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MANUAL DE UTILIZARE 
 

DEZUMIDIFICATOR 20 L KLIMA1STKLAAS 
Cod produs: 560632 

 
Stimată clientă, stimate client, 
Vă mulțumim pentru achiziționarea dezumidificatorului Klima1stKlaas. Acesta este un aparat de înaltă calitate, care a fost 
conceput folosind cea mai nouă tehnologie, componente de calitate și design modern. 
Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți acest produs. Vă rugăm să păstrați 
ambalajul original în cazul în care aveți nevoie să transportați aparatul.  
Vă dorim să vă bucurați din plin de noul dvs. dezumidificator. 
 

Instrucțiuni de siguranță 
1. Vă rugăm să citiți în întregime manualul de utilizare 

înainte de a începe să folosiți acest produs. Păstrați 
manualul pentru consultări ulterioare. 

2. Pentru o funcționare corectă lăsați aparatul să stea cel 
puțin 4 ore în poziție verticală în locul său de instalare 
înainte de a-l pune în funcțiune. 

3. Aparatul poate fi folosit numai în aplicații casnice. 
4. Dezumidificatorul îndeplinește toate cerințele uzuale de 

siguranță și trebuie să fie manipulat cu atenție, la fel ca și 
oricare aparat electric. 

5. Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost 
conceput. Nu folosiți aparatul în următoarele cazuri, 
respectiv condiții: 
A: în apropierea unui foc 
B: dacă priza este defectă. 
C: în aer liber sau sub acțiunea directă a razelor de soare 
D: în apropierea apei/apei stropite, de ex. vană, duș, 

piscină, chiuvetă.  
E: cu cablu prelungitor sau prize multiple 
F: dacă există disfuncționalități. 

6. Folosiți acest aparat numai la o sursă de curent ce are 
aceleași valori de tensiune, frecvență și putere minimă ca 
și cele indicate pe plăcuța din partea posterioară a 
aparatului. Aparatul poate fi pus în funcțiune numai în 
aceste condiții.  

7. Nu introduceți degetele sau diverse obiecte în lamelele 
aparatului. Supravegheați în mod special copiii. Aceștia 
pot distruge în acest fel mecanismul aparatului. Copiii și 
persoanele cu dizabilități nu au voie să manipuleze acest 
aparat fără a fi supravegheați. Nu lăsați niciodată copiii 
nesupravegheați. 

8. Aparatul trebuie să stea întotdeauna în poziție verticală, 
pe o suprafață plană, pentru a se evita defectarea 

compresorului și a permite agentului frigorific să circule 
liber. Nu amplasați niciun fel de obiecte pe 
dezumidificator! 

9. Decuplați aparatul de la priză în timp ce-l curățați sau în 
timp ce curățați filtrul. 

10. Pentru funcționarea aparatului folosiți o priză cu 
împământare. 

11. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă cablul este defect. 
Cablurile defecte trebuie să fie înlocuite de tehnicieni 
specializați.  

12. Scoateți întotdeauna ștecărul din priză atunci când 
realizați lucrări la nivelul dezumidificatorului. 

13. Nu acoperiți aparatul. Pericol de supraîncălzire! Asigurați 
ventilația corespunzătoare de jur-împrejurul aparatului. 

14. Goliți în mod regulat rezervorul de apă. Nu uitați că dacă 
umiditatea este foarte mare atunci rezervorul de apă se 
va umple foarte repede. 

15. Curățați în mod regulat filtrul de aer din partea 
posterioară a aparatului, căci în acest fel asigurați 
circulația optimă a aerului. 

16. Țineți închise ușile și ferestrele în timpul funcționării 
aparatului, doar în acest fel dezumidificatorul poate 
funcționa optim. 

17. Dacă apar probleme în funcționare adresați-vă unui 
atelier de reparații.  

18. Vă rugăm să respectați întocmai instrucțiunile de 
siguranță, căci în caz contrar aparatul se va defecta, iar 
daunele rezultate nu sunt acoperite de garanție.  

19. Instrucțiune privind protecția mediului înconjurător.  
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în 
formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare și reciclare a 
produselor electronice și nu împreună cu gunoiul menajer.  

 

Funcționarea și utilizarea 
Câmpul de operare 

 
4 ore  Maxim   Umiditate aer Rezervor Continuu 
2 ore  Minim     Alimentare Curățare filtru 
Timer  Ventilator    ON/OFF  Filtru 
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1. ON/OFF 
Pornirea, respectiv oprirea dezumidificatorului.  
 

2. FILTRU 
După cca. 250 de ore de funcționare (în funcție de locul de utilizare) se aprinde indicatorul „Curățare filtru” pentru a vă 
atenționa că trebuie să curățați filtrul. Demontați filtrul și curățați-l. Pentru a stinge indicatorul apăsați tasta 2 după ce ați 
curățat filtrul.  
 

3. SETAREA PENTRU DEZUMIDIFICARE  
Gradul de dezumidificare poate fi setat în pași de 5% în intervalul 80% și cca. 35% umiditate relativă. De asemenea puteți alege 
funcția CO pentru dezumidificare continuă.  
Apăsați tasta (+) pentru a crește procentul de dezumidificare, apăsați tasta (-) pentru a scădea procentul de dezumidificare. 
 

ATENȚIE: 
Dacă ați ales CO pentru dezumidificare continuă atunci aparatul funcționează la randamentul maxim de dezumidificare până 
când rezervorul de apă este plin. 
Dacă puneți dezumidificatorul pentru prima dată în funcțiune setați un procent de 45 – 50%. Lăsați această setare timp de 
minim 24 de ore pentru ajustarea funcționării aparatului. 
Dacă aerul conține prea multă umiditate alegeți o valoare mai mică de umiditate sau funcționarea continuă. 
Aparatul nu funcționează timp de 3 minute de la oprire pentru a proteja circuitul. Pentru a crește durata de viață a 
compresorului acesta intră în funcțiune abia după ce aparatul a stat în inactivitate timp de 3 minute.  
 

4. UMIDITATEA ÎN % 
Acest indicator arată valoarea în % setată pentru umiditate. Apoi se afișează umiditatea actuală din încăpere (deviație +/- 5%). 
  

5. Viteza ventilatorului 
Controlează viteza ventilatorului. 
Apăsați butonul pentru a seta o valoare mai mică sau mai mare pentru viteză. Pentru dezumidificare maximă setați viteza 
maximă. După ce umiditatea a fost redusă în mod considerabil și doriți o funcționare mai liniștită/silențioasă a 
dezumidificatorului setați ventilatorul pe o treaptă mai mică de viteză.  
 

6. Timer 
După ce ați pornit aparatul și ați setat timerul pe 2 sau 4 ore dezumidificatorul se va opri din funcționare după 2 sau 4 ore. 
După ce ați oprit aparatul și ați setat timerul pe 2 sau 4 ore dezumidificatorul va porni după 2 sau 4 ore.  
 

7. Rezervor 
Indicatorul se aprinde atunci când rezervorul de apă trebuie să fie golit sau dacă acesta nu a fost instalat corect sau dacă 
rezervorul a fost demontat complet. 
 

8. Alarmă/semnal 
Dacă rezervorul de apă este plin sau nu se află în aparat de mai mult de 3 minute se va auzi o alarmă de cca. 10 secunde pentru 
a atenționa privind golirea rezervorului de apă, respectiv reinstalarea acestuia în aparat. 
 

9. Oprire automată 
Dacă rezervorul de apă este plin compresorul de oprește automat. Aparatul nu poate fi pus în funcțiune dacă rezervorul de apă 
nu este corect instalat. 
 

10. Funcția protecție automată la îngheț 
Imediat ce compresorul începe să înghețe acesta se va opri și nu va mai funcționa decât ventilatorul pentru a topi gheața. 
 

11. Pană de curent  
Dacă apare o pană de curent se activează funcția autostart a dezumidificatorului, iar după ce curentul revine aparatul 
repornește în ultimul mod de funcționare selectat.  
 

Prima punere în funcțiune 
Înainte de prima punere în funcțiune: 

 Scoateți toate materialele folosite la ambalare. 

 Instalați dezumidificatorul în poziție verticală și așteptați minim 4 ore înainte de a-l pune în funcțiune pentru a permite 
așezarea agentului frigorific.  

 Înainte de prima punere în funcțiune verificați dacă dezumidificatorul este instalat pe o suprafață absolut orizontală, căci în 
caz contrar se poate scurge apă din aparat.  

 

Puneți aparatul în funcțiune numai după ce ați închis clapeta laterală de evacuare pentru drenajul continuu, căci în acest fel 
împiedicați scurgerea apei condensate. Folosind conectorul cu șurub este posibilă drenarea continuă. În acest sens înșurubați 
conectorul pe conexiunea drenaj din spatele clapetei de evacuare (stânga), apoi fixați un furtun și permiteți apei să se scurgă 
într-un rezervor, gură de evacuare sau în aer liber. Instalați întotdeauna în mod corect rezervorul de apă. Nu ne asumăm 
responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta ca urmare a manipulării incorecte a aparatului sau din cauza apei scurse. 
 

Dacă puneți dezumidificatorul pentru prima dată în funcțiune setați un procent de 45% sau 50%. Lăsați activă această setare 
timp de minim 24 de ore pentru ca aparatul să aibă timp să se ajusteze la umiditatea mediului înconjurător.  



 

3 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Locul de instalare: 
 

 Nu folosiți dezumidificatorul în spații exterioare. 

 Nu folosiți acest aparat decât în scopuri casnice, iar nu comerciale. 

 Instalați dezumidificatorul la o distanță suficientă (cca. 70 cm) de pereți, mobilă etc. 

 Pentru a obține un randament optim al dezumidificării închideți toate ferestrele și ușile. 

 Aparatul este echipat cu role pentru a putea fi mutat cu ușurință. Nu uitați însă că 
aparatul trebuie să fie instalat în poziție verticală și că trebuie asigurat pentru a nu 
aluneca pe role. 

 
 
 

Aparatul verifică în mod regulat umiditatea din încăpere.  
După ce se atinge valoarea setată pentru umiditate aparatul se decuplează automat.  
 

Dacă umiditatea din încăpere crește din nou peste valoarea setată atunci aparatul pornește în mod automat. 
Domeniul optim de funcționare al aparatului se înscrie în intervalul 15° – 35°.  
În timp ce aparatul funcționează aerul evacuat este mai cald decât aerul din încăpere. 
În timpul funcționării compresorul generează căldură, ceea ce poate duce la creșterea temperaturii în încăpere. Acest fenomen 
este normal. 
Din motive de siguranță aparatul oprește automat compresorul atunci când rezervorul de apă este plin sau dacă acesta este 
demontat (lampa de control TANK). Verificați regulat înălțimea de umplere a rezervorului de apă, iar la nevoie goliți-l.  
Cu cât este mai mică temperatura camerei și cu cât este mai frig afară, cu atât mai redusă va fi umiditatea din încăpere, 
umiditatea pătrunzând din exterior în interior. Din acest motiv randamentul de dezumidificare scade odată cu scăderea 
temperaturii și se poate ajunge la modul de funcționare în standby. NU este vorba despre un defect. De aceea puneți în 
funcțiune aparatul numai în încăperi cu temperaturi peste 15°C sau schimbați locul de instalare al aparatului (vezi tabelul). 

 
 
Dezumidificarea 
Există două opțiuni pentru dezumidificare. 
 

1. Folosirea rezervorului de apă: 
Apa extrasă din aer se colectează în rezervor sau poate fi eliminată continuu cu ajutorul unui furtun flexibil (nu este inclus în 
colet).  
Goliți în mod regulat rezervorul de apă. Dacă rezervorul este plin dezumidificatorul se oprește automat. Goliți rezervorul și 
reinstalați-l în mod corect în aparat. Țineți rezervorul cu ambele mâini pentru a-l putea goli în mod sigur. 
Nu mișcați aparatul în timpul acestui proces pentru a împiedica scurgerea picăturilor de apă existente încă în aparat. 
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ATENȚIE: Nu goliți rezervorul de apă dacă aparatul este în funcțiune sau dacă tocmai a fost oprit, căci apa se poate scurge. 
Dacă rezervorul nu este instalat în aparat apa condensată se poate scurge pe podeaua încăperii.  
 

2. Folosirea drenajului continuu: 
Folosind conectorul cu șurub inclus în colet puteți realiza un drenaj continuu. Înșurubați conectorul pe conexiunea drenaj din 
spatele clapetei de evacuare (stânga) și apoi fixați un furtun pentru a permite scurgerea apei într-un recipient, gură de evacuare 
sau în aer liber. Rezervorul de apă trebuie să fie instalat corect în aparat.  

 
Atenție: Aveți grijă să nu îndoiți furtunul și ca acesta să fie înclinat pe tot traseul său. Numai în acest fel se poate realiza drenajul 
continuu.  
 

Întreținerea 
Măsuri de protecție: 
Dezumidificatorul nu funcționează dacă valoarea setată pentru umiditate este mai mare decât umiditatea reală din încăpere. 
Goliți rezervorul de apă dacă se aprinde indicatorul rezervor (TANK). Procedați așa după cum este descris la punctul golire. 
După ce ați oprit aparatul nu-l puteți repune în funcțiune decât numai după 3 minute de pauză. În acest fel protejați 
compresorul de daune.  
 
Funcția protecție automată la îngheț 
Aparatul este echipat cu funcția protecție automată la îngheț, ce permite îndepărtarea gheții din vaporizator. Funcția se 
activează automat. 
Funcția oprește automat dezumidificatorul, dar ventilatorul funcționează în continuare.  
 
Curățarea: 
Opriți dezumidificatorul și scoateți ștecărul din priză înainte de a curăța aparatul. 
Curățați aparatul cu o cârpă umedă și apoi ștergeți-l cu una uscată.  
Nu folosiți în niciun caz produse pe bază de alcool sau solvenți.  
Curățați în mod regulat rezervorul de apă pentru a evita acumularea de bacterii. Nu folosiți în niciun caz produse pe bază de 
alcool sau solvenți.  
 
Filtrul: 
Indicatorul Filtru se aprinde după cca. 250 de ore de funcționare (în funcție de locul de instalare) pentru a vă reaminti că filtrul 
trebuie să fie curățat. 
După curățare și reinstalare apăsați tasta filtru pentru a stinge indicatorul. 
Prin curățarea regulată a filtrului împiedicați depunerile de murdărie și blocarea fluxului de aer, ceea ce ar putea dăuna 
funcționării aparatului.  

Apăsați ușor în jos cele două suporturi pentru filtrul de aer și 
demontați filtrul trăgându-l de sus în față (cu aparatul oprit și 
ștecărul scos din priză); curățați filtrul. Curățarea poate fi 
realizată cu un aspirator sau dacă mizeria este persistentă cu 
apă călduță. Uscați PERFECT filtrul înainte de a-l reinstala în 
aparat.  
 
ATENȚIE: NU puneți în funcțiune aparatul în niciun caz fără 
filtrul de aer.  
 

 



 

5 | w w w . g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o   

Date tehnice 
Model    5007 
Tensiune nominală  230 V~/50 Hz 
Randament dezumidificare  max. 0,8 l/h 
Putere dezumidificare  480W la 35°C, 380W la 32°C 
Presiune de funcționare (drenare/aspirare) 1,7 / 0,6 MPa 
Presiune maximă de funcționare 3,9 MPa 
Agent frigorific   R134a 
Cantitate agent frigorific  0,12 kg 
Nivel de zgomot   49 dB (A) 
Număr de comandă   47/2009 

 
 
 

Date fizice (conținutul de apă din aer la umiditate 100%) 

 
 

Remedierea defecțiunilor 
Problemă Cauză posibilă 

Dezumidificatorul 
nu funcționează 

1. Verificați alimentarea cu energie electrică. 
2. Verificați cablul și siguranța electrică. 
3. Verificați dacă rezervorul de apă este plin. 
4. Verificați dacă rezervorul de apă este instalat în aparat. 
5. Rezervorul de apă nu este instalat corect. 
6. Compresorul se află în faza de protecție (inactivitate) 3 minute între oprirea și repornirea aparatului. 

Randamentul de 
dezumidificare nu 
este suficient. 

1. Verificați filtrul de aer. 
2. Verificați rezervorul de apă. 
3. Verificați dacă ușile și ferestrele sunt închise. 
4. Verificați valoarea setată pentru umiditatea aerului și umiditatea din încăpere.  
5. De obicei în sezonul rece nu există suficientă apă în aer. De aceea nu se poate condensa prea multă 

apă în rezervor (vezi tabelul).  
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