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ВАЖНО ДА СЕ ПРОЧЕТЕ И СПАЗВА 
• Изтеглете цялото ръководство за потребителя от docs.whirlpool.eu или се 

обадете на телефонния номер, показан на гаранционната книжка. 
• Преди да използвате уреда, прочетете следните инструкции за безопасност. 

Съхранявайте ги наблизо за бъдеща справка. 
• Тези инструкции и самият уред предоставят важни предупреждения за безопасност, 

които трябва да се спазват винаги. Производителят не носи никаква отговорност при 
неспазване на тези инструкции за безопасност, за неправилно използване на уреда, 
или неправилна настройка на органите за управление. 

 Уредът използва запалим хладилен агент (R290), максималното количество на 
зареждане на хладилния агент е 0. 058 kg. Уредът трябва да се монтира, 
експлоатира и съхранява в помещение, чиято площ е повече от 4 m2. И 
помещението трябва да е по-високо от 2,2 m. 

 Много малките деца (0-3 години) трябва да се пазят далеч от уреда. Малките деца 
(3- 8 години) трябва да се пазят далеч от уреда, освен ако не са под постоянно 
наблюдение. 
Този уред може да бъде използван от деца над 8 години и лица с намалени 
физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само 
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасното 
използване, и разбират съответните опасности. Децата не трябва да си играят с 
уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от 
деца без надзор. 

 Не използвайте източената вода за хора или домашни любимци. 

РАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ 
 ВНИМАНИЕ: Уредът не е предназначен да се управлява от външно устройство за 
превключване като таймер или отделна система за дистанционно управление. 

 Този уред е предназначен да се ползва в домакинството и в подобни приложения 
като: хотели и работни офиси. 
Този уред не е предназначен за професионална употреба. Не използвайте уреда на 
открито. 
Не използвайте уреда в среди с околна температура под 0°C, тъй като това може да 
доведе до замръзване на водата в маркучите и да повреда на уреда. 

 Преди да преместите уреда се уверете, че кофата за вода е празна. – опасност от 
токов удар или пожар. 

 Винаги първо изключвайте обезвлажнителя чрез бутона за вкл./изкл. на панела на 
продукта. Не използвайте прекъсвача на електрозахранването и не дърпайте 
щепсела, за да го изключите. Изключете обезвлажнителя от захранването, ако се 
налага да не го използвате продължително време или по време на 
буря/гръмотевична буря. 

 Никога не поставяйте предмети в изхода за въздух (опасност от нараняване). 
Внимавайте да не се запушат вентилационните отвори. 
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МОНТАЖ 
 Уредът трябва да се транспортира и монтира от две или повече лица – опасност от 
нараняване. Използвайте предпазни ръкавици, за да разопаковате и монтиране – 
опасност от порязване. 

 Монтаж, включително електрически връзки и ремонтни дейности трябва да се 
извършват от квалифициран техник в съответствие с националните правила за 
окабеляване. 
Да не поправя или заменя, каквато и да е част от уреда, ако това не е специално 
препоръчано в ръководството за потребителя. 
Дръжте децата далеч от мястото на монтаж. След разопаковане на уреда се уверете, 
че не е повреден при транспортирането. 
В случай на проблеми се свържете с дилъра или с най-близкия до вас следпродажбен 
сервиз. След монтиране отпадните опаковки (пластмаса, стиропор и т.н.) трябва да се 
съхраняват далече от досега на деца – опасност от задушаване. 
Трябва да изключите уреда от отдалечено захранване, преди някакъв вид 
монтажна дейност – опасност от токов удар. 
По време на монтажа се уверете, че уредът няма да повреди захранващия 
кабел – опасност от пожар или токов удар. Активирайте уреда само когато 
монтажът приключи. 

 Винаги оставяйте празнина от 20 cm около уреда и 50 cm отгоре. 
Недостатъчната вентилация може да причини прегряване или пожар. 

 За да избегнете потенциални опасности от пожар се уверете, че филтърът е монтиран, 
преди работа с уреда. 
Не поставяйте уреда близо до източник на топлина (опасност от пожар). 
Избягвайте съхранението на запалими материали като алкохол, бензин или 
аерозоли, близо до уреда (опасност от експлозия или пожар). 
Работете с уреда само върху равна и стабилна 
повърхност. Извадете захранващия кабел, преди да 
преместите уреда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 
 Захранването трябва да бъде с номинално напрежение със специфична верига за 

уреда. Диаметърът на захранващия кабел трябва да отговаря на изискванията. 
 Трябва да е възможно уредът да се изключва от електрозахранването чрез 

изваждане на щепсела. Уредът трябва да бъде заземен в съответствие с 
националните стандарти за безопасност при работа с електричество. 

 Препоръчително е използването на предпазител с отлагане на времето или на 
прекъсвач с отлагане на времето. Всички кабели трябва да отговарят на местните и 
националните разпоредби за електричество и трябва да бъдат монтирани от 
квалифициран електротехник. 

 He използвайте удължители, разклонители или адаптери. Електрическите 
компоненти не трябва да са достъпни за потребителя след монтаж. Не използвайте 
уреда, когато сте мокри или боси. Не използвайте уреда, ако има повреден захранващ 
кабел или щепсел, ако не работи изправно, или ако е бил повреден, или изпуснат. 

 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени с идентичен от 
производителя, неговият сервизен агент или лица със сходна квалификация, за да се 
избегне опасност – опасност от токов удар. 

 Гарантирайте безопасно заземяване и заземителен кабел, свързан със специална 
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заземителна система на сградата, монтирана от професионалисти. Уредът трябва да 
бъде оборудван с превключвател за защита срещу електрическа утечка и 
спомагателен прекъсвач с достатъчен капацитет. Прекъсвачът трябва да разполага и с 
магнитна или топлинна функция за изключване, за да гарантирате защита в случай на 
късо съединение или претоварване. 

 

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уверете се, че уредът е изключен и щепселът е изваден от 

контакта, преди извършване на поддръжка; никога не използвайте уреди за 
почистване с пара – опасност от токов удар. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОПАКОВЪЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ 
• Опаковъчният материал е 100% рециклируем и е маркиран със символа за рециклиране . Следователно различните 

части на опаковката трябва да се изхвърлят отговорно и в пълно съответствие с разпоредбите на местните органи, които 
регулират изхвърлянето на отпадъци. 

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА 
• Този уред е произведен с материали, подходящи за рециклиране и повторно използване. Изхвърлете го в съответствие с 

местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци. За допълнителна информация относно обработка, възстановяване и 
рециклиране на битови електрически уреди се свържете с вашия местен орган, пункта за събиране на битови отпадъци, или 
с магазина, от който сте закупили уреда. Този уред е маркиран в съответствие с Европейската директива 2002/96/EC, 
електрически и електронни отпадъци (ЕЕО). Като се уверите, че този продукт се изхвърля правилно, ще помогнете за 
предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве. 
Символът        върху продукта или върху придружаващата документация показва, че той не трябва да се счита за обикновен 
домакински отпадък, а трябва да се отведе до подходящ пункт за събиране на отпадъци за рециклиране на електрически 
или електронни уреди. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
• Хладилникът е съхраняван в херметически затворена система (R290, GWP 3 ). 

Разяснение на изведените на дисплея символи. 
 

 

 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Този символ показва, че този уред използва запалим 
хладилен агент. 

При наличие на теч на хладилен агент или при излагане на 
външен източник на запалване, съществува опасност от 
пожар. 

 

 

ВНИМАНИЕ 
 
Този символ показва, че ръководството за експлоатация 
трябва внимателно да се прочете 

 

 

ВНИМАНИЕ 
 
Този символ показва, че с това оборудване трябва да 
работи сервизен персонал, като прави справка с 
ръководството за монтаж 

 

 

ВНИМАНИЕ 
 
Този символ показва, че има налична информация като 
ръководство за експлоатация или ръководство за 
монтаж 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

- 7 - 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДА СЪС 
СПЕЦИФИЧЕН ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 
 Изтеглете цялото ръководство за подробен монтаж, обслужване, поддръжка и методи на ремонт от 
docs.whirlpool.eu. 

 Не използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване, 
различни от препоръчаните от производителя. 

 Уредът трябва да се съхранява в добре проветрено помещение, където размерът 
на помещението отговаря на площта, съгласно посоченото за експлоатация; без 
непрекъснато работещи източници на запалване (като; открити пламъци, работещ 
газов уред или работещ електрически нагревател).  

 Не пробивайте или изгаряйте. Имайте предвид, че хладилните агенти може да не 
излъчват миризма. Всяко едно лице, което се занимава с работа върху или с 
проникване в хладилна верига трябва да разполага с валиден сертификат от 
акредитиран от индустрията орган за оценка, който упълномощава компетентността 
им за безопасна работа с хладилни агенти в съответствие с признатата в индустрията 
спецификации за оценка. Обслужването трябва да се извършва единствено съгласно 
препоръките на производителя на оборудването. Поддръжка и ремонт, изискващи 
помощта на друг опитен персонал, трябва да се извършва под надзора на лицето, 
което е компетентно в използването на запалими хладилни агенти. Уредът трябва да 
се монтира, експлоатира и съхранява в помещение с площ повече от 4 m2. 
Монтирането на тръби трябва да се извършва в помещение с площ, която е повече от  
4 m2. 
Тръбите трябва да са в съответствие с националните разпоредби за газ. Максималното 
количество за зареждане на газ е 0,058 kg. 
При използване на развалцовани връзки, развалцованата част трябва да бъде повторно 
конструирана. 
1. Транспортирането на оборудване, което съдържа запалими хладилни агенти 
трябва да бъде в съответствие с разпоредбите за транспортиране. 
2. Маркирането на оборудване чрез знаци трябва да бъде в съответствие с местните 

разпоредби. 
3. Изхвърлянето на оборудване, което използва запалими хладилни агенти, трябва 
да бъде в съответствие с разпоредбите. 
4. Съхранението на оборудване/уреди трябва да бъде в съответствие с инструкциите 
на производителя. 
5. Съхранението на опаковано (непродадено) оборудване Защитата на опаковката за 
съхранение трябва да бъде конструирана по такъв начин, че механична повреда 
вътре в опаковката няма да причини изтичане на хладилния агент. Максималният 
брой разрешени за съвместно съхранение части на оборудването ще бъде съгласно 
местните разпоредби. 
6. Информация относно обслужване. 
6-1 Проверка на зоната 
Преди да започнете работа върху система, съдържаща запалими хладилни агенти е 
необходимо да извършите проверки на безопасността, за да гарантирате, че рискът от 
запалване е сведен до минимум. За ремонт на хладилната система трябва да спазвате 
следните предпазни мерки, преди да извършите работа върху системата. 
6-2 Работна процедура 
Работата трябва да се предприеме чрез контролирана процедура, за да се сведе 
до минимум риска от наличието на запалим газ или изпарение по време на 
извършване на работата. 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

- 8 - 

 

 

6-3 Обща работна зона 
Всички служители по поддръжката и други лица, работещи в местната зона трябва да 
бъдат инструктирани относно естеството на извършваната работа. Трябва да се избягва 
работата в затворени пространства. 
6-4 Проверка за наличие на хладилен агент 
Зоната трябва да се проверява с подходящ детектор за хладилен агент преди и по 
време на работа, за да се уверите, че техникът е наясно относно потенциалната 
запалима атмосфера. Уверете се, че използваното оборудване за откриване на течове е 
подходящо за използване със запалими агенти т.е.  неискрящи адекватно запечатани 
или искробезопасни. 

6-5 Наличие на пожарогасител 
Ако се налага извършване на термообработка на хладилното оборудване или на 
свързани с него части, трябва да разполагате с подходящ пожарогасител. 
Съхранявайте до зоната за зареждане пожарогасител със сух прах или със CO2. 
6-6 Без източници на запалване 
Нито едно лице, което извършва работа във връзка с хладилната система, която 
включва излагане на тръбопроводи, които съдържат или са съдържали запалим 
хладилен агент, не трябва да използва източници на запалване по начин, който може 
да доведе до опасност от пожар или експлозия. 
Всички възможни източници на запалване, включително пушене на цигари, трябва 
да се съхраняват на достатъчно разстояние от обекта на монтаж, ремонт, 
отстраняване и изхвърляне, по време на което е възможно да бъде освободен 
запалим хладилен агент в околното пространство. Преди да започнете работа 
зоната около оборудването трябва да се обследва, за да се уверите, че няма запалими 
опасности или рискове от запалване. Трябва да бъдат поставени знаци “Пушенето 
забранено". 
6-7 Проветрена зона 
Уверете се, че зоната е на открито и е достатъчно проветрена, преди да проникнете в 
системата или преди извършване на термообработка. Проветряването трябва да 
продължи по време на периода на извършване на работата. Проветряването трябва да 
разпръсне по безопасен начин освободения хладилен агент и за предпочитане да го 
изхвърли навън в атмосферата. 
6-8 Проверки на хладилното оборудване 
На мястото на смяна на електрически компоненти, те трябва да отговарят на 
целта и на правилната спецификация. Трябва винаги да спазвате насоките за 
поддръжка и обслужване на производителя. При съмнение се консултирайте с 
техническия отдел на производителя за помощ. Следните проверки трябва да 
бъдат приложени към инсталации, които използват запалими хладилни агенти: 
- Действителният заряд на хладилен агент е в съответствие с размера на 
помещението, в рамките на което са монтирани частите с хладилен агент; 
- Вентилационните машини и изходи работят правилно и не са запушени; 
- При използване на индиректна хладилна верига, вторичната верига трябва да се 
провери за наличието на хладилен агент; 
- Маркирането на оборудването трябва да бъде видимо и четливо. Маркировките и 
знаците, които не са четливи, трябва да бъдат коригирани; 
- Тръба или компоненти за хладилен агент се монтират на позиция, където е малко 
вероятно да бъдат изложени на вещества, които биха могли да корозират 
компоненти, съдържащи хладилен агент, 
освен ако компонентите не са конструирани от материали, които са по своята същност 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

- 9 - 

 

 

устойчиви на корозиране или са подходящо защитени срещу корозия. 
6-9 Проверки на електрически устройства 
Ремонтирането и поддръжката на електрически компоненти трябва да включва 
първоначални проверки на безопасността и процедури за проверка на компоненти. 
При наличието на неизправност, която би могла да компрометира безопасността, 
тогава не трябва да свързвате електрозахранване към веригата, докато не я 
коригирате. Ако не можете да коригирате неизправността незабавно, но се налага да 
продължите работа, трябва да използвате адекватно временно решение. То трябва да 
се докладва на собственика на оборудването, така че всички страни да бъдат 
информирани. Първоначалните проверки на безопасността трябва да включват 
следното: 
- Кондензаторите трябва да са разредени: това трябва да се извърши по безопасен 
начин, за да се избегне вероятността от искрене; 
- Не трябва да има електрически компоненти под напрежение и оголени 
кабели по време на зареждане, възстановяване или обезвъздушаване на 
системата; 
- Трябва да има непрекъснатост на заземителната връзка. 

7. Ремонтиране на капсуловани компоненти 
По време на ремонтиране на капсуловани компоненти всички електрически 
захранвания трябва да бъдат изключени от оборудването, върху което се работи, 
преди отстраняване на капсуловано електрозахранване към 
оборудване по време на обслужване, след което трябва да се постави постоянно 
работеща форма на откриване на течове в най-критичната точка, за да 
предупреждава за потенциална опасна ситуация. Трябва да обърнете специално 
внимание на следното, за да се уверите, че като работите върху електрически 
компоненти, корпусът не се изменя по начин, който може да засегне нивото на 
защита. Това трябва да включва повреда на кабели, прекомерен брой връзки, 
материали на уплътнения на клеми, който не е направен съгласно оригиналната 
спецификация, повреда на уплътнения, неправилно поставяне на уплътнения и 
т.н. Уверете се, че апаратът е здраво монтиран. Уверете се, че качеството на 
уплътненията или на уплътняващите материали не е влошено така, че да не служат 
повече за предотвратяване на проникването на запалими среди. Резервните части 
трябва да бъдат в съответствие със спецификациите на производителя. 
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Използването на силиконов уплътнител може да попречи на ефективността на някои 
видове оборудване за откриване на течове. Искробезопасните компоненти не 
трябва да се изолират, преди да работите върху тях. 
8. Ремонт на искробезопасни компоненти 
Не прилагайте постоянно индуктивни или капацитетни натоварвания върху веригата 
без да сте сигурни, че не надвишават допустимото напрежение и ток, разрешени за 
използваното оборудване. Искробезопасните компоненти са единствените видове, 
върху които можете да работите, докато са под напрежение, при наличието на 
запалима среда. Тестовият апарат трябва да бъде с правилната категория. 
Подменяйте компоненти само с части, посочени от производителя. Други части могат 
да доведат до запалване на хладилния агент от изтичане. 
9. Окабеляване 
Проверете дали окабеляването не е подложено на износване, корозия, прекомерен 
натиск, остри ръбове или други неблагоприятни въздействия на околната среда. 
Проверката трябва да вземе предвид и ефектите на стареене или непрекъсната 
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вибрация от източници като компресори или вентилатори. 
10. Откриване на запалими хладилни агенти 
При никакви обстоятелства не трябва да се използват потенциални източници на 
запалване при търсене на или откриване на течове на хладилен агент. Не трябва да се 
използва халогенна горелка (или друг детектор, използващ открит пламък). 
10. Методи за откриване на теч 
Следните методи за откриване на течове се считат за приемливи за системи, съдържащи 
запалими хладилни агенти: 
- Електронните детектори за течове трябва да се използват за откриване на запалими 
хладилни агенти, но чувствителността може да не е адекватна, или може да се наложи 
да бъдат повторно калибрирани (Оборудването за откриване трябва да се калибрира в 
зона без хладилен агент). 
- Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и е 
подходящ за използвания хладилен агент. 
- Оборудването за откриване на течове трябва да бъде зададено на процент от LFL на 
хладилния агент и трябва да се калибрира спрямо използвания хладилен агент и трябва 
да се потвърди подходящия процент на газ (минимум 25%). 
- Течностите за откриване на течове също са подходящи за използване с 
повечето хладилни агенти, но използването на хладилни агенти, съдържащи 
хлор трябва да се избягва, тъй като хлорът може да реагира с хладилния агент и 
може да разяде медната тръба. 

- При подозрение за теч всички открити пламъци трябва да бъдат отстранени/изгасени. 
- Ако се установи изтичане на хладилен агент, което изисква запояване, целият 
хладилен агент трябва да бъде отстранен от системата или изолиран (с помощта на 
спирателни клапани) в част от системата, която е отдалечена от теча. 
11. Отстраняване и извличане 
- При проникване в хладилната верига за извършване на ремонт – или за други 
цели, трябва да се използват конвенционални процедури. Важно е обаче да се 
спазват най-добри практики, тъй като запалимостта е от значение. 
Трябва да спазвате следната процедура: 
- Отстраняване на хладилен агент; 
- Продухайте веригата с инертен газ; 
- Извличане; 
- Продухайте с инертен газ; 
- Отворете веригата чрез разрязване или запояване. 
Зарядът с хладилен агент трябва да се извлече в правилните цилиндри за събиране. 
Системата трябва да бъде продухана с OFN, за да се направи уредът безопасен за 
запалими хладилни агенти. Може да се наложи да повторите процеса няколко пъти. 
Не трябва да се използват сгъстен въздух или кислород за тази задача. Продухването 
трябва да се извърши чрез проникване за запълване до постигане на работното 
налягане, след което вентилиране в атмосферата и най-накрая изтегляне във вакуум. 
Този процес трябва да се повтори, докато в системата не остане хладилен агент. 
Когато се използва последният заряд, системата трябва да бъде вентилирана до 
атмосферно налягане, за да може да работи. Тази операция е изключително важна 
при запояване на тръбите. Уверете се, че изходът за вакуумната помпа не е близо до 
потенциални източници на запалване и има вакуум в системата с OFN и има налична 
непрекъсната вентилация. 
12. Процедури за зареждане 
В допълнение към конвенционалните процедури за зареждане трябва да се спазват 
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следните изисквания. – Уверете се, че няма замърсяване на различни хладилни 
агенти при използване на оборудване за зареждане. 
- Маркучите или тръбите трябва да са възможно най-къси, за да се сведе до 
минимум количеството хладилен агент в тях. 
- Цилиндрите трябва да се поддържат в подходящо положение съгласно инструкциите. 
- Уверете се, че хладилната система е заземена, преди да заредите системата 
с хладилен агент. 
- Когато зареждането приключи поставете етикет на системата (ако вече няма). 
- Трябва да бъдете изключително внимателни да не препълните хладилната система. 
Преди да презаредите системата, тя трябва да бъде тествана за налягане с OFN. 
Системата трябва да бъде тествана срещу теч, след завършване на зареждането, но 
преди въвеждането в експлоатация. Преди излизане от обекта трябва да се 
извърши последващ тест за течове. 
13. Извеждане от експлоатация 
Преди извършване на тази процедура е много важно техникът да е напълно запознат с 
оборудването и с всичките му детайли. Препоръчителна добра практика е всички 
хладилни агенти да се извличат безопасно. Преди извършване на задачата трябва да 
бъде взета проба от маслото и хладилния агент, а в специфични случаи е необходимо 
преди повторното използване на извлечен хладилен агент. Изключително важно е да 
има налично електрозахранване, преди да продължите със задачата. 
a. Запознайте се с оборудването и неговата работа. 

b. Изолирайте електрически системата.  
c. Преди да изпробвате процедурата се уверете, че: 
- Има налично оборудване за механично обработване, ако е необходимо, за работа с 

цилиндри за хладилен агент; 
- Всички лични предпазни средства са налични и се използват правилно; 
- Процесът на събиране се надзирава винаги от компетентно лице; 
- Оборудването и цилиндрите за събиране отговарят на съответните стандарти. 
d. Изпразнете системата за хладилен агент с помпа, ако е възможно. 
e. Ако е възможно използването на вакуум, направете колектор, така че 
хладилният агент да може да се отстранява от различни части на системата. 
f. Уверете се, че цилиндърът е подходящ е разположен върху везните, преди да извършите 

събиране. 
g. Стартирайте машината за събиране и работете в съответствие с инструкциите. 
h. Не препълвайте цилиндрите. (Не повече от 80% обем на заряд от течност). 
i. Не надвишавайте максималното работно налягане на цилиндъра, дори временно. 
j. Когато цилиндрите са правилно запълнени и процесът е завършен се уверете, че 
цилиндрите и оборудването са отстранени незабавно от обета и всички изолиращи 
клапани на оборудването са затворени. 
k. Извлеченият хладилен агент не трябва да се зарежда в друга хладилна система, 
освен ако не е почистена и проверена. 
14. Етикиране 
Върху оборудването трябва да се постави етикет, който гласи, че е изведено от 
експлоатация и изпразнено от хладилен агент. Върху етикета трябва да се 
постави дата и подпис. Уверете се, че на оборудването има етикети, на които 
гласи, че оборудването съдържа запалим хладилен агент. 
15. Извличане 
Когато отстранявате хладилния агент от система, за обслужване или за извеждане от 
експлоатация, препоръчително е използването на добри практики за безопасно 



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

- 12 - 

 

 

отстраняване на всички хладилни агенти. При прехвърляне на хладилния агент в 
цилиндри се уверете, че можете да използвате единствено подходящи цилиндри за 
събиране на хладилен агент. Уверете се, че има налични подходящ брой цилиндри за 
съхранение на целия заряд на системата. Всички цилиндри, които трябва да се 
използват, са предназначени за събиране на хладилен агент и са етикирани за този 
хладилен агент (т.е. специални цилиндри за събиране на хладилен агент). Цилиндрите 
трябва да бъдат оборудвани с предпазен клапан и съответни спирателни клапани в 
добро работно състояние. 
Празните цилиндри за събиране се изваждат и ако е възможно, се охлаждат преди 
събиране. Оборудването за събиране  трябва да бъде в добро работно състояние с 
комплект инструкции относно оборудването, с което разполагате, и трябва да бъде 
подходящо за събиране на запалими хладилни агенти. В допълнение трябва да има на 
налични и в добро работно състояние комплект калибрирани везни за претегляне. 
Маркучите трябва да бъдат снабдени със съединения за разкачане без течове и в 
добро състояние. Преди използване на машината за събиране, проверете дали е в 
добро работно състояние, 
дали е правилно поддържана и дали всички свързани електрически връзки са 
запечатани, за да се предотврати запалване в случай на освобождаване на хладилен 
агент. При съмнение се консултирайте с производителя. Събраният хладилен агент 
трябва да бъде върнат на доставчика на хладилен агент в правилния цилиндър за 
събиране и със съответната бележка за транспортиране на отпадъци. Не смесвайте 
хладилни агенти в модули за събиране и особено не и в цилиндри. Ако се налага 
изваждане на компресори или на компресорни масла се уверете, 
че са били извадени до приемливо ниво, за да се уверите, че запалимият хладилен 
агент не остава в смазочното вещество. Процесът на изваждане трябва да се извърши, 
преди да върнете компресора на доставчиците. 
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За ускоряване на този процес трябва да се използва само електрическо нагряване на 
корпуса на компресора. Когато източвате масло от системата, това трябва да бъде 
извършено безопасно. Когато местите или премествате климатика се консултирайте с 
опитни техници по обслужване за разкачане и повторно монтиране на уреда. Не 
поставяйте други електрически продукти или битови принадлежности под вътрешното 
или външното тяло. Конденз, който се стича от тялото, може 
да ни намокри и да причини повреда или неизправност на вашата собственост. 
Внимавайте да не запушите вентилационните отвори. Уредът трябва да се съхранява в 
добре проветрено помещение, където размерът на помещението отговаря на 
посочената за работа площ. Уредът трябва да се съхранява в помещение без 
непрекъснато работещи открити пламъци (например работещ газов уред) и източници 
на запалване (например работещ електрически нагревател). Механичните конектори 
за повторна употреба и развалцованите съединения са забранени. 
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1. Контролно табло и цифрово табло 
2. Дръжка 
3. Вход за въздух 
4. Изход за въздух 
5. Кофа за вода 
6. Дисплей за ниво на водата 
7. Колелца 
8. Връзка за маркуч за 

непрекъснато източване 
9. Филтър 
10. Светлинен индикатор за влажност 
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11. БУТОН ЗА ВКЛ./ИЗКЛ. 
Натиснете за включване/изключване на уреда 

12. БУТОН ЗА РЕЖИМ НА ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ 
Използва се за избиране на работния режим: 
Нормален, непрекъснат, 6th sense, програма за 
пране. 

13. БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ВЛАЖНОСТ 
Използва се за задаване на желаното ниво на 
влажност 
 
14. БУТОН ЗА ВЕНТИЛАТОР 
Изключване функцията за обезвлажняване 
и циркулиране на въздуха. 

15. БУТОН ЗА ЗАСПИВАНЕ 
Натиснете за изключване на светлините на 
дисплея, уредът ще продължи да работи. 

16. БУТОН ЗА ОБОРОТИ НА ВЕНТИЛАТОРА 
Натиснете, за да зададете оборотите на 
вентилатора 

17. БУТОН ЗА ТАЙМЕР 
Задайте таймера, за да включите или изключите 
уреда, между 01-24 часа. 

18. БУТОН ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЕЦА 
Натиснете за заключване или отключване на 
бутона. 

19. Индикатор за защита срещу деца 

20. Индикатор за пълна кофа 

21. Индикатор за размразяване 

22. Индикатор за заспиване 

23. Индикатор за високи обороти на вентилатора 

24. Индикатор за ниски обороти на вентилатора 

25. Режим на програма за пране 

26. Индикатор за влажност 

27. Режим на 6th Sense 

28. Индикатор за температура 

29. Режим на непрекъснато обезвлажняване 

30. Индикатор на таймера 

31. Нормален режим на обезвлажняване 

32. Индикатор за режим на вентилатор 

 ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЕЦА   ТАЙМЕР   ОБОРОТИ НА ВЕНТИЛАТОРА   ЗАСПИВАНЕ  

 ВЕНТИЛАТОР   ВЛАЖНОСТ  
   НАСТРОЙКА  

 ВКЛ./ИЗКЛ.  РЕЖИМ НА 
ОБЕЗВЛАЖНЯВАНЕ 
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НАСТРОЙКА НА 
ВЛАЖНОСТ 

 
 
 
ОБОРОТИ 

 

ПЪРВА УПОТРЕБА 

След транспортиране и пренасяне на уреда, 
изчакайте един час, преди да го свържете към 
захранването, уверете се, че уредът е в изправено 
положение, върху стабилна и равна повърхност, за 
да предотвратите течове. Използвайте прибиращата 
се дръжка, за да задържите уреда в изправено 
положение, никога настрани. Оставете подходяща 
празнина, както е посочено в параграф 
“РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ". Когато 

 
кофата е пълна или не е правилно поставена, 
индикаторът за пълна вода (20), индикаторът за 
пълна кофа светва и 
уредът спира (прочетете параграф “Функция за пълна 
кофа за вода"). Не поставяйте малки предмети, тъй като са 
опасни и могат да причинят повреда. 
ЗАБЕЛЕЖКА: за да избегнете потенциални опасности 
от пожар се уверете, че филтърът е монтиран, преди 
работа с уреда. 

 

ОПИСАНИЕ НА РАБОТЕН РЕЖИМ 
Включване/изключване на уреда 

След като свържете уреда към захранването, 

натиснете бутона за вкл./изкл.   (11), за да 
включите/изключите уреда. Можете да намерите 
бутона от дясната страна на контролния панел (1). 
След като натиснете бутона за вкл./изкл., 
обезвлажнителят издава 1 звуков сигнал. 

Избиране на режим 

Натиснете бутона за обезвлажняване , 
(12) за да изберете работния режим: 
Нормален, непрекъснат, 6th sense, програма за 
пране. 

 

 
Режим на програма за пране: когато светлинният индикатор за програма 

за пране  (25) светне, уредът работи в режим на програма за пране. 
Уредът ще продължи да обезвлажнява и ще поддържа оборотите на 
вентилатора високи. Оборотите на вентилатора и нивото на влажност не 
могат да се регулират в режим на програма за пране. Режимът на 
програма за пране е подходяща за сушене на дрехи. 

Настройка на ниво на влажност 
Натиснете бутона „НАСТРОЙКА НА ВЛАЖНОСТ“  

(13) за да зададете желаното ниво на влажност 

между 30% - 80% при нормална 

РЕЖИМ НА 
ОБЕЗВЛАЖ
НЯВАНЕ 

Когато бутонът за режим за обезвлажняване е 
натиснат, работният режим се променя на работа: 

режим на обезвлажняване. Индикаторът “%” % 
(26) в светодиодния дисплей ще започне да мига, когато са 
извършени промени. Обезвлажнителят ще се изключи, когато 
помещението 

Нормален, непрекъснат, ->6th sense, за - > пране. 

Започва от последния запаметен режим. 

Нормален режим: Когато индикаторът за нормален режим  (31) 
светне, уредът работи в нормален режим. Позволява ръчна 
настройка на оборотите на вентилатора и на желаното ниво на 
влажност. 

Непрекъснат режим: Когато индикаторът за непрекъснат режим  

(29) светне, уредът работи в непрекъснат режим. 
Автоматично задава ниските обороти на вентилатора и 
обезвлажнителят ще работи непрекъснато 

Неуспешно задаване на ниво на влажност. 

Режим 6th sense: когато индикаторът за 6th sense (27) 
светне, уредът работи в режим 6th sense. Уредът автоматично 
регулира оборотите на вентилатора съгласно нивото на влажност в 
помещението. Когато уредът първоначално влезе в режим 6th 
sense, вентилаторът и компресорът работят съгласно следното: 

Влажност на околна среда Състояние на компресор Обороти на вентилатор 

≥65% Вкл. Високи обороти на вентилатора 

50%<Влажност на околна среда <65% Вкл. Ниски обороти на вентилатора 

≤5 0% Изкл. Ниски обороти на вентилатора 

достигне своето целево ниво на влажност. При непрекъснат 
режим, режим 6th Sense и режим на пране бутонът за 
настройка на влажност не е наличен. 

Настройка на режим на вентилатор 

Натиснете бутона за вентилатор (14), за да изберете режим 

на вентилатор. Индикаторът  (32) в светодиодния 

дисплей светва. Уредът изключва функцията за 

обезвлажняване и въздухът 
циркулира. Оборотите на вентилатора могат да се регулират между “ВИСОКИ” и 

НИСКИ с помощта на бутона за обороти на вентилатора  (16). 

Настройка на режим на заспиване 
Натиснете бутона за      "ЗАСПИВАНЕ" (15), за да изберете       

режим на заспиване. Индикаторът (22) в светодиодния 
дисплей светва. В режим на заспиване светлините на дисплея 
ще изгаснат, а уредът ще продължи да работи. 

Настройка на оборотите на вентилатора 

Натиснете бутона за обороти на вентилатора  (16), за да изберете 
различни обороти на вентилатора. Индикаторът  (23) или  (24) в 
светодиодния дисплей светва. При режим на вентилатор или 
нормален режим, можете да натиснете бутона за обороти на 
вентилатора, за да зададете високи/ниски обороти на вентилатора. 

 
 
 
 

ВЕНТИЛАТОР 

 
 

 
ЗАСПИВАНЕ 
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ФУНКЦИЯ НА ТАЙМЕРА 
Натиснете бутона ТАЙМЕР (17), за да 

включите/изключите таймера. Индикаторът 
“Hr”(30) в светодиодния дисплей светва. 
Таймерът може да бъде зададен в стъпки от 1 
час до между 0 и 24 часа. 

при натискане на бутона за таймер 

Задаване на функцията за включен таймер 

Функцията за включен таймер може да бъде 
зададена, когато уредът е в изключено състояние. 
Натиснете бутона за таймер: Индикаторът “Hr” в 
светодиодния дисплей светва и “00” ще се изведе на 
светодиодния дисплей; в рамките на 5 секунди 
можете да натиснете бутона за таймер, за да 
изберете желаното време, когато уредът трябва да 
бъде включен. След задаване на таймера, времето ще 
бъде зададено за 5 секунди, индикаторът “ Hr ” ще 
бъде включен. Уредът ще се включи автоматично в 
избраното време. 

 
Настройка на функцията за изключен таймер 
Функцията за изключен таймер може да бъде 
зададена, когато уредът е във включено състояние. 
Натиснете бутона за таймер: индикаторът “Hr” в 
светодиодния дисплей светва и на светодиодния 
дисплей се извежда “00”;  в рамките на 5 секунди 
натиснете бутона за таймер, за да изберете 
желаното време за изключване на уреда. След 
задаване на таймера, времето ще бъде зададено за 
5 секунди, индикаторът “ Hr ” се включва. Уредът ще 
се изключи автоматично в избраното време. 

Отмяна на функцията за включен таймер 
(изключен) 
Натиснете бутона за таймера отново, за да въведете 
функцията: след като индикаторът “Hr” в 
светодиодния дисплей светне, натиснете бутона за 
таймер, докато на дисплея не се изведе “00” и 
индикаторът за таймер “Hr” в светодиодния дисплей 
изчезва. Функцията ще бъде отменена. 

ДИСПЛЕЙ ЗА ОКОЛНА ТЕМПЕРАТУРА 
Във всеки един режим натиснете и задръжте бутона за 
настройка на влажност (13) за 5 секунди на 
светодиодния дисплей може да се покаже текущата 

околна температура и индикаторът  
(28) в светодиодния дисплей светва След 5 
секунди на извеждане на температурата 
светодиодният дисплей автоматично извежда 
влажността на околната среда. 

ФУНКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДЕЦА 
Натиснете и задръжте бутона за 
“БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦА”(18) за 3 секунди, 
за да заключите всички органи за 

управление.  (19) светва. Натиснете и 
задръжте бутона за защита срещу деца 
(18) за 3 секунди отново, за да отключите 

всички органи за управление. 
Индикаторът  (19) изчезва. 

 
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО СПИРАНЕ 
Когато кофата е пълна, извадена или неправилно 
поставена в уреда или когато нивото на влажност е 
3% по-ниско от зададената влажност, уредът ще спре 
автоматично да работи. 

 

ФУНКЦИЯ ПАМЕТ 
В случай на спиране на тока всички настройки ще 
бъдат запаметени (освен настройката за таймер). 
След възстановяване на захранването уредът ще 
възобнови работа съгласно запаметените настройки. 

 

ФУНКЦИЯ ЗА ПЪЛНА КОФА ЗА ВОДА 
Ако кофата за вода е пълна или е била извадена, 
индикаторът за пълна кофа  (20) ще светне и ще 
издаде звуков сигнал 
за 20 секунди преди повторно поставяне. Когато 
водата е източена и кофата е била повторно 
поставена, машината ще възобнови работа. 

 
АВТОМАТИЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ 
По време на работа индикаторът  (21) в 
светодиодния дисплей ще светне. Компресорът ще 
спре автоматично, когато изпарителят е покрит със 
скреж. Вентилаторът работи непрекъснато, докато 
процесът на размразяване на спре. След това 
машината ще се рестартира автоматично. 

 
СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА ОКОЛНА ВЛАЖНОСТ 
По време на работа светлинният индикатор за 
влажност (10) в предния панел ви помага да разберете 
нивото на влажност във вашето помещение. 

 

Цвят на 
светодиодна 
светлина 

Влажност Ниво на 
влажност 

Синьо 50% Ниска влажност 
Зелено 50%-70% Средна влажност 
Червено 70% Висока влажност 

 
 
 

ТАЙМЕР 

 
 

ЗАЩИТА СРЕЩУ 
ДЕЦА 
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ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДАТА ЧРЕЗ КОФАТА ЗА ВОДА 

Индикаторът за пълна кофа с вода  (20) светва, когато кофата за вода е пълна. 
Машината спира автоматично и кофата за вода трябва да бъде изпразнена. 

 
1. Извадете кофата за вода 
Внимателно извадете кофата за вода от задната част на 
обезвлажнителя. 

• Кофата за вода може да бъде измита чрез студена или 
топла вода. Не използвайте разтворители, абразивни 
продукти, бензин, химикали, 
кърпи или други материали за почистване на кофата, тъй 
като може да я повредят и да причинят течове на вода. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Източване на водата 
• Ако кофата за вода е извадена по време на работа 
или незабавно след изключване на машината, водата 
може да капе 
върху основата. Следователно изчакайте 3 минути след 
спиране на машината, за да извадите кофата за вода (ако 
водата вече е капала, подсушете със суха кърпа). 

• Използвайте дръжката, за да повдигнете, наклоните и изпразните кофата 

за вода. 

 
 
 
 
 

3. Повторно поставяне на кофата за вода 
• Поставете кофата за вода обратно в машината. Ако 
кофата за вода не е правилно поставена, индикаторът за 
пълна кофа за вода 

 (20) ще светне и машината няма да работи. 
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1. Извадете кофата 
2. Свържете маркуча за източване (диаметър 10 mm) към отвора за 

източване и се уверете, че не изтича вода. 
3. Уверете се, че хоризонталната височина на маркуча за източване не 

надвишава височината на изхода източване. Поставете обезвлажнителя 
на равна повърхност и не блокирайте изхода за източване. Уверете се, 
че кондензната вода може лесно да се източи. Проверявайте 
периодично отвора за източване и износването на маркуча, за да 
потвърдите дали са здраво свързани и дали са повредени или запушени. 
Поставянето на уреда върху неравна повърхност или неправилното 
монтиране на маркуч може да доведе до пълнене на кофата с вода, 
което ще доведе до 
изключване на уреда. При такъв случай изпразнете кофата с вода, след 
което проверете мястото на обезвлажнителя и маркуча за правилно 
конфигуриране. 

 

ПРЕПОРЪКИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ УРЕДЪТ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА 
 

1. Ако уредът не се използва продължително време се 
уверете, че е безопасно изключен от контакта. В 
противен случай може да възникне токов удар. 

2. Източете цялата вода и използвайте мека кърпа, за 
да почистите кофата с вода. 

3. Почистете въздушния филтър. 
4. Покрийте уреда, за да предотвратите 

образуване на прах. Съхранявайте уреда 
вертикално на хладно и суха място. 

 отвор за източване 
маркуч за източване  
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ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛЯ 
1. Изключете уреда и извадете щепсела от контакта. 
2. Почистете входа за въздух (3) и изхода (4) с мека 

кърпа. Възможно е натрупване на прах в тези 
точки. 

 

3. Не използвайте бензин или разтворители. 
4. Почистете повърхността с мека и влажна 

кърпа, като използвате само вода или мек 
перилен препарат. 

5. Подсушавайте със суха кърпа. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте вода за измиване на обезвлажнителя. Ако уредът работи на едно и също място 
в продължение на седем дни, проверете да замърсяване под и около него. Местете уреда и почиствайте пода под 
него. 

 
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР 
Ако филтърът е запушен с прах, въздушният поток и производителността на уреда ще бъдат неблагоприятно 
засегнати. Проверявайте и почиствайте филтъра на всеки две седмици, за да предотвратите това. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Въздушният филтър трябва да се почиства на всеки две седмици. Недостатъчната вентилация може да 
причини недостатъчно обезвлажняване, натрупване на скреж и стичане на вода. 

 
 

1. Отстранете входа за въздух (3) от задната 
част на уреда 

2. Извадете филтъра от входа за въздух. 

3. Почистете филтъра 
Използвайте прахосмукачка, за да премахнете праха от 
филтъра.  Ако филтърът е много замърсен, почистете 
го с топла вода и неутрален перилен препарат. След 
като го почистите, оставете го да изсъхне на стайна 
температура, докато всичките му части не изсъхнат. 

 
4. Подменете въздушния филтър 

Поставете обратно филтъра с активен въглен в 
рамката на входа за въздух. Поставете пластмасовия 
филтър в рамката на входа за въздух и го фиксирайте. 

  пластмасов филтър  

 Филтър с активен 
въглен  
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1. Поставете уреда в изправено положение върху стабилна 
и равна повърхност, за да предотвратите течове. Задръжте 
уреда в изправено положение, никога настрани. 
2. Не използвайте уреда над нивото на пода, например върху 
маса. Това може да доведе до падане на уреда, което ще 
доведе до телесно нараняване или повреда на самия уред. 
3. Не работете с уреда в шкаф, баня или в тесни пространства. 
Недостатъчната вентилация може да причини прегряване или 
пожар. 
4. Не използвайте уреда за управление на околната 
температура за съхранение, например произведения на 
изкуството или книги. Това може да доведе до 
влошаване качеството на предметите. 
5. Проверете дали помещението, където е монтиран 
уреда, не е прекалено малко. Когато компресорът 
прегрее, той 
автоматично изключва, за да предотврати инциденти. Ако 
това се случи, извадете щепсела на уреда от контакта, 
разрешете проблема, изчакайте около 45 минути, след което 
рестартирайте уреда. 
6. Преди да преместите уреда, извадете щепсела от 
контакта и изпразнете кофата за вода. 
7. Преди да включите уреда, проверете позицията на кофата 
за вода. 
8. Поставете уреда в зона, където температурата не пада 
под  5°C и не се повишава над 32°C, за да предотвратите 
задействането на функцията за защита. 
9. Поставете уреда на безопасно разстояние от стени и 
мебели. 
10. Когато обезвлажнителят работи, той трябва да се 
съхранява на поне 50 cm от предмети, за да предотвратите 
изтичане, което ще причини неизправности или 
потенциални опасности от пожар. 

11. Обезвлажнителят има ролки, които подпомагат 
неговото позициониране. Не се опитвайте да движите 
обезвлажнителя върху килим или върху 
предмети. В противен случай е възможно разливане на вода от 
кофата или обезвлажнителят може да заседне върху предметите. 
12. Не местете уреда върху колелцата му по неравни повърхности. 
Повдигането на уреда предотвратява повреда на колелцата и 
пода. Този съвет се отнася и за дебели килими, защото колелцата 
може да оставят следи. 
13. Моля, спрете работата с обезвлажнителя, преди да ги местите. 

БЕЗОПАСНА РАБОТА 
1. Не поставяйте върху уреда съдове за вода като ваза. 
Разливането на вода може да повреди изолацията и да 
причини токов удар, късо съединение или пожар. 
2. Не стойте върху и не се облягайте на уреда. Това може да 
доведе до неговото преобръщане, което ще причини телесно 
нараняване. 
3. Проверявайте редовно всеки уред, който  е използван 
непрекъснато или за продължителни периоди от време. В 
противен случай може да възникне прегряване или късо 
съединение. 
4. Не запушвайте входа или изхода на въздуха с дрехи или с 
други предмети. Блокирането на въздушния поток може да 
причини прегряване, неизправност или пожар. 
5. Не поставяйте пръсти или чужди предмети като игли, 
проводници или пръчки във входа или изхода за въздух. Уредът 
разполага с вентилатор, който се върти бързо, така че 
поставянето на ръце или чужди предмети може да причини 
нараняване, токов удар или повреда на уреда. 
6. Преди да свържете уреда към захранването се уверете, че 
щепселът не е прашен. Почиствайте редовно щепсела със суха 
кърпа, тъй като прахът предотвратява правилното свързване. 
Запрашеният щепсел може да причини токов удар или пожар. 

 мин. 50 
  

Хоризонтално разстояние 
минимум 20 cm между 

дрехите и входа за 
 

   мин. 20 cm  
 отляво и дясно 

мин. 20 cm 
от предната 
част 

мин. 20 cm от 
задната част 
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Как да постъпите, ако... Възможни причина/решения 
По време на работа внезапно 
възникне шум. 

 
 

Влажността не се понижава. 
 
 

Има малък или никакъв ефект 
на обезвлажняване 

При първото пускане на 
уреда, генерираният въздух 
има миризма на плесен. 

Уредът е шумен. 

По време на работа или при 
превключване между режими 
се чува свистящ звук. 

В кофата за вода има 
остатъчна вода по време на 
използването за първи път. 

Уредът не работи, органите за 
управление не могат да се 
конфигурират. 

 
 

Уредът не работи. 
 

 
Оборотите на 
вентилатора не могат 
да се регулират. 

Настройката за влажност не 
може да се регулира. 

Извежда се код за грешка 
 
 
 
 
 
 

По време на използване 
уредът се изключва. 

 
Чува се шум, ако компресорът току що се е активирал. 

 
• Зоната за обезвлажняване е прекалено голяма. Капацитетът на вашия 

обезвлажнител може да не е подходящ. 
• Вратите са отворени. 
• Възможно е да има устройства, които генерират изпарения в помещението. 

 
Това се случва, когато стайната температура и/или влажността са прекалено ниски. 

 
Поради повишаващата се температура на топлообменника, въздухът може да има 
странна миризма първоначално. 

 
Възможно е уредът да е прекалено шумен, ако работи върху дървен под. 

Това е нормално. Това е звукът от потока на хладилния агент. 

 
Това се дължи на изпаряващата се вода по време на фабричен тест на обезвлажняване. 

 
Това е защитна функция. Когато стайната температура надвишава 32°C или спада под 
5°C,  машината няма да работи. 

• Проверете дали бутонът за вкл./изкл. е бил натиснат. 
• Щепселът не е бил поставен или не прави контакт. 
• Проверете дали сте задали функцията за таймер. 
• Изчакайте 3 минути, след което рестартирайте уреда: защитното устройство 

може да не позволява работа. 

При режими непрекъснат, 6th sense и програма за пране, оборотите на вентилатора не 
могат да се регулират. 

При режим непрекъснат, 6th sense и програма за пране, нивото на 
влажността не може да се регулира. 

На светодиодния дисплей се извежда E2, сензорът за влажност и температура е повреден. 

• Проверете дали помещението, където е монтиран уреда, не е прекалено малко. 
При прегряване на компресора, той автоматично изключва, за да предотврати 
инциденти. Ако това се случи, извадете щепсела на уреда от контакта, разрешете 
проблема, изчакайте около 45 минути, след което рестартирайте уреда. 

• При непрекъснат режим, когато кофата за вода е пълна, уредът спира автоматично; 
същото се случва и когато кофата за вода е извадена или неправилно поставена. 

• Ако кофата за вода е пълна или е била извадена, индикаторът за пълна кофа  ще 
светне и ще издаде звуков сигнал. Уредът ще възобнови работа след източване 
на водата и след повторно поставяне на кофата за вода. 

• При режим на непрекъснато източване, поставянето на уреда върху неравна 
повърхност или при неправилното монтиране на маркуч може да доведе до 
пълнене на кофата с вода, което ще доведе до изключване. При такъв случай 
изпразнете кофата с вода, след което проверете мястото на обезвлажнителя и 
маркуча за правилно конфигуриране. 
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Преди да се свържете с центъра за обслужване 
на клиенти: 
1. Опитайте се да разрешите проблема сами 

съгласно описанията, посочени в 
"Отстраняване на неизправности". 

2. Изключете уреда и го рестартирайте, за да 
видите дали проблемът продължава. 

Ако след като извършите тези проверки 
проблемът продължава, свържете се с центъра 
за обслужване на клиенти. 

 
Моля, посочете: 
• кратко описание на неизправността; 
• точният модел на обезвлажнителя; 
• сервизният номер (това е номерът под 

думата Сервиз на сервизния стикер, който се 
намира отстрани или от долната страна на 
уреда). 

• Сервизният номер може да бъде намерен 
и в гаранционната книжка; 

• пълният ви адрес; 
• вашият телефонен номер. 

Ако се налага извършване на ремонт, свържете се с 
центъра за обслужване на клиенти (Гарантирано е 
използването на оригинални резервни части и 
правилен ремонт). 
Трябва да представите оригиналната фактура. 
Неспазването на тези инструкции може да 
компрометира безопасността и качеството на 
вашия продукт. 
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