Do not lay the cord under carpets/rugs so that you can regularly
check its condition.
 DO NOT TOUCH THE PLUG OF THE UNIT WITH WET HANDS.
 Never use the cord of the unit as a carrying strap.
 Always unplug the unit from the mains and wait for at least one
hour before carrying out any maintenance, transport or cleaning of
the unit.
 Always switch the unit off and pull the plug out of the socket:
 If you are not using the unit.
 Before you clean the unit.
 Before you assemble the accessories.
 If a fault occurs.
 In the event of a storm.

 AVOID OVER-TWISTING, -COILING, -PULLING THE POWER
CORD, NEVER USE NYLON OR IRON WIRE TO TIDE THE
POWER CORD.
 DO NOT USE EXTENSION CORDS.
 IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY
AN ELECTRICIAN OR SIMILARLY QUALIFIED PERSON, TO
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AVOID HAZARD.
 THE MAINS SUPPLY MUST CONFORM TO THE SPECIFICATION
SHOWN ON THE RATING PLATE AT THE BACK OF THE UNIT.
 THE APPLIANCE SHALL BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH
NATIONAL WIRING REGULATIONS.
 NEVER REACH TO RETRIEVE THE UNIT IF IT HAS FALLEN IN
WATER. IN SUCH CASE, IMMEDIATELY PULL THE PLUG. HAVE
THE UNIT CHECKED BEFORE USING IT AGAIN.
 THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS
(INCLUDING CHILDREN) WITH REDUCED PHYSICAL ,
SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF
EXPERIENCE AND KNOWLEDGE , UNLESS THEY HAVE BEEN
GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF
THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE FOR THEIR
SAFETY. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE
THAT THEY DO NOT PLAY WITH APPLIANCE.
 SUGGEST TO SEND THE UNIT FOR PROFESSIONAL
MAINTENANCE PERIODICALLY.
 ONLY A LICENSED PROFESSIONAL IS ALLOWED TO
DISMANTLE OR MODIFY THE APPLIANCE.

Safety relating to refrigerant R290:
Read these warnings carefully.
This appliance contains the refrigerant R290.R290 is a refrigerant

that complies with the relevant European Directives. Never perforate
the refrigerant circuit. R290 is flammable (GWP3)!

Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean,
other than those recommended by the manufacturer.

The appliance shall be stored in a room without continuously
operating ignition sources (for example: open flames, an operating
gas appliance or an operating electric heater).

Do not pierce or burn any of the components of the cooling circuit
of the unit. Do not set light to the unit.

The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage
from occurring.
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Appliance should be installed, operated and stored in a room with a
floor area larger than 4m2.

Be aware that the refrigerants may not contain an odour, which
means you cannot smell leaks..

Compliance with national gas regulations shall be observed.
Keep ventilation openings clear of obstruction.
A warning that the appliance shall be stored in a well-ventilated

area where the room size corresponds to the room area as specified
for operation.

Any person who is involved with working on or breaking into a
refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an
industry-accredited assessment authority, which authorizes their
competence to handle refrigerants safely in accordance with an
industry recognized assessment specification.

Servicing shall only be performed on the grounds as recommended
by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the
assistance of other skilled personnel shall be carried out under the
supervision of the person competent in the use of flammable
refrigerants.

IMPORTANT!
Do not use this unit with temperatures lower than 5oC, to prevent the possibility of a
heavily ice up evaporating coil.
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Parts

Accessories

ACTIVE CARBON FILTER
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Control Panel
arts

1. Humidity setting button
2. Working mode indicator

(continuous working, humidity
40%, 50%, 60%, 70%)

3. Humidity/Temperature display
4. Timer operation indicator
5. Temperature display button
6. AIR CLEAN indicator
7. DRYER indicator
8. DRYER button

9. High ventilation indicator
10. Speed/Ventilation button
11. Low ventilation indicator
12. Power indicator
13. ON/OFF (power) button
14. “Full Water” indicator
15. TIMER button
16. AIR CLEAN button
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Operation

1. Plug the unit into a correct mains socket. (Please refer to the rating label at the rear of the
unit for correct voltage/frequency.)

2. Press ON/OFF button to turn on the unit. The compressor will start to work.

3. Press humidity setting button to set the working model you need: continuous
working, humidity 40%, 50%, 60% or 70%. The relative indicator will light on.

4. Press speed/ventilation button to set the ventilation speed, high or low. The relative
indicator will light on.

5. Press the TIMER button to set the operating hour you need (1~24 hours). The display
window will show the hour(s) you set as you press the TIMER button, after releasing it for
8 seconds around, the display window will return to the room humidity. As the set time
has been reached, the compressor will stop working automatically.

6. By pressing the ”TEMP” button, the display window will show the room temperature, after
releasing the button for 8 seconds around, the display window will return to the room
humidity.

7. DRYER function is turbo ventilation to dry the moisture in the air continuously, so it
could help to dry the laundry.

8. If you don’t want to dry the air, just want to circulate the air or remove the odor inside the
room, please press AIR CLEAN button.

9. To turn off the unit, press ON/OFF button again.
10. Pre-setting function By pressing TIMER button but without turning on the other

functions (including ON/OFF button), you can PRE-SET the time for the machine to work.
For example, if you press the timer to '2', the unit will work automatically after 2 hours.
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Drainage

While the water tank is full, the compressor will stop for self-protection and the water full
indicator will turn into red.

To move the water tank, pull it out squarely from the unit.

After empting the water tank, place the water tank into space. Make sure it is properly
positioned, in order for the 'water full' sign to go out and your dehumidifier is operating.

Please note, in case, the water tank has not been positioned well, the water full indicator will
turn into red.

Continuous drainage
When the dehumidifier is operated at very high humidity levels, the water tank will require
more frequent drainage. In this situation, it may be more convenient to set the unit up for
continuous drainage with the following
procedures:
1. Pull out the water tank.

2. Connect the drain hole with water
tube of inner diameter: 11 mm.
* Please note, the water tube is not
supplied with the unit.

3. Ensure the water will always drain
away freely and the tube will
remain in right place. Note! In
very cold weather conditions,
precautions should be
taken to prevent the water tube
from freeing.

4. Put the water tank back to its position.

Water tube of
inner diameter
11 mm
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Maintenance

Always unplug the unit from the mains before carrying out any maintenance or cleaning of the
unit.

CLEANING THE BODY
Use soft cloth to wipe the unit clean.
Don't ever use volatile chemicals, gasoline, detergents, chemically treated clothes, or other
cleansing solutions. These all could possibly hurt the cabinet.

CLEANING THE FILTER
This dehumidifier is equipped with 2 filters :

1. ANTI-DUST FILTER
 Extract the filter holder, remove the active carbon filter.
 Use a vacuum cleaner or tap the filter lightly for easy cleaning. If the filter is

particularly dirty, use warm water with a small amount of medium strength.
 Make sure the filter is completely dry before replacing.
 Do not expose the filter to sunlight.

2. ACTIVE CARBON FITLER (for capturing the particles of dust suspended in the air and
preventing the production of bacteria.)
The active carbon filter placed under the anti-dust filter is not washable. Its life span is
variable and depends on the ambient conditions where the unit is used. The filter should be
checked periodically and replaced if necessary.

STORAGE
If not use the unit for an extended period of time. Please:
 Turing the unit off, unplug and tidy AC cord.
 Completely empty the water tank and wipe it clean.
 Cover the unit and store where it will not receive direct sunlight.
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Trouble shooting

THE UNIT DOES NOT OPERATE:
 Is the unit plugged in?
 Is the house electricity on?
 Is the room temperature below 5oC or above 32oC? If so, then it is out of the working

range of the unit.
 Ensure the ON/OFF switch is turned on.
 Check the water tank is positioned properly in the unit and it is not full.
 Make sure the air inlet and outlet are not obstructed.

THE UNIT SEEMS TO DO NOTHING:
 Is the filter dusty, contaminated?
 Is the air intake or outlet blocked up?
 Is the room humidity already quite low?

THE UNIT SEEMS TO DO LITTLE:
 Are too many windows or doors open?
 Is there something in the room producing lots of humidity?

THE UNIT IS TOO NOISY:
 Check whether the unit is sitting on a level surface.

THE UNIT IS LEAKING:
 Make sure the unit is in good shape.

IMPORTANT:
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under
supervision have been instructed how to use the appliance by a person responsible for their
safety!
The children have to observe and watched not to play with the appliance!

Correct Disposal of this product
This marking indicates that this product should not be disposed with other household
wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the

sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use thereturn and
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collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this
product for environmental safe recycling.

The product meets the requirements of the applicable EC directives.
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Начин на работа

Този продукт е влагоуловител. Той контролира относителната влажност чрез преминаване на
въздуха през уреда, принуждавайки излишната влага да кондензира върху охлаждащите елементи.
Контактът с тази студена повърхност води до кондензация на влага във въздуха. Тази кондензирана
вода след това се оттича безопасно в резервоара за вода. Изсушеният въздух след това преминава
през кондензатора, където леко се затопля и отново влезе в стаята при леко повишена температура.

Къде да позиционирате
Излишната влага ще се движи в дома ви по същия начин, по който миризмите се разпространяват
във всяка стая в къщата. Поради тази причина, изсушителят трябва да бъде поставен така, че да
може да изтегля този влажен въздух отвсякъде в дома.
Като алтернатива, ако имате сериозен проблем в даден район, можете да започнете като поставите
изсушителя близо до тази област и по-късно го преместите в по-централна точка.
Когато поставяте изсушителя, уверете се, че той е поставен на равна повърхност и че има минимум
10 см (4 инча) пространство от двете страни на устройството, за да се осигури ефективен въздушен
поток.
Този изсушител е оборудван с колелца за допълнителна подвижност, ако преместите уреда, трябва
първо да се изключи и резервоарът да се изпразни.
Не препоръчваме използването на удължител, затова моля, опитайте се да се уверите, че
устройството е достатъчно близо до фиксиран контакт. Ако е необходимо да използвате
удължителен кабел, уверете се, че диаметърът на проводниците на кабела е най-малко 1 mm2.
Когато влагоуловителят е в действие, външните врати и прозорците трябва да бъдат затворени,
защото това е необходимо за най-ефективна употреба.
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Преди употреба

Тези символи на вашето устройство означават:
Този уред е пълeн с газ R290. Следвайте стриктно инструкциите на производителя относно

използване и ремонти!
Преди да използвате уреда, прочетете внимателно цялата инструкция за употреба.
Не инсталирайте, не използвайте и не съхранявайте устройството в стая

по-малко от 4м2.
Внимание!
• Управлявайте устройството на твърда, равна повърхност, за да избегнете изтичане на вода.
Уверете се, че е винаги в изправено положение (включително транспорт и съхранение).
• Не поставяйте върху меки повърхности.
• Уверете се, че има най-малко 300 мм между стените на уреда и всички запалими нагревателни
материали.
• Свържете устройството само с правилно инсталирана и лесно достъпно гнездо, за да можете бързо
да издърпате щепсела в аварийна ситуация.

НЕ ЗАПУШВАЙТЕ ОТВОРИТЕ ЗА ПРИТОК И ИЗХОД НА ВЪЗДУХ .
НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДИРЕКТНА СВЕТЛИНА.
САМО ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА В БАНЯ, БАСЕЙНИ, МИЯЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ ПОДОБНИ

ОБЗАВЕЖДАНИЯ.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА В КАБИНЕТ, КИЛЕР, ЛОДКИ, КАРАВАНИ ИЛИ ДРУГИ МАЛКИ И ТЕСНИ

ЗАТВОРЕНИ ПРОСТРАНСТВА.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДА ДО БАНЯ, ДУШ, РАДИАТОР И ПОДОБНИ.

• Запазете изсушителя от водни капки и спрей. НЕ ТРЯБВА НИКАКВА ТЕЧНОСТ ДА ВЛИЗА В УРЕДА.
Никога не излевайте или не пръскайте вода над него. Никога не поставяйте предмети, пълни с
течност, върху абсорбиращото устройство, напр. вази.
• Не използвайте уреда в места, където се използват или съхраняват бои, бензин или други запалими
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течности.
• Не позволявайте уредът да падне, когато има вода в резервоара.

НЕ МОНТИРАЙТЕ КОНТЕЙНЕР С ТЕЧНОСТ ВЪРХУ ЕДИНИЦАТА.
• КОНДЕНЗИРАНАТА ВОДА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПИЕ ОТ ЧОВЕКА ИЛИ ЖИВОТНИТЕ.

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГОРЕЩИ ПРЕПАРАТИ ИЛИ ДРУГИ ЗАПАЛИМИ ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА.
Не поставяйте кабела под килими / мокети, за да можете редовно да проверявате състоянието му.
НЕ ПИПАЙТЕ С МОКРИ РЪЦЕ.
Никога не използвайте кабела на устройството като ремък за носене.

• Винаги изваждайте щепсела от електрическата мрежа и изчакайте най-малко един час, преди да
извършите поддръжка, транспорт или почистване на уреда.

Винаги изключвайте уреда и извадете щепсела от контакта:
• Ако не използвате устройството.
• Преди да почистите устройството.
• Преди да съберете аксесоарите.
• При възникване на неизправност.
• В случай на буря.
• ПРЕДОТВРАТЕТЕ ПРЕМИНАВАНЕ, УСУКВАНЕ, ДЪРПАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ, НИКОГА НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪЖЕ ИЛИ ТЕЛ ЗА ПРИВЪРЗВАНЕ НА КАБЕЛА.

НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УДЪЛЖИТЕЛИ.
• Ако апаратът е повреден, той трябва да бъде заменен от оторизиран сервиз, за да се избегне
опасност.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПОСОЧЕНА НА ЕТИКЕТА НА УРЕДА.

УРЕДЪТ СЕ ИНСТАЛИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ.
НИКОГА НЕ МОЖЕТЕ ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТЕ УРЕДА, КОГАТО Е БИЛ ВЪВ ВОДА. В такъв случай,

незабавно ИЗКЛЮЧЕТЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА. ПРОВЕРЕТЕ УРЕДА ПРЕДИ ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ ОТНОВО.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически,
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са
наблюдавaни или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност!
Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

УРЕДА МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО ДА СЕ ПРАЩА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДДРЪЖКА.
САМО ЛИЦЕНЗИРАН ПЕРСОНАЛ Е РАЗРЕШЕНО ДА РАЗГЛОБЯВА ИЛИ МОДИФИЦИРА

УРЕДАТА.
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Безопасност, свързана с хладилен агент R290:
Прочетете внимателно тези предупреждения.

Този уред съдържа хладилен агент R290. R290 е хладилен агент, който отговаря на съответните
европейски директиви. Никога не перфорирайте веригата на хладилния агент R290, който е запалим
(GWP3)!

Не използвайте средства за ускоряване на размразяването, обработване или почистване,
различно от тези, които са препоръчани от производителя.

Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещи източници на запалване
(за пример: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

Не пробивайте и не изгаряйте никой от компонентите на охладителната верига на блока. Не
излагайте на пряка светлина уреда.

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди от възникване.
Уредът трябва да бъде инсталиран, задействан и да се съхранява в стая с площ над 4м2.
Имайте предвид, че хладилните агенти може да не съдържат миризма, което означава, че не

можете да усетите/ помиришете евентуални течове ..
Спазването на националните газови разпоредби трябва да бъде съблюдавано.

Пазете отворите за вентилация далеч от препятствия.
Уредът трябва да се съхранява в добре вентилирана зона, където размерът на стаята

съответства на определената за това операция.
Сервизирането на уреда и боравенето с хладилния агент се извърша само от лица(оторизирани

сервизни техници) с текущ валиден сертификат от акредитиран орган за оценка, който разрешава
тяхната компетентност за работа с хладилни агенти безопасно в съответствие с утвърдената
спецификация за оценка.

Обслужването се извършва само на основание и според препоръките на производителя на
оборудването.Поддръжка и ремонт, изискващи съдействие на друг квалифициран персонал се
извършват само под надзора на лицето, компетентно в използването на запалими хладилни агенти.

ВАЖНО!
Не използвайте уреда с температури по-ниски от 5 градуса, за да предотвратите възможността за
обледяване на изпарителна серпентина.
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Части

Аксесоари

Активен карбонов филтър
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Контролен панел

1. Бутон за настройка на влажността
2. Индикатор за работен режим (продължителна работа, влажност 40%, 50%, 60%, 70%)
3. Показание за влажността / температурата
4. Индикатор за таймер
5. Бутон за показване на температурата
6. Индикатор за чист въздух
7. Индикатор за изсушаване
8. Бутон за изсушаване
9. Индикатор за силна вентилация
10. Бутон за скорост / вентилация
11. Индикатор за слаба вентилация
12. Индикатор за захранването
13. Бутон ON / OFF (захранване)
14. Индикатор "Пълен резервоар"
15. Бутон TIMER
16. Бутон AIR CLEAN (чист въздух)
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Експлоатация
1. Включете устройството в правилен контакт. (За правилното напрежение / честота, моля вижте
етикета на задната страна на уреда.)
2. Натиснете бутона ON / OFF, за да включите устройството. Компресорът ще започне да работи.

3. Натиснете бутона за настройка на влажността , за да настроите работния модел, от който се
нуждаете: продължителна работа, влажност 40%, 50%, 60% или 70%. Относителният индикатор ще
светне.

4. Натиснете бутона за скорост / вентилация , за да настроите скоростта на вентилация, висока
или слаба. Относителният индикатор ще светне.
5. Натиснете бутона TIMER, за да настроите часа, от който се нуждаете (1 ~ 24 часа). В прозореца на
дисплея ще се покажат часовете, които сте настроили, докато натискате бутона TIMER, след като го
освободите за около 8 секунди, прозорецът на дисплея ще се върне към влажността на помещението.
С настроеното време компресорът спира автоматично да работи.
6. Натискайки бутона "ТЕМП", прозорецът на дисплея ще покаже стайната температура, след като
освободи бутона за около 8 секунди, прозорецът на дисплея ще се върне към влажността на
помещението.
7. Функцията DRYER е турбо вентилация, която непрекъснато изсушава влагата във въздуха, за
да може да изсуши прането.
8. Ако не искате да изсушавате въздуха, просто искате да циркулирате въздуха или да премахнете
миризмата в стаята, моля, натиснете бутона AIR CLEAN.
9. За да изключите устройството, натиснете отново бутона ON / OFF.
10. Функция за предварителна настройка чрез натискане на бутона TIMER, без да включвате
останалите функции (включително бутон ON / OFF), можете предварително да настроите времето за
работа на машината. Например, ако натиснете таймера на "2", устройството ще работи автоматично
след 2 часа.
11. Допълнителна функция:
• TiO2 (ултравиолетов): само за модела с бутон TiO2. TiO2 може да убие бактериите във въздуха.
• Йонизатор: само за модела с бутон за йонизатор. Използва се за пречистване на въздуха в

помещението чрез електрическо зареждане на молекулите на въздуха.
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Отводняване
Докато резервоарът за вода е пълен, компресорът ще спре за самозащита и индикаторът за пълна 

вода ще се превърне в червено.

За да преместите резервоара за вода, издърпайте го настрани от уреда.

След изтичане на резервоара за вода поставете резервоара за вода в пространството. Уверете се, 

че то е поставено правилно, за да излезе знакът "пълен с вода" и вашият изсушител работи.

Моля, имайте предвид, че ако резервоарът за вода не е поставен добре, индикаторът за пълна 

вода ще се превърне в червено.

Непрекъснато оттичане
Когато овлажнителят работи при много високи нива на влажност, резервоарът за вода ще изисква
по-често оттичане. При тази ситуация може да е по-удобно да настроите устройството за
непрекъснато оттичане със следните
процедури:
1. Издърпайте резервоара за вода.

2. Свържете дренажния отвор с вътрешна тръба с вътрешен диаметър: 11 мм. *
Моля, обърнете внимание, че тръбата за вода не се доставя заедно с уреда.
3. Уверете се, че водата винаги ще се оттича свободно и тръбата ще остане на
правилното място. Забележка! При много студени атмосферни условия трябва
да се вземат предпазни мерки, за да се предотврати освобождаването на
водната тръба.
Водна тръба с вътрешен диаметър 11 мм
4. Поставете резервоара за вода обратно в неговата позиция

Поддръжка

Винаги изваждайте щепсела от електрическата мрежа, преди да извършите поддръжка или
почистване на уреда.



23

ПОЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО
Използвайте мека кърпа, за да избършете уреда.
Никога не използвайте летливи химикали, бензин, детергенти, химически обработени кърпи или
други почистващи разтвори. Всички те биха могли да навредят на кабинета.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРА
Този изсушител е оборудван с 2 филтъра:

1. Филтър против прах
Извадете държача на филтъра, отстранете филтъра с активен въглен.

● Използвайте прахосмукачка или леко почукайте филтъра за лесно почистване. Ако филтърът е
особено замърсен, използвайте топла вода с малко количество средна сила на потока.
● Уверете се, че филтърът е напълно сух, преди да го замените.
● Не излагайте филтъра на слънчева светлина.

2. ACTIVE CARBON FITLER (за улавяне на частици прах във въздуха и предотвратяване на
производството на бактерии).
Филтърът с активен въглен, поставен под филтъра против прах, не може да се пере.
Продължителността на живота му е променлива и зависи от условията на околната среда, в които се
използва устройството. Филтърът трябва да се проверява периодично и да се подменя, ако е
необходимо.

СЪХРАНЕНИЕ
Ако не използвате устройството за продължителен период от време. Моля :
• Изключете устройството, извадете щепсела от захранващия кабел и го почистете.
• Изцяло изпразнете резервоара за вода и го избършете.
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• Покрийте устройството и го съхранявайте там, където няма да получава пряка слънчева светлина.

Отстраняване на неизправности
УРЕДЪТ НЕ РАБОТИ:
• Уредът е включен ли е?
• Къщата има ли електричество?
• Стайната температура е под 5 oC или по-висока от 32 oC? Ако е така, то е извън работния обхват на
устройството.
• Уверете се, че ключът за включване / изключване е включен.
• Проверете дали резервоарът за вода е поставен правилно в уреда и не е пълен.
• Уверете се, че входът и изходът за въздух не са запушени.

УРЕДЪТ НЕ РЕАГИРА И НЕ РАБОТИ:
• Филтърът е прашен, замърсен ли е?
• Блокиран ли е входящият или изпускателния отвор на въздуха?
• Дали влажността на помещението вече е твърде ниска?

УРЕДЪТ НЕ РАБОТИ НА ПЪЛЕН КАПАЦИТЕТ:
• Има ли много прозорци или врати отворени?
• Има ли нещо в стаята, което произвежда много влажност?

УРЕДЪТ Е ШУМЕН:
• Проверете дали устройството е поставено на равна повърхност.

УРЕДЪТ ТЕЧЕ
• Уверете се, че устройството е в добра форма.

ВАЖНО:
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания,
освен ако те са наблюдавaни или инструктирани относно използването на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност!

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!
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„ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ
УРЕДИ ОТ КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”
Символът върху продукта или опаковката сочи, че този продукт не може да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Потребителят е отговорен за

изхвърлянето на такъв вид отпадъци, особено електрически и електронни, в
определената за това „точка”. Разделното събиране и рециклиране на това оборудване
допринася за опазване на природните ресурси и гарантира рециклирането им с оглед
опазване на околната среда и здравето. За по-подробна информация относно реда на
изхвърляне на електрически и електронни отпадъци следва да се обърнете към
местните компетентни власти, службата за събиране на битови отпадъци или фирмата,
от която сте закупили продукта.

Този продукт е разработен и отговаря нa всички eвропейски директиви
и изисквания.

ЕКОПАК
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