
ръководство  за  експлоатация

Моля,  прочетете  внимателно  тези  инструкции  за  експлоатация,  преди  да  
използвате  устройството.  Използвайте  устройството  само  както  е  описано  
в  това  ръководство  за  потребителя.  Запазете  това  ръководство  за  употреба  
за  бъдеща  употреба.
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Поддръжката  на  устройството  може  да  се  извършва  само  както  е  описано  в  тази  инструкция  
за  експлоатация.  Устройството  никога  не  трябва  да  се  поставя  в  помещение,  където  има  
потенциални  източници  на  пожар  (напр.  открит  пламък,  газови  уреди  или  електрически  
нагреватели).  Не  пробивайте  и  не  хвърляйте  устройството  в  огън.
Внимание,  използваният  хладилен  агент  не  трябва  да  се  ароматизира.  Максимално  
количество  хладилен  агент  в  уреда:  130  g.  Никога  не  се  опитвайте  да  ремонтирате  
устройството  сами.  Всички  ремонти  трябва  да  се  извършват  изключително  от  оторизиран  сервизен  център.

Забранено  е  по  какъвто  и  да  е  начин  да  се  ускорява  процеса  на  размразяване  на  уреда.
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ИЗВЕСТИЕ!
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ЗАБЕЛЕЖКА:  ОПАСНОСТ  ОТ  ПОЖАР!

Устройството  трябва  да  се  монтира,  работи  и  съхранява  в  помещение  с  площ  
над  4  m2 .
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ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ,  
МОЛЯ,  ПРОЧЕТЕТЕ  ВНИМАТЕЛНО  И  ЗАПАЗЕТЕ  ЗА  БЪДЕЩА  УПОТРЕБА  •  
Гаранцията  е  невалидна,  ако  повредата  на  устройството  е  резултат  от  

неспазване  на  инструкциите  в  това  ръководство.  Производителят  не  
носи  отговорност  за  каквито  и  да  било  щети,  произтичащи  от  
неспазване  на  инструкциите,  съдържащи  се  в  това  ръководство.  
Неправилната  употреба  на  уреда  не  се  счита  за  употреба  по  
предназначение  в  съответствие  с  тези  инструкции  за  експлоатация.  
•  Преди  да  включите  уреда  в  контакта,  проверете  дали  напрежението  
посочено  на  табелката  на  уреда  отговаря  на  електрическото  

напрежение  на  контакта.

Пазете  устройството  и  неговия  захранващ  кабел  далеч  от  обсега  на  
деца  под  8  години.

•  Устройството  може  да  се  включва  само  към  правилно  заземен  контакт.
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•  Децата  не  трябва  да  си  играят  с  уреда.  
•  Използвайте  уреда  само  за  целите,  за  които  е  предназначен.  •  
Устройството  не  е  предназначено  за  управление  от  програматор,  

таймер  или  дистанционно  управление.  •  Когато  уредът  не  се  
използва  или  е  планиран  за  почистване,  той  трябва  да  бъде  изключен  

и  изваден  от  контакта.  •  Не  използвайте  устройството,  ако  не  работи  
правилно,  изпускано  е,  повредено  е  или  е  било  потопено  във  вода.  

Уредът  не  трябва  да  се  използва,  ако  щепселът  е  повреден.  Не  
трябва  сами  да  извършвате  никакви  ремонти  на  устройството.  
Нямате  право  да  използвате  устройството

ЗАБЕЛЕЖКА  •  Устройството  може  да  се  използва  от  деца  над  8-годишна  
възраст  и  лица  с  намалени  физически,  сетивни  или  умствени  
способности  или  с  недостатъчен  опит  или  знания,  ако  са  под  
наблюдение  или  ако  са  инструктирани  за  безопасна  употреба  на  
устройството  и  са  наясно  са  наясно  с  възможните  опасности.  Деца  
над  8-годишна  възраст  могат  да  почистват  и  поддържат  устройството  само  под  наблюдение.
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•  Уредът  не  е  предназначен  за  използване  в  банята.  •  Не  
поставяйте  устройството  близо  до  източници  на  топлина  и  го  пазете

•  Това  устройство  е  предназначено  за  домашна  употреба.  Не  е  предназначен  
за  употреба  на  открито.  Не  е  предназначен  за  търговска  или  промишлена  
употреба.
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•  Преди  да  преместите  устройството,  изключете  го  и  след  това  извадете  
захранващия  кабел  от  контакта.  Преди  да  преместите  устройството,  
резервоарът  за  кондензат  трябва  да  се  изпразни.

Не  позволявайте  захранващият  кабел  да  виси  над  ръба  на  масата  или  да  
докосва  остри  или  горещи  повърхности.

Не  поставяйте  никакви  предмети  в  тези  отвори.

съществува  риск  от  повреда  на  захранващия  кабел/
контакта.  •  Не  поставяйте  тежки  предмети  върху  захранващия  кабел.

•  Никога  не  изключвайте  устройството  от  електрическата  мрежа,  като  дърпате  захранващия  кабел  –

•  Поставете  устройството  по  такъв  начин,  че  да  има  свободно  пространство  
от  най-малко  20  см  около  устройството.  Никакви  предмети  не  могат  да  се  
поставят  на  разстояние  до  50  cm  над  горната  част  на  устройството.  •  

Преди  да  включите  уреда,  контейнерът  за  кондензат  трябва  да  бъде  правилно  
поставен  в  уреда.  Контейнерът  за  конденз  не  трябва  да  се  отстранява,  
докато  уредът  работи.  •  За  най-добър  ефект  на  обезвлажняване  затворете  

прозорците  и  вратите  в  стаята.  •  Уверете  се,  че  отворите  за  вход  и  изход  на  
въздух  остават  чисти.

Всички  ремонти  и  настройки  трябва  да  се  извършват  изключително  от  
оторизиран  сервиз.

•  Поставете  устройството  върху  равна,  стабилна  и  суха  повърхност,  за  да  
предотвратите  вибрации,  шум  и  изтичане  на  вода  от  устройството.

Направете  промени  -  има  риск  от  нараняване  от  токов  удар.

нито  устройството,  нито  захранващия  кабел  с  мокри  ръце.

•  Не  използвайте  устройството  в  прекалено  прашна  среда.  •  Не  
използвайте  устройството  в  близост  до  запалими  или  експлозивни  вещества.  
•  Пазете  устройството  от  директен  контакт  с  вода.  Докосване

далеч  от  пряка  слънчева  светлина.

Влагоуловител  R-9150  Power  Dry  DE

Machine Translated by Google



•  За  ефективна  работа  на  уреда  трябва  редовно  да  почиствате  филтъра

•  Устройството  никога  не  трябва  да  се  покрива.  Отворите  за  вход/изход  на  въздух
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бъде  настроен.

обекти  върху  устройството.

•  Ако  не  използвате  устройството  за  дълъг  период  от  време,  използвайте  
функцията  за  вътрешно  изсушаване ,  за  да  премахнете  влагата  от  
устройството.  •  Не  позволявайте  прах  да  се  утаява  върху  решетката  на  входа/

изхода  на  въздуха.  Ако  е  необходимо,  изключете  устройството  от  захранването  и  
отстранете  праха  и  мръсотията  с  прахосмукачка.  •  Устройството  не  трябва  да  
се  свързва  към  електрическата  мрежа  чрез  удължителен  кабел.

•  Устройството  може  да  се  използва  в  помещение  с  околна  температура  5-32  °C

•  При  съхранение  и  работа  с  уреда  не  трябва  да  се  поставя  настрани  или  с  
вдигнати  крака,  по  възможност  да  се  избягват  силни  удари.  Устройството  не  
трябва  да  се  накланя  под  ъгъл,  по-голям  от  45°.

•  За  да  се  предотврати  опасността  от  пожар,  уредът  не  трябва  да  се  монтира  в  
помещение,  в  което  има  открит  пламък,  работеща  газова  система  или  
електрическа  нагревателна  среда.  •  Не  поставяйте  чужди  предмети  в  

устройството.  Не  слагайте  никакви

•  Устройството  не  трябва  да  се  потапя  във  вода  или  друга  течност.  •  Резервоарът  
за  кондензат  трябва  да  се  изпразва  редовно  (при  екстремни  условия  резервоарът  

може  да  бъде  пълен  само  след  няколко  часа  работа).

чиста.

не  трябва  да  се  блокира.
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1.  Резервоар  за  кондензация  

2.  Капак  на  резервоар  за  кондензация  

3.  Дръжка  на  резервоар  за  кондензация  

4.  Решетка  5.  Контролен  панел  6.  

Преден  капак  7.  Заден  капак

ОПИСАНИЕ  НА  УСТРОЙСТВОТО

8.  Дръжка  за  

носене  9.  Филтърна  
решетка  10.  Дренажна  

муфа  за  дренажен  

маркуч  11.  Държач  за  

захранващ  кабел  12.  Колелца
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ОПИСАНИЕ  НА  КОНТРОЛНИЯ  ПАНЕЛ

13.  Оперативен  дисплей
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•  Таймерът  се  използва  за  настройка  на  времето  за  включване  или  изключване  на  устройството.  

Настройката  се  извършва  в  пълни  часове  в  диапазона  на  настройка  от  1-24  часа.

11.  Пълен  дисплей  на  

контейнера  12.  Дисплей  на  

работния  режим  (автоматично/сушене  на  пране)

8.  Индикатор  за  таймер  

9.  Индикатор  за  вътрешно  сушене  

10.  Индикатор  за  скорост  на  вентилатора  

(висока/ниска).

НАСТРОЙКА  НА  ТАЙМЕР

1.  Бутон  за  таймер  

2.  Бутон  за  вътрешно  

изсушаване  3.  Бутон  за  настройка  

на  скоростта  на  вентилатора  

4.  Дисплей  5.  Бутон  за  настройка  на  

влажността  6.  Бутони  за  настройка  на  

режима  на  работа  7.  Бутон  ВКЛ./ИЗКЛ.

ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  УСТРОЙСТВОТО  •  

Свържете  устройството  към  електрическата  мрежа.  Устройството  е  в  режим  на  готовност.  •  За  да  

включите/изключите  устройството,  натиснете  бутона  ON/OFF.
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•  За  да  зададете  времето,  след  което  уредът  да  се  изключва,  задайте  таймера,  
докато  уредът  работи.  Можете  да  зададете  желаното  време,  като  натиснете  
многократно  бутона  на  таймера.  Изчакайте  5  секунди,  докато  настройката  
бъде  запазена.  •  За  да  зададете  времето,  след  което  уредът  да  се  включва,  
задайте  таймера,  докато  уредът  е  в  режим  на  готовност.  Можете  да  зададете  

желаното  време,  като  натиснете  многократно  бутона  на  таймера.  Изчакайте  5  
секунди,  докато  настройката  бъде  запазена.
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•  По  време  на  процеса  на  сушене  вентилаторът  първо  ще  работи  на  висока  
скорост  за  30  минути  и  след  това  на  ниска  скорост  за  15  минути.

•  В  автоматичен  режим  можете  да  използвате  бутона  за  настройка  на  влажността,  
за  да  зададете  желаната  влажност.  •  Настройката  се  извършва  на  стъпки  от  

5%  в  диапазона  на  настройка  30-80%.

РЕГУЛИРАНЕ  НА  ВЛАЖНОСТТА

Вътрешно  изсушаване  натиснат  за  около  2  
секунди.  •  Тази  функция  се  използва  за  отстраняване  на  остатъчната  влага  
от  устройството.  •  Ако  няма  да  използвате  устройството  за  дълъг  период  от  

време  или  възнамерявате  да  го  съхранявате,  използвайте  тази  функция,  за  
да  предотвратите  появата  на  мухъл  в  устройството.

ФУНКЦИЯ  ЗА  ВЪТРЕШНО  СУШЕНЕ  
•  Задръжте  бутона,  за  да  включите/изключите  функцията

•  Бутонът  за  регулиране  на  скоростта  на  вентилатора  може  да  се  използва  за  
превключване  между  ниска  и  висока  скорост  на  вентилатора.

•  За  да  отмените  настройката  на  таймера,  натиснете  бутона  на  таймера  два  пъти  
последователно,  след  като  настройката  на  таймера  е  била  запазена.

РЕГУЛИРАНЕ  НА  СКОРОСТТА  НА  ВЕНТИЛАТОРА
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Забележка:  Ако  изберете  този  режим  на  работа,  дренажният  маркуч  (доставен)  
трябва  да  бъде  свързан  към  устройството.  Ако  устройството  съдържа  само  
резервоар  за  конденз,  устройството  се  изключва,  когато  резервоарът  за  
конденз  се  напълни.

Устройството  ще  спре  изсушаването  и  ще  чуете  звуков  сигнал.

СУШЕНЕ  НА  ПРАНЕ/НЕПРЕКЪСНАТ  •  РЕЖИМ  РАБОТА  –  в  този  режим  уредът  ще  изсушава  непрекъснато  с  висока  скорост  на  вентилатора,  
независимо  от  влажността  в  помещението.  Скоростта  на  вентилатора  може  

да  се  регулира.

•  Ако  резервоарът  за  конденз  е  пълен,  индикаторът  за  пълен  резервоар  започва  да  мига.

Ако  влажността  в  помещението  се  повиши  с  около  5%  над  зададената  
влажност,  се  стартира  режимът  на  обезвлажняване  на  уреда.  Ако  влажността  
в  помещението  спадне  с  около  5%  под  зададената  влажност,  режимът  на  
изсушаване  спира  (вентилаторът  продължава  да  работи).  Настройката  за  
влажност  по  подразбиране  е  50%.

ОТСТРАНЯВАЙТЕ  КОНДЕНЗАТА
ИЗПразване  на  резервоара  за  конденз

•  АВТОМАТИЧЕН  РЕЖИМ  -  в  този  режим  може  да  се  зададе  желаната  влажност  и  

скорост  на  вентилатора.

сушене  на  пране.

Забележка:  Светлинните  индикатори  на  уреда  могат  да  се  включват  или  изключват  
чрез  едновременно  натискане  на  бутона  за  настройка  на  влажността  и  бутона  за  
настройка  на  режима  за  повече  от  2  секунди.

•  С  този  бутон  можете  да  превключвате  между  автоматичен  режим  на  работа  и

•  За  да  включите  функцията,  натиснете  и  задръжте  бутона  за  настройка  на  режима  
за  3  секунди.

НАСТРОЙКА  НА  РАБОТА

ФУНКЦИЯ  ЗА  ЗАКЛЮЧВАНЕ  ЗА  ДЕЦА

•  За  да  включите/изключите  вибрацията,  натиснете  и  задръжте  едновременно  
бутона  на  таймера  и  бутона  за  вътрешно  сушене  за  около  2  секунди.

ФУНКЦИЯ  ПЛОСКА  ВИБРАЦИЯ
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•  Преди  да  изпразните  резервоара  за  конденз,  първо  изключете  уреда

•  Свържете  края  на  дренажния  маркуч  към  изхода  и  поставете  другия  край  в  
по-голям  съд  (кофа,  вана  и  т.н.)  или  в  канала,  така  че  кондензатът  да  може  
да  се  оттича  свободно,  вижте  илюстрацията.  •  Проверете  дали  дренажният  

маркуч  е  правилно  свързан  и  насочен  надолу;  не  трябва  да  е  запушен,  
блокиран  или  повреден.  •  Преди  да  извадите  дренажния  маркуч  от  уреда,  

пригответе  съд  за  водата,  която  капе  от  чучура.

ОТВОДАНЕ  НА  КОНДЕНЗА  С  ОТТОЧВАЩ  МАРКУЧ  (НЕПРЕКЪСНАТ

абв.  2.

Контейнер.

•  Завъртете  дръжката  на  буркана  надолу  и  поставете  буркана  обратно  в  
машината.  Проверете  дали  поплавъкът  в  резервоара  за  конденз  може  да  
се  движи  свободно.

•  Не  изваждайте  контейнера  за  конденз  веднага  след  изключване  на  уреда.  В  
противен  случай  може  да  капе  вода  от  устройството.  •  Вземете  контейнера  

за  кондензат  с  две  ръце  и  го  извадете  внимателно.  Отворете  капака  на  
резервоара  и  го  изпразнете

Готов  вътрешен  диаметър  9  мм  (доставя  се).  •  
Изключете  уреда  и  извадете  щепсела  от  контакта.  •  Отстранете  щепсела  
от  връзката  на  дренажния  маркуч,  вижте

и  изключете  захранващия  кабел.
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ИЗТОЧВАНЕ)  •  За  
непрекъснато  източване  хванете  дренажния  маркуч  с  a
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дренажният  маркуч  е  изключен.

разредител,  бензин  и  др.),  за  да  избегнете  повреда  на  повърхността  на  
устройството.  Не  използвайте  агресивни  или  абразивни  почистващи  
препарати!  •  Устройството  не  трябва  да  се  потапя  във  вода  или  друга  течност.

•  Проверете  дали  резервоарът  за  конденз  е  празен  и  чист  и  дали

(з  б

увийте  го.

•  Не  използвайте  летливи  вещества  за  почистване

устройството.

•  Изключете  захранващия  кабел  от  контакта,  почистете  и

Контейнерът  трябва  да  се  почиства  често,  за  да  се  предотврати  развитието  на  мухъл  
и  бактерии.

Изключен  

захранващ  кабел.  •  Почистете  повърхността  на  устройството  с  
влажна  кърпа.  •  Почиствайте  филтърната  решетка  в  топла  вода  
на  всеки  2  седмици.  •  Използвайте  мека  кърпа,  за  да  почистите  резервоара  за  конденз.

•  Ако  не  възнамерявате  да  използвате  устройството  за  дълъг  период  от  време,  
съхранявайте  го  в  съответствие  със  следните  инструкции.  •  Функцията  за  

вътрешно  изсушаване  елиминира  остатъчната  влага

•  Преди  почистване  винаги  изключвайте  уреда  и  го  изваждайте  от  контакта

Дългосрочно  съхранение  на  устройството

ПОЧИСТВАНЕ  И  ПОДДРЪЖКА

Забележка:  Не  използвайте  уреда  без  филтър!  В  противен  случай  прахът  ще  бъде  

уловен  от  изпарителя,  което  ще  доведе  до  влошаване  на  работата  на  модула .

12

•  Срокът  на  експлоатация  на  филтъра  е  приблизително  1  година  в  зависимост  от  
честотата  на  използване  и  средата,  в  която  се  използва  уреда.

Почистване  на  
филтъра  •  Поне  веднъж  на  всеки  2  седмици  измивайте  въгленовия  филтър  във  

вода  и  го  оставяйте  да  изсъхне  напълно.  •  Не  използвайте  гореща  вода  или  
химически  почистващи  препарати.  Филтърът  не  трябва  да  се  суши  със  сешоар  

или  на  огън,  в  противен  случай  може  да  се  деформира  и  повреди.
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•  Почистете  филтъра,  оставете  го  да  изсъхне  и  го  поставете  обратно

13

включено  устройство.

•  Опаковайте  устройството  така,  че  да  е  защитено  от  прах  и  други  замърсители.  
•  Съхранявайте  уреда  в  сухо  и  хладно  помещение.  Пазете  устройството  от  

екстремни  температури.
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Повреда  на  сензора  за  влажност

Резервоарът  за  конденз  е  пълен

E2

проблем

E1

ТАБЛИЦА  С  КОДОВЕ  ЗА  ГРЕШКИ

ЕТ

код  на  грешка

Заключването  за  деца  е  активирано

Работи  вътрешно  сушене

14

Устройството  се  размразява  автоматично

LC

ТАБЛИЦА  С  ВЪЗМОЖНИ  ПРОБЛЕМИ  И  РЕШЕНИЯ

Повреда  на  температурния  датчик
P1

CL

стайна  температура

свързано  захранване

Устройството  е  наклонено  или  поставено  върху  

неравна  повърхност

Регулирайте  настройката  на  температурата

Входът  или  изходът  на  въздуха  е  

блокиран

устройство

Твърде  силен

Изпразнете  контейнера  и  го  поставете  

правилно  обратно  в  устройството

Влажността  не  пада

Поставете  устройството  върху  равна  

повърхност

звуци  на  течаща  вода

Твърде  ниско  или  твърде  високо

Отстранете  блокиращия  предмет/отвора  
за  всмукване  на  въздух  и

Почистете  решетка/филтър

Почистете  решетка/филтър

Устройството  не  

работи

Дренажният  маркуч  не  е  свързан  

правилно

Възможна  причина

Твърде  ниска  настройка  на  стайна  

температура  или  влажност

Без  

изтичане  на  въздух

Движението  на  охлаждащата  течност  в

Свържете  правилно  маркуча  към  устройството

воден  теч

Устройството  се  размразява  автоматично

Устройството  не  е  на

Работният  температурен  диапазон  е  

5°C-32°C

Почистване  на  решетка/филтър

Почистете  дренажния  маркуч

Стайната  температура  е  твърде  ниска

Решение  

Свържете  устройството  към  

електрическата  мрежа.

The

Почистване  на  решетка/филтър

работа  на  устройството

Отвор  за  чист  въздух

Този  шум  причинява

Дренажният  маркуч  е  запушен

Резервоарът  за  конденз  е  пълен  или  не  е  

поставен  правилно

Изпарителят  
замръзна

проблем
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Този  символ  върху  продуктите  или  придружаващите  ги  документи  означава,  че  старото  

електрическо  и  електронно  оборудване  не  трябва  да  се  смесва  с  обикновените  битови  

отпадъци.  За  правилното  изхвърляне,  възстановяване  и  рециклиране  на  тези  продукти,  те  

трябва  да  бъдат  занесени  в  определени  пунктове  за  събиране.  Като  алтернатива,  в  някои  

страни  от  ЕС  е  възможно  да  върнете  продуктите  на  местния  продавач,  ако  еквивалентни  

продукти  са  закупени  от  него.  Като  изхвърлите  правилно  този  продукт,  вие  ще  помогнете  за  

запазването  на  природните  ресурси  и  ще  предотвратите  потенциалните  отрицателни  

въздействия  върху  околната  среда  и  човешкото  здраве,  които  могат  да  възникнат  от  

неправилно  изхвърляне  на  отпадъци.

750W

ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ОТПАДЪЦИ  ЕЛЕКТРИЧЕСКО  И  ЕЛЕКТРОННО  ОБОРУДВАНЕ

50  Hz

ИНСТРУКЦИИ  И  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА  ОПАКОВКАТА  Използваният  опаковъчен  

материал  трябва  да  се  изхвърли  на  място,  определено  от  общината.

220-240  V

Запазваме  си  правото  да  променяме  текста  и  техническите  данни.

тип  хладилен  агент

рейтинг  на  връзката
номинална  честота

работна  температура

Диапазон  на  номиналното  напрежение

обем  на  резервоара  за  конденз

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

Р-290

Този  продукт  отговаря  на  всички  основни  изисквания  на  съответните  директиви  на  ЕС.

15

5-32  °C

7  л
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