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Înainte de a utiliza dezumidificatorul, vă rugăm să citiŃi acest manual cu atenŃie şi să-l păstraŃi 
într-un loc sigur. Este necesară o amplasare corespunzătoare a acestuia în condiŃii optime. 

 
 
 

 

 



Dezumidificatorul AR1200     este comandat de la un b

ARIATECH 
Vă mulŃumim pentru încrederea acordată şi pentru achiziŃionarea acestui dezumidificator 

Informa Ńii generale  

ord electronic. Trebuie doar să selectaŃi 
gradul de umiditate pe care îl preferaŃi între 90% şi 30%, iar dezumidificatorul va gestiona în 
mod automat starea higrometrică în procente referitor la aerul din cameră.  
Se recomandă, în mod special, pentru zonele spaŃioase, industriale, depozite, subsoluri, arhive, 
laboratoare, piscine etc.  
 
CondiŃii de utilizare 
Temperatura poate varia între 5-32 ° C. Umididatea relativă ar trebui să fie mai mică sau egală cu 
90%. Acest aparat este destinat numai uzului intern, într-o cameră fără praf şi gaze corozive.  

Decongelare 

Atunci când temperatura camerei variază între 5-18 ° C, în cazul în care aparatul se află în 
funcŃionare, suprafaŃa evaporatorului poate fi acoperită cu gheaŃă.  
DezgheŃarea, de tip reversibil cu gaz fierbinte, este declanşată automat de un senzor care 
informează bordul electronic. Odată ce dezgheŃarea este completă, dezumidificatorul revine la 
funŃionare normală. În consecinŃă, aparatul poate funcŃiona la temperaturi relativ scăzute într-o 
cameră.  
 
Instruc Ńiuni privind siguran Ńa 
Vă rugăm să citiŃi cu atenŃie instrucŃiunile înainte de funcŃionare. 

- Vă rugăm să vă asiguraŃi ca sursa de tensiune să fie de 220-240 V/Hz înainte de 
funcŃionare. Vă rugăm să vă asiguraŃi că unitatea este prevăzută cu împământare.  

- Vă rugăm nu deconectaŃi unitatea, trăgând de cablu. 
- Vă rugăm nu introduceŃi ştecherul în priză pentru a porni unitatea şi nu scoateŃi ştecherul 

din priză pentru a opri unitatea. 
- Vă rugăm mişcaŃi unitatea cu atenŃie. 
- Nu deterioraŃi cablul. 
- Vă rugăm nu introduceŃi degetele sau beŃe în grilaj. 
- Nu lăsaŃi copii să se urce sau să se aşeze pe unitate. 
- Vă rugăm deconectaŃi unitatea înainte de a o curăŃa sau înainte de efectuarea operaŃiilor 

de întreŃinere. 
 
NOTĂ: Vă recomandăm ca orice reparaŃie să fie executată de personal calificat.  

- Vă rugăm să nu utilizaŃi unitatea într-un spaŃiu cu mult praf. 
- Vă rugăm respectaŃi instrucŃiunile. 
- Nu folosiŃi relee, prelungitoare sau adaptoare. Este posibilă apariŃia unui scurtcircuit sau 

al unui şoc electric.  



- Nu expuneŃi unitatea la lumina directă a soarelui, în vânt sau ploaie. Unitatea este 
destinată numai utilizării interioare.  

- Nu utilizaŃi unitatea în încăperi uşor afectate de praf sau chimicale. 
- Nu utilizaŃi unitatea lângă o sursă de apă. Există riscul de şoc electric. 

 
Amplasare: 

1. Aparatul trebuie instalat pe o suprafaŃă plană. În jurul dezumidificatorului trebuie să 
existe cel puŃin 1 m de spaŃiu liber, fără obiecte de dimensiuni mari în jurul acestuia.  

2. Aparatul trebuie amplasat departe de orice sursă de căldură sau gaz inflamabil.  
3. Apa drenată poate fi descărcată direct într-un container sau în afara camerei. 
4. Este de preferat să nu instalaŃi dezumidificatorul într-o locaŃie foarte poluată sau plină de 

praf. 
 
Sursă electrică: 

1. UrmaŃi cu atenŃie indicaŃiile din manual. 
2. UtilizaŃi curentul electric de la o priză prevăzută cu împământare care se află în bune 

condiŃii. 
3. AmplasaŃi aparatul aproape de o  priză electrică.  
4. Aparatul trebuie instalat în conformitate cu standardele electrice locale.  
5. Ştecherul trebuie conectat la un circuit prevăzut cu o siguranŃă de 15 A. 

 
NOTĂ 
În cazul în care cablul electric este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de un electrician sau 
de către o persoană calificată pentru a evita daunele. 

Instalare: 

1. ApelaŃi la persoanal calificat pentru a vă instala dezumidificatorul. 
2. Unghiul de înclinare a podelei pe care este amplasat aparatul nu trebuie să depăşească 10 

°. 

Notă: 
Acest aparat nu este destinat utilizării comerciale. Mediul în care este amplasat aparatul nu 
trebuie să fie poluat de gaze corozive.  

 
Notă: 

- Atunci când deplasaŃi unitatea, nu o înclinaŃi mai mult de 45 ° pentru a evita avarierea 
compresorului.  

- Unitatea trebuie să funcŃioneze între 5 ° C şi 32 ° C.  
- În timpul procesului de dezumidificare, datorită căldurii produse de compresorul în 

funcŃiune, temperatura din interior va creşte cu 1 până la 3 ° C. Acest lucru este normal. 
- Atunci când temperatura din interior  scade sub 10 ° C iar umiditatea absolută a mediului 

ambiant este destul de scăzută, nu este necesară utilizarea unităŃii.  



MODEL                                                       HT  AR 1200 

- Orificiile de aspirare şi evacuare a aerului trebuie să fie poziŃionate la cel puŃin 10 cm 
depărtare de perete.  

- ÎncercaŃi să izolaŃi camera pentru a intensifica efectul dezumidificării. 
- Pentru a instala unitatea aveŃi nevoie de ajutorul unui tehnician calificat.  

 

Introducere: 

Capacitatea de dezumidificare 120 litri/zi 

Tensiune/frecvenŃă 220-240V/50Hz 

Putere necesară 1790 W 

Nivel de zgomot 52 Dba/1m 

Sarcină de răcire R407C/1.26 Kg 

Dimensiuni 590x440x1115 mm 

Greutate netă

 

 

1- Mâner 
2- Evacuare aer 
3- Panou de control 
4- Admisie aer 
5- Filtru 
6- Evacuare apă 
7- Roată 
 



PANOU DE CONTROL 

 

 

1. Butonul „ON/OFF”. Acest buton indică modul „OFF” sau „ON” . 
2. Butoanele „Up Humidity” (umiditate ridicată) şi „Down Humidity” (umiditate scăzută). 

Apăsând (rapid) unul dintre aceste butoane, valoarea prescrisă se creşte sau  scade cu 1 
%. Dacă ŃineŃi apăsat butonul pentru o secundă şi jumătate, valorile prescrise sunt afişate 
la o viteză de 5 puncte pe secundă. 

3. Butonul „Memory” (memorie). Când apăsaŃi acest buton, indicatorul „Memory” se 
aprinde pentru a indica faptul că funcŃia de memorie este activă atunci când aparatul este 
oprit. ApăsaŃi acest buton din nou iar indicatorul luminos se va opri, astfel dezactivând 
funcŃia de memorie atunci când aparatul este oprit. 

 
OperaŃii la pornire 
 

1. ConectaŃi aparatul la priză. VeŃi auzi un sunet.  
2. ApăsaŃi butonul „ON/OFF”. Indicatorul luminos se va aprinde iar afişajul umidităŃii 

relative va indica valoarea prescrisă a umidităŃii ce a fost introdus iniŃial. Gradul de 
umiditate afişat iniŃial este de 60 %. Trei secunde mai târziu, ecranul va indica umiditatea 
mediului ambiant.  

3. ApăsaŃi butonul „UP” sau „DOWN” pentru a introduce valoarea prescrisă dorită. În cazul 
în care umiditatea relativă a mediului ambiant este mai mic cu 3% din gradul de 
umiditate al mediului ambiant, aparatul va porni. Dacă umiditatea relativă din mediul 
ambiant este mai mare cu 3% din gradul de umiditate a mediului ambiant, aparatul se va 
opri.  

4. În cazul în care valoarea prescrisă este mai mică de 30%,  aparatul va continua procesul 
de dezumidificare iar ecranul va afişa „CO”. 

 
ON/OFF 
Când aparatul este pornit apăsaŃi butonul „ON/OFF” pentru a-l opri. Indicatoarele luminoase se 
vor opri.  
 
Notă 

1) Atunci când valoarea prescrisă este mai mare decât umiditatea ambiantă, aparatul nu va 
funcŃiona. 



2) În modul de dezumidificare, atunci când compresorul este activ şi ventilatorul porneşte, 
ele trebuie să funcŃioneze timp de cel puŃin 3 minute. Nu încercaŃi să reporniŃi 
compresoul din nou, timp de 3 minute, după ce aparatul a fost oprit.  

3) Când este folosit într-o cameră cu o temperatură mai scăzută, aparatul detectează automat 
operaŃiunile de dezgheŃare. În modul de dezgheŃare, indicatorul luminos se aprinde, 
ventilatorul continuă să lucreze, dar compresorul se opreşte automat.   

4) Dacă apăsaŃi butonul „Memory”, dispozitivul de înregistrare intern va detecta umiditatea 
mediului ambiant, chiar şi atunci când aparatul este oprit. 

5) Afi şajul indică umiditatea de la 30 % la 90%.  
6) ApăsaŃi cu atenŃie pe butoane astfel încât să nu le deterioraŃi. 
7) CurăŃaŃi dezumidificatorul cu prudenŃă deoarece senzorul de umiditate este foarte 

sensibil. ReparaŃi aparatul sau înlocuiŃi-l în cazul în care nu mai funcŃionează. 
8) Atunci când dezumidificatorul numai este folosit, opriŃi-l şi deconectaŃi-l.  

 
 
ÎNTREłINEREA DEZUMIDIFICATORULUI 
 
OpriŃi aparatul, apoi deconectaŃi-l înainte de a-l curăŃa. 
 
Din cauza acumulării de praf, „gr ătarul” de aer trebuie curăŃat în mod regulat, cel puŃin 
odată pe lună. Dacă este necesar, curăŃaŃi-l odată pe săptămână sau mai des. Acest lucru 
este esenŃial pentru funcŃionarea corespunzătoare a unui dezumidificator. 
 
CurăŃarea filtrului de aer 
 
FolosiŃi fie un aspirator (cu precauŃie) fie înmuiaŃi filtrul de aer în apă caldă, la aproximativ 40° 
cu un detergent non-abraziv şi curăŃaŃi-l cu un burete după care clătiŃi-l cu apă. 
 
Notă: 
Pentru a evita orice deformare, filtrul de aer nu trebuie expus la vreo sursă de căldură. 

- Înainte de reconectarea dispozitivului, aşezaŃi filtrul de aer în mod corespunzător la locul 
său şi înşurubaŃi grătarul din faŃă. 

 
Notă:  
Pentru a prlungi durata de viaŃă a filtrului, sigilaŃi-l într-o pungă de plastic atunci când unitatea 
nu este pusă în funcŃiune pentru o perioadă lungă de timp. 
 
Pentru a vă păstra dezumidificatoul mai mulŃi ani, curăŃaŃi-l regulat şi apelaŃi la serviciile 
unui personal calificat pentru verificări regulate.  
- În cazul în care cablul electric este avariat, acesta trebuie să fie înlocuit de un instalator 

sau de o altă persoană calificată.   

 



Depanare: 
 
PROBLEME  SOLUłII 
Aparatul nu porneşte Pană de curent 

SiguranŃă arsă 
Aparatul nu este conectat în 
mod corespunzător 

ÎnlocuiŃi siguranŃa 
ConectaŃi aparatul cu atenŃie 

Aparatul nu dezumidifică Grătarul este murdar 
Aerul intră iar prizele de aer 
sunt obturate 

CurăŃaŃi grilajul 

Scurgeri de apă Aparatul este amplasat în 
pantă. 
Sistemul de drenare este 
obturat 

PoziŃionaŃi aparatul pe vertical  
CurăŃaŃi sistemul de drenare 

Indicatorul luminos se aprinde 
intermitent 

Senzorul de temperatuă nu 
funcŃionează 

ÎnlocuiŃi-l 

Sistemul de decongelare nu 
fucŃionează 

Senzorul de temperatură este 
slăbit 

ÎnlocuiŃi senzorul de 
temperatură 

E1 este afişat  Senzorul higrometric nu este 
poziŃionat corect sau este 
defect 

VerificaŃi componenta sau 
poziŃia 

E2 este afişat Senzorul de dezgheŃare nu este 
poziŃionat corect sau este 
defect 

VerificaŃi componenta sau 
poziŃia 

 

În cazul în care defecŃiunea nu este remediată, vă rugăm contactaŃi furnizorul sau 
departamentul tehnic. Atunci când dezumidificatorul porneşte sau se opreşte, ciclul de 
refrigerare produce un sunet specific. Acest sunet este normal.  
De asemenea, este normal ca aerul evacuat prin priza de aer să fie cald.  
 

GARANłIE: 
Un an de la data achiziŃionării. 

Pentru a folosi garanŃia, vă rugăm să aduceŃi sau să trimiteŃi (prin colet PREPLĂTIT) aparatul la 
furnizor împreună cu documentul ce atestă achiziŃionarea, indicând data achiziŃionării. 

 

 



 

Eliminarea aparate de uz casnic uzate 

Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European privind deșeurile de echipamente electrice și 

electronice interzice eliminarea unor astfel de bunuri de uz casnic la centrele locale de colectare 
a deşeurilor. Dispozitivele uzate trebuie să fie colectate separat pentru a optimiza ratele de 
recuperare şi reciclare a componentelor, reducând astfel efectele dăunătoare asupra mediului şi 
asupra sănătăŃii umane. 

Simbol "cutiei de gunoi barată" este aplicat pe toate produsele ca un memento pentru respectarea 
reglementărilor asupra deşeurilor. 

Consumatorii trebuie să contacteze autorităŃile locale sau furnizorii în legătură cu procedura de 
eliminare a unor astfel de echipamente. 

 

 

 

 

 


