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 מידע הקשור לבטיחות

המכשיר את  את המדריך בתשומת לב לפני השימוש במוצר בפעם הראשונה,   יש לאחסן יש לקרוא .1

   במקום בטוח כדי למנוע זליגת חשמל, התלקחות או פציעה. 

   חרים. אין לשים מוצר זה במים או כל נוזלים א .2

 : כבל החשמל / החוט פגום,נזקילה הפסיקו את השימוש במכשיר זה במצבים להלן, או שהמוצר עלול .3

   נפל או נשבר.  המכשיר

   לצורך תיקון המוצר יש לפנות לסוכנות השירות. תיקון לא נכון עלול לגרום נזק למשתמשים.  .4

   ספק הכוח, גם כאשר המוצר אינו בשימוש. לפני הזזת או ניקוי המוצר יש לנתק את המכשיר מ .5

   אנא הפעילו את המוצר עם מתח החשמל שצוין.  .6

   אנא השתמשו במוצר זה בשימוש ביתי בלבד, ונהגו על פי  המטרה שלשמו פותח.  .7

   אין להניח דברים על המוצר  .8

   יר. מנזילת מים, אנא נקו את מיכל המים לפני הזזת המכש מנעילה על מנת .9

   אין להטות את המוצר, או שנזילת מים עלולה לגרום נזק למוצר.  .10

ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות  ומעלה 8מכשיר זה יכול להיות בשימוש על ידי ילדים בגילאי  .11

נפשיות מופחתות או חוסר ניסיון וידע, במידה והם תחת השגחה או קיבלו הוראות בדבר השימוש  או

. ניקוי ותחזוקה שחק עם המכשירלילדים לאסור  ר באופן בטוח ומבינים את הסיכונים המעורבים. במכשי

   על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה. 

   ס"מ.  50נא לשמור על המוצר רחוק מהקיר ו/או מכשול אחר במרחק מינימלי של  .12

  בארץ.  אנא התקינו את המכשיר בהתאם לחוקי החיווט .13

 

 

 

 

 



  הוראות הפעלה    

  

  

   יציאת אוויר .1

  אכסון קדמי .2

   מתג הפעלה .3

   ידית מיכל המים .4

  

    

   מכשירידית ה .5

   כניסת אוויר .6

   מיכל מים .7

   בר מיכל מים .8

   

  

   מצוף .9

   מכסה מיכל מים .10

 

 

   

    הרכבה

  

)ראו את התמונה למטה(, התקינו את בר מיכל המים לתוך החריץ  ①קודם עקבו אחר ההוראות  .1

   ומאחור, סך של שני מקומות( מקדימה שמתחת למיכל המים )נ.ב:

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" פונה הקדמיהחזירו את המכסה לתוך מיכל המים. אנא ודאו שהצד " ,② לאחר מכן, עקבו בכיוון .2

  א יהיה ניתן להשתמש במכשיר )ראו תמונה מתחת( כלפי מעלה ושטוח על מיכל המים, אחרת ל

   

 

 

 

 

 

 

 קדימה



)ראו תמונה מתחת(. ההרכבה יכולה להסתיים לאחר   ③החיצים  כיוון לבסוף עקבו אחר .3

    .המים מיכל על הגוף כיסוי

 

 

 

 

    

    הוראות הפעלה

 

 

 

 

  

                                                          

 

   ת המכשיר הדלק

   ח.וכ יש לחבר למקור .1

   לחץ על מתג ההפעלה, סופח הלחות יתחיל לעבוד )האור הירוק נדלק(. .2

   

   כיבוי המכשיר

  על ידי לחיצה על מתג ההפעלה, המכשיר יפסיק לעבוד )האור נכבה(.  חוהכ את מקור יש להפסיק .1

  וש במשך זמן רב. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל כאשר המוצר אינו בשימ .2

    

   השימוש במיכל המים

 נוריתכאשר המכשיר במצב ספיחת לחות מי העיבוי ניתנים לניקוז אל מיכל מים. והיחידה תפסיק לעבוד כש

  באותו רגע. החיווי יופיע )אור אדום( כאשר מיכל המים מלא מים, בבקשה שפכו את המים 

   

 

   יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל. .1

   ④כיוון  החיציםעקבו אחר  ראו תמונה משמאל, .2

   המים. מיכל ליד אותו ולמקם הגוף את להרים יש 

   קחו את מיכל המים מהידית, ואז שפכו את המים. .3

   החזירו את מיכל המים בחזרה, ואז כסו את הגוף על מיכל המים .4

   מתג ההפעלה כדי להפעיל את היחידה יש לחבר את מקור הכוח וללחוץ על .5

 

 

 

 

 

 



    אזהרה

)אור אדום(, יש לשפוך את המים ממיכל המים ולהחזיר אותו בחזרה. לאחר  נורית החיווי נדלקתכאשר  .1

   מכן יש להדליק את המכשיר אז המכשיר ימשיך לעבוד.

דקות לפני הפעלה מחדש של המכשיר כדי למנוע נזק  3כאשר המכשיר נכבה, יש להמתין לפחות  .2

   דחס.למ

   .032-5Cטווח טמפרטורת הפעלה ישימה עבור יחידה זו הוא  .3

)אור החיווי אינו מאיר( או שסופח הלחות נסגר ]להתחיל את עבודתו[  דלקילה אם סופח הלחות אינו יכול .4

התקע וספק הכוח במצב רגיל, יש  אם הכוח. באופן בלתי סביר, יש לוודא אם התקע מחובר היטב לספק

דקות כדי למקם(. אם  10דקות לפני ההפעלה מחדש של המכשיר )מכיוון שהדבר לוקח  10להמתין 

   דקות, יש לפנות יש לפנות למרכז השירות לצורך תיקון. 10היחידה עדיין אינה נדלקת לאחר 

ולהעלות את טמפרטורת  כאשר סופח הלחות פועל, זה מצב נורמלי שמדחס עובד עלול לגרום חום .5

   הסביבה.

מאוורר המנוע פועל. זה אומר שהמכשיר ו לעבוד הפסיק כאשר האור הירוק מהבהב, זה אומר שהמדחס .6

   מפשיר או שהמדחס נמצא בשלב ההפעלה.

    

  

   )פילטר( הסנן הסרת

  הסנן יש לוודא שהחשמל מנותק.  לפני שאתם מסירים את .1

  הסנן .  ידית את הרימו ,⑤ החיצים עקבו אחר כיוון .2

C -עם מים קרים )קרים מ  הסנן יש לשטוף את .3
ל שבועיים, לאחר ייבוש באוויר יש ( כ040

  למקום.  הסנן להחזיר את

     

   הוראות תחזוקה 

מרעש, רטט, מים או דליפת חשמל בעת  מנעילה אסור להניח את היחידה על משטח רך או לא שטוח, כדי .1

  ההפעלה. 

  ו חומר קשיח לתוך היחידה כדי למנוע נזק ליחידה תכניסו מוט דק א אף פעם אל .2

כאשר מכבים את המכשיר או לא צופים שימוש במכשיר במשך זמן רב יש לנתק את כבל החשמל מספק   .3

  הכוח. 

 

 

 

 

 

במטרה לשפר את הביצועים של סופח הלחות, יש לשמור על היחידה במקום פתוח הרחק ממחסומים /  .4

   .ום את האווירמכשולים שעשויים לחס

C -יש לשטוף את המסנן במים קרים )קרים מ  .5
 ( כל שבועיים. אין להשתמש בבנזין או אלכוהול , 040

  לאחר ייבוש באוויר.  הסנן ולהחזיר את

    
 

 

 ידית המסנן

 מסנן



   :טכני  מפרט

  דגם                

 מפרט

PD10-JAM   

   הרץ 50וולט~ 220-240  ח וכ ספק

   וואט 210  (EN60335ח)וכ כניסת

   אמפר 1.2  זרם נקוב 

   ק"ג 9.5  משקל נטו 

   ליטר / יום 10  ( 30RH80%ספיחת לחות )

   482*גובה 242*עומק 314רוחב   מידות )מ"מ( 

C  טמפרטורה ישימה 
032-C

05  

   ליטר 4  קיבולת מיכל מים 

     

 


