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Vă mulțumim că ați ales un dezumidificator de calitate superioară. Citiți cu atenție acest manual 
înainte utilizarea produsului. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați un serviciu autorizat pentru 
ajutor. Păstrați manualul pentru referințe viitoare. 
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1. INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

• Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului.
• Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuţa cu datele

aparatului (220~240V/50Hz).
• Nu trageți de cablul de alimentare.
• Mutați cu atenție aparatul astfel încât calurile de curent să nu se deplaseze.
• Nu introduceți degetele sau alte obiecte în aparat.
• Nu permiteți copiilor să se urce sau să stea pe aparat.
• Deconectați aparatul de la prize de alimentare înainte de a efectua operațiunile de întreținere

sau reparații.
• Folosiți împământarea.
• Nu folosiți aparatul într-o camera de mici dimensiuni.
• Vă rugăm să păstrați acest manual.

ATENȚIE! 

Orice reparații trebuie efectuate de către personae autorizate și calificate. Producătorul nu este 
responsabil pentru nerespectarea acestor avertismente.  
SFAT UTIL: intervalul de umiditate recomandat, atât persoanelor cât și elementelor imobile sau 
altor bunuri, este de 45% - 65% .  

2. INFORMAȚII PRIVIND CONFIGURAȚIA APARATULUI
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3. INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

A. BUTOANE ȘI SIMBOLURI

B. INSTRUCȚIUNI BUTOANE

• ON/OFF: apăsați butonul ON/OFF și aparatul funcționează în regim de circulare ”on-off-on”.
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• UMIDITATE  - : aparatul funcționează în mod dezumidificare, apăsați butonul HUMIDITY 
DOWN (UMIDITATE  - ) o data și nivelul umidității scade cu 1% sau țineți apăsat timp de 2 
secunde și nivelul umidității scade cu 5%.

• UMIDITATE  + : aparatul funcționează în mod dezumidificare, apăsați butonul HUMIDITY UP 
(UMIDITATE + ) o data și nivelul umidității crește cu 1% sau țineți apăsat timp de 2 secunde 
și nivelul umidității crește cu 5%.

C. INSTRUCȚIUNI MOD DE FUNCȚIONARE

Aparatul scoate un sunet acustic când este pornit. Activați modul umiditate. Indicatorul luminos al 
funcției de dezumidificare este pornit. Valoarea implicită setată a umidității este 60%RH iar 
intervalul de umidificare al aparatului este 30% - 90%. Folosiți butoanele HUMIDITY UP (+)sau 
HUMIDITY DOWN (-) pentru a seta nivelul de umiditate dorit. Dacă țineți apăsat butonul HUMIDITY 
UP (+) când nivelul setat este de 30%RH, aparatul intră în modul de funcționare dezumidificare 
continua. Pe display se afișează simbolul ”CO”. În timpul setării umidității simboul % se aprinde 
intermittent, apoi afișează umiditatea camerei după 5 secunde.  

• Butonul ”+”: reprezintă nivelul crescut al umidității. Apăsați butonul ”+” pentru a crește nivelul
umidității cu 1%. De fiecare data când apăsați, nivelul umidității crește cu 1%. Țineți apăsat
acest buton și nivelul umidității crește cu 5% pe secundă. Când setați umiditatea, valoarea
afișată pe display se aprinde intermitent. Dacă aparatul se oprește pentru 5 secunde, atunci pe
display va apărea valoarea umidității curente.

• Butonul ”-”: reprezintă nivelul scăzut al umidității. Apăsați butonul ”-” pentru a scădea nivelul
umidității cu 1%. De fiecare data când apăsați, nivelul umidității scade cu 1%. Țineți apăsat
acest buton și nivelul umidității scade cu 5% pe secundă. Când setați umiditatea, valoarea
afișată pe display se aprinde intermitent. Dacă aparatul se oprește pentru 5 secunde, atunci pe
display va apărea valoarea umidității curente.

• Buton ”Timp de funcționare acumulat”: apăsați acest buton, lumina corespunzătoare timpului
se va aprinde intermitent pe display iau aparatul își ia setările timpului curent. Apăsați
butoanele ”+” sau ”-” pentru a seta timpul curent. Fiecare apăsare corespunde unul minut în
plus sau în minus a valorii dorite. Tineți apăsat butoanele ”+” sau ”-” iar valoarea timpului se va
modifica cu 10 minute. Displayul afișează timpul curent dacă nu se setează nicio valoare în
timp de 5 secunde. Apăsați butonul TIMP DE FUNCȚIONARE ACUMULAT pentru 3 secunde și
timpul curent afișat se transformă în timp de funcționare acumulat. Apoi revine la timpul curent
după 30 secunde.

Aparatul scoate un sunet acustic când este pornit. Activați modul umiditate. Indicatorul luminos al 
funcției de dezumidificare este pornit. Valoarea implicită setată a umidității este 30% RH iar intervalul 
de umidificare al aparatului este 30% - 90%. Folosiți butoanele HUMIDITY UP (+) sau HUMIDITY DOWN 
(-) pentru a seta nivelul de umiditate dorit. Dacă țineți apăsat butonul HUMIDITY UP (-) când nivelul 
setat este de 30%RH, aparatul intră în modul de funcționare dezumidificare continua. Pe display se 
afișează simbolul ”CO”. În timpul setării umidității simboul % se aprinde intermittent, apoi afișează 
umiditatea camerei după 5 secunde.  
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NOTĂ: 

Când temperatura din cameră este scăzută, aparatul intră în modul de funcționare Auto-Defrost. 
Compresorul funcționează, dar motorul nu merge în timpul procesului de dezghețare. Simbolul 
”Defrost” se aprinde iar simbolul ”Fan” se stinge. Simbolurile de pe display revin la setările dinaintea 
procesului de dezghețare.  

Simbolul ”Water Full” (rezervor plin) se aprinde atunci când rezervorul de apă este plin, aparatul 
se oprește din funcționare după 45 secunde, se aude un semnal acustic de 5 ori iar pe display este 
afișat mesajul E4. Sunetul acustic continuă să fie auzit de 3 ori timp de 5 minute până când 
utilizatorul golește rezervorul de apă. (Valabil doar pentru aparatele prevăzute cu rezervor de apă).  

Pompa funcționează când rezervorul de apă se umple și este utilizată la golirea acestuia. (Valabil doar 
pentru aparatele prevăzute cu pompă de apă). 

”Timp de funcționare acumulat” afișat pe display înseamnă timpul acumulat de când aparatul 
funcționează. Această cifră este calculată pe oră, dar priele 10 minute de după ultima oprire nu se iau în 
considerare). 

4. INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA

a. Atunci când reporniți aparatul, acesta intră într-o stare de repaus pentru 3 minute după ce
compresorul s-a oprit.

b. Temperatura de funcționare este 5°C - 32°C.
c. Dacă doriți să mutați aparatul, nu îl înclinați la mai mult de 45°.
d. Vă sugerăm să spălați filtrele mai mult de 1 dată pe lună, sau ori de cate ori este necesar. Introduceți

filtrul în apă caldă, periați-l ușor și instalați-l după uscare.
e. Recomandam ca, pentru prelungirea duratei de viata a echipamentului si evitarea pierderii

garantiei, in functie de gradul si mediul de utilizare, sa fie efectuate de catre personal specializat,
operatiuni periodice de intretinere si curatare completa a aparatului, deoarece impuritatile din
aerul aspirat pot trece de filtrul aparatului si se pot fixa pe vaporizator sau ventilator, obturand
trecerea libera a aerului si cresterea riscului de defectiune a aparatului.

f. Păstrați o distanță de cel puțin 10 cm între perete și aparat pentru un efect optim al dezumidificării.
g. Curățați rezervorul de apă după utilizare ca să evitați depunerile.
h. Scoateți ștecherul din priză dacă nu folosiți aparatul pentru o perioadă îndelungată. Înfășurați cablul

de curent pe suportul de înfășurare și folosiți dispozitivul de fixare corespunzător.
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5. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA ȘI SIGURANȚA
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6. DEPANARE

DEFECȚIUNI ANALIZĂ SOLUȚII 
Funcția de 
dezumidificare nu este 
activă 

1. Aparatul nu este alimentat
de la priză.

2. Aparatul este oprit.
3. Mesajul E4 apare pe

display.

1. Introduceți ștecherul în
priză.

2. Porniți aparatul.
3. Goliți rezervorul de apă.

Performanță slabă a 
funcției de 
dezumificare. 

1. Filtrul îmbibat de mizerie.
2. Există un obstacol la

admisia sau evacuarea
aerului.

3. Camera nu este sigilată.
4. Temperature camerei este

scăzută.

1. Curățați filtrul.
2. Eliminați obstacolul.
3. Închideți ușa, ferestrele

și trageți jaluzelele.
4. Capacitatea de

dezumidificare a
aparatului este scăzută
dacă temperatura din
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camera este scăzută. 
Zgomote speciale. 1. Aparatul este înclinat.

2. Evacuarea aerului este
blocată.

1. Așezați aparatul pe o
suprafață dreaptă.
Curăți evacuarea
aerului.

NOTĂ:  
Dacă defecțiunile de mai sus apar și trebuie reparate, solicitați asistența unor 
persoane calificate și nu încercați să rezolvați singuri problema. 
Când aparatul funcționează sau se oprește, se pot auzi sunete la sistemul de circulare 
a agentului de refrigerare. Acestea nu reprezintă o defecțiune.  
Este normal ca prin orificiul de evacuare să iasă aer cald.  

7. INDICATOR DE DEFECȚIUNI

Aparatul poate semnaliza ori de câte ori apar defecțiuni, iar pe display sunt afișate următoarele mesaje: 

Ecran defecțiuni 

E3 

E4 

E5 

Problema  

Senzorul de umiditate este deteriorat. 

Rezervorul de apă este plin. 

Detectorul bobinei este deteriorat. 

8. SPECIFICAȚII TEHNICE

Model           PRO 50  PRO 90 

Alimentare 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Capacitate nominală de 
dezumidificare  

50 L/ zi 89.4L/zi

Curent nominal            4. 2A   6.9A 

Puterea nominală de intrare   900W   1545W 

Greutatea netă       30kg              53kg 

Dimensiune 525 x 462 x 930 mm     495x 428 x 1002mm 

Condiții de testare:        30°C / 80%RH   30°C / 80%RH 

Valorile de mai sus sunt supuse modificărilor ulterioare. 
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1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

• Please read instruction carefully before use the machine.
• Please make sure the power supply is 220-240V /50Hz before operation.
• Please do not pull out the plug by pulling power wires.
• Please be careful while you moving the machine,avoid power wires to be mangled

by movement. 
• Please do not put fingers or any other sticks into the machine barrier.
• Please do not let children climb up or sit on the machine.
• Please pull out the plug before wash or repair the machine.
• Please use the earthing wire.
• Please do not use the machine in a airtight and strait room.
• Piease keep this instruction.

Notice: We advice any repair should be done by professional repairman. We are not responsible for any 
problem which is caused by unprofessional repairman. 

Kindly Tip:The best humidity range for human's health and furniture & other goods' protection is 45%-
65%,we suggest you keep the humidity into this range. 

2. INTRODUCTION OF CONFIGURATION
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3. OPERATION INSTRUCTION

A. BUTTON AND ICON INSTRUCTION

B. INSTRUCTION OF BUTTONS

a. ON/OFF: press ON/OFF, unit runs in a circulation "on-off-on" b.Humidity Down: When unit runs 
on dehumidify mode, press

   b.  Humidity Down button each time, humidity falls 1%, press for 2 seconds, humidity falls by 5% 
per second. 

   c.  Humidity Up: When unit runs on dehumidify mode, press Humidity Up button each time, 
humidity raises 1%, press for 2 seconds, humidity raised by 5% per second.
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C. INSTRUCTION OF FUNCTION MODE

• Machine make a sound " di" when power on, switch button on humidity mode. The indicator
light of Dehumidify on. Default setting is humidity 60%RH, machine's dehumidifying range is
30- 90% RH, use Humidity Down and Humidity Up buttons on panel to adjust humidity setting.
If keep pressing Humidity Down button when setting humidity is 30% RH, unit come into
continuous dehumidify mode, display on LCD is "CO" . The humidity% flash when setting
humidity, then display room air humidity after 5 seconds

• ”+" key : means humidity up, press"+" key each time, the set humidity increase for 1%.
Press"+"key continuously, the set humidity increase by 5% per second. When you set the
humidity, the humidity display on LCD light flash, it will shows the current humidity if without
operation in 5 seconds, the humidity display on LCD light on.

• "-" key : means humidity down, press"-" key each time, the set humidity decrease for 1%.
Press"-"key continuously, the set humidity decrease by 5% per second. When you set the
humidity , the humidity display on LCD light flash, it will show the current humidity if without
operation in 5 seconds, the humidity display on LCD light on.

• Accumulative work time key: press the accumulative work time key, time display light flash, the
unit come into current time setting. Press"+" or"-" key to set current time, press "+"or"-" key
each time, time increase or decrease for one minute. Press "+"or"-" key continuously, time
increase or decrease for ten minutes. The time display shows current time if no operation after
5 seconds, time display light on. Press "Accumulative work time key" for 3 seconds, the current
time on LCD turn to accumulative work time, and then turn back to current time after 30
seconds.

Unit makes a sound "di" when power on, switch button on  humidity mode .The indicator light 
of "Dehumidify icon" on. Default setting is humidity 30%,mach in e's dehumidifying range is 
30%-90 %, use "+" and"-" key on panel to adjust humidity setting. If keep pressing"-"key when 
setting humidity is 30%, un it come into continuous dehumidify mode, humidity display on LCD 
is "CO". The humidity % flash when setting humidity, then display room air humidity after 5 
second s. 

When the room temperature is low, unit run into Auto-Defrost function .Compressor works, 
motor doesn't when defrosting , "Defrost icon "light on, "Fan icon "light off. Display go back ex-
setting which before defrosting. 

"Water full icon" light on when the water tank is full, machine stop work after 45 seconds, 
buzzer makes sound like "di" for 5 time s, E4 display on LCD. Buzzer will continue alarm, make 
sound "di" 

3 times for each 5 minutes till user empty the water tank.(unit with tank only) 

Pump works when water tank is full to take out the water.(unit with pump only) 

"Accumulative work time" on display mean s how much time unit have be opera ted .(This 
number is calculated by hour, the first ten minutes after latest power off doesn't calculate in) 
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4. NOTICE OF OPERATION

1. There have 3 minutes protection wait when unit re-start after compressor
stop work ..

2. The operated temperature is 5°C- 32°C

3. When displace the unit,do not slope over 45 °

4. Compressor works and fan motor doesn't work when unit is defr osting.

5. We suggest wash the filter once per month.Immerge filter in warm water
when cleaning ,lightly brush,ins ta ll in after airing.

6. Make mac hine 's air inlet and outlet 10cm away from wall,avoid to bad
dehumidify effect.

7. Clean up the water tank after using ,avoid skeeter growth.

8. Pull out plug if won't use unit for long time .Coil the power wire on coil seat
,and insert plug into plug fixation.

5. MAINTENANCE AND SAFETY
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6. TROUBLE SHOOTING

Malfunctions Analysis Solution 

Does not 
dehumidify 

I .Power cut 2.Switch 
off 

3.E4 on display panel

I .Power on 2.Switch 
on 3.Emptying water 

tank 

Dehumidify in 
low efficiency 

I .Filt er choked by dirt 
2.Some barrier in air

inter or outlet

3. ro om is not sealed.

4. Tem pe rt ur e is low in

room

I .Clean the filter 
2.Remove the barrier
3.Close the door and 

windows and shadow 
the sunshine 

4.The dehumidify

capacity is low when

room temperature is

low

Special noise I .The unit inclines 
2.A ir outlet choked

I .Place the unit stably 

2.Clean the air outlet
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When above malfunctions occur and must be repaired, connect with agent or supplier, do not 
disassemble the machine privately. 

When the unit is running or stop running, some noise of refrigerating  circulation like "si" "si" is 
nota malfunction. 

Hot wind from the air outlet is normal. 

7. MALFUNCTION INDICATOR

Machine can identify some malfunction itseft, if the unit have mal function , the follwing 
message appear on the electronic display. 

Malfunction display Problem 

E3     Sensor of humidity is broken 

E4     Water tank is full 

E5     Detector of coiling pipe is broken 

8. TECHNOLOGY SPECIFICATION

Model    PRO 50   PRO 90 

Power 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz

Nominal dehumidifying 
capacity 

50 L/day

Nominal Rated power 4. 2A

89.4L/day          

6.9A

Nominal Rated power input     900W     1545W 

Net weight      30kg             53kg 

Size 525 x 462 x 930 mm       495x 428 x 1002mm 

Testing condition: 30°C/80% RH 
If there have some changes for specifications above , we won't advise in addition . 
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