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Specifications and colors may vary slightly from the product shown
in the illustration above.
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Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente
o manual de instruções, em especial as
indicações de segurança e guarde-o para uma
utilização posterior. Se entregar o aparelho
a terceiros, faculte também este manual de
instruções.
[3]
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1. INTRODUÇÃO
Obrigado por escolher o nosso produto. Acreditamos que ele vai satisfazer
as suas necessidades.
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar este artigo. Siga
rigorosamente estas instruções ao utilizar o artigo. Por favor, guarde a
embalagem e o manual de instruções, pois contêm informações importantes.
Este manual também está disponível em www.joinco.pt.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar este artigo.
Siga rigorosamente estas instruções ao utilizar o artigo. Por favor,
guarde a embalagem e o manual de instruções, pois contêm informações
importantes. Este manual também está disponível em www.joinco.pt.
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 ESTE APARELHO DESTINA-SE
EXCLUSIVAMENTE A UTILIZAÇÃO
DOMÉSTICA!
 SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO
INTERIOR DA HABITAÇÃO.
 Este
aparelho
contém
inflamável R290 (50g).

gás

Para reduzir o risco de acidentes pessoais,
incêndio ou danos, quando utilizar aparelhos
elétricos deve seguir precauções de segurança
básicas, incluindo as seguintes:

• Antes de iniciar qualquer operação de
[4]

•

•
•
•

•
•

reparação ou manutenção em sistemas que
contenham refrigerantes inflamáveis, são
necessárias verificações de segurança para
garantir que o risco de ignição é minimizado.
Este aparelho pode ser utilizado por
crianças de 8 ou mais anos e pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou sem experiência e conhecimento
para o seu manuseamento, se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas
à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o
aparelho.
A limpeza e manutenção não devem ser feitas
por crianças sem supervisão.
As crianças desconhecem os danos que
podem ser causados por aparelhos elétricos,
e deverão ser sempre supervisionadas por
forma a garantir que não brincam com o
aparelho. Este aparelho não é um brinquedo,
como tal, deve ser mantido fora do alcance
de crianças.
Não permita que se sentem ou se coloquem
em pé sobre o aparelho.
Após desembalar o aparelho, certifiquese que não está danificado e que não falta
nenhuma peça. Em caso de dúvida contacte
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o Serviço de Informação ao Cliente. Todo o
conteúdo da embalagem, como por exemplo,
sacos de plástico, esferovite, fitas, etc., deve
ser mantido fora do alcance das crianças,
pois pode ser perigoso e causar asfixia. Deve
utilizar apenas os acessórios recomendados
pelo fabricante e contidos nesta embalagem,
sob o risco de acidente ou danos no aparelho.
• Antes de utilizar o aparelho verifique, na
etiqueta de especificações técnicas, se a
corrente elétrica corresponde à rede elétrica
da sua habitação. A etiqueta está colocada no
aparelho. Em caso de dúvida, recorra à ajuda
de um eletricista qualificado.
• Nunca desmonte ou tente efetuar qualquer
tipo de reparação no aparelho. Caso não
cumpra com esta norma de segurança pode
colocar em risco a sua própria segurança e
invalidar os termos da garantia. Somente
pessoal técnico, devidamente qualificado,
pode efetuar qualquer tipo de reparação neste
aparelho.
• O aparelho não deve ser utilizado se
estiver avariado, se não estiver a funcionar
corretamente ou se detetar alguma anomalia
no cabo de alimentação ou na ficha. Sempre
que detetar alguma avaria e/ou anomalia
dirija-se à loja onde o adquiriu ou a um técnico

•

•

•
•
•
•
•
•

qualificado, a fim de efetuar a reparação
ou substituição do aparelho ou do cabo de
alimentação. Assegure-se que somente são
usadas peças novas e recomendadas.
Este aparelho foi concebido apenas para
uso doméstico, qualquer outro uso será
considerado impróprio e consequentemente
perigoso. O fabricante não pode ser
responsabilizado por nenhuns ferimentos
ou danos resultantes do uso impróprio do
aparelho.
Não utilize o aparelho em ambientes
empoeirados, no exterior da habitação, em
ambientes de lavandaria ou em transportes
públicos.
AVISO: Não use outros meios para acelerar o
processo de descongelação ou para limpar,
além dos recomendados pelo fabricante.
Não utilize o aparelho dentro de armários sob
o risco de incêndio.
Este aparelho deverá funcionar apenas na
posição vertical.
Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer
outro líquido.
Não toque no aparelho, nem na sua ficha, com
as mãos molhadas ou os pés húmidos ou
descalços, a fim de evitar choques elétricos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
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deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu
agente de assistência técnica ou por pessoas
qualificadas de forma a evitar riscos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
dirija-se à loja onde adquiriu o aparelho ou
a um técnico qualificado para reparação ou
substituição para evitar riscos.
Não coloque nenhum objeto por cima
do cabo de alimentação, nomeadamente
carpetes e tapetes, nunca o dobre ou torça
e certifique-se que o mantém afastado de
arestas cortantes, superfícies quentes e de
locais de normal circulação de pessoas de
forma a evitar quedas. Não deixe que o cabo
de alimentação fique pendurado de forma a
que uma criança o possa agarrar.
Segure sempre na ficha para desligar o
aparelho da fonte de alimentação, nunca o
faça puxando pelo cabo de alimentação.
Não desloque o aparelho puxando-o pelo
cabo de alimentação, certifique-se que nada
impede o seu movimento e não o enrole à
volta do aparelho.
Sempre que pretender movimentar, limpar,
armazenar e se não pretender utilizar o
aparelho por um longo período de tempo,
certifique-se que está desligado e retire a
ficha da fonte de alimentação.

• Utilize este aparelho somente em superfícies
planas, estáveis, secas e protegidas de
impactos, a fim de evitar quedas e possíveis
danos.
• Mantenha o aparelho afastado de materiais
incandescentes ou facilmente inflamáveis,
tais como velas, combustíveis, tintas,
solventes, aerossóis, mobília, almofadas,
cortinas, tecidos, papel, etc., e assegure-se
que respeita uma distância de segurança de
20 cm entre o aparelho e qualquer objeto ou
material.
• Certifique-se de que o depósito de água está
deviamente montado no desumidificador
antes de o colocar em funcionamento.
• Não utilize o aparelho perto de itens
comestíveis, objetos de arte ou materiais
científicos.
• Nunca introduza objetos estranhos, tais
como dedos, facas, etc., nas suas aberturas,
a fim de evitar sobreaquecimento, avarias no
aparelho, queimaduras, choques elétricos ou
fogo.
• Nunca coloque o aparelho sobre superfícies
instáveis, como camas, sofás, etc., onde pode
cair e bloquear as aberturas.
• Mantenha a grelha de entrada de ar do aparelho
desobstruída. Não permita que quaisquer
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obstáculos bloqueiem a entrada de ar, sob
o risco de sobreaquecimento com possível
risco de incêndio ou danos no aparelho.
O aparelho deve ser limpo com regularidade,
caso contrário, a sua eficácia e vida útil
poderão ser afetadas.
Para o máximo desempenho deste aparelho,
certifique-se que mantém as portas e janelas
fechadas.
Evite utilizar adaptadores e cabos de
extensão. Se necessário, utilize apenas os
recomendados para este tipo de aparelho.
Este aparelho não se destina a funcionar
através de programadores, temporizadores
externos, sistemas de controlo remoto
separado ou qualquer outro dispositivo que
ligue o aparelho automaticamente, pois
existe o risco de incêndio se estiver tapado
ou colocado de forma incorreta.
Este aparelho é de Classe I e possui, de
origem, um cabo de alimentação e uma ficha
com ligação terra, pelo que deve ser sempre
ligado a uma tomada com ligação terra
incorporada. Se a tomada elétrica não tiver
ligação terra, é da responsabilidade pessoal
do cliente substitui-la por uma com ligação
terra.
A tomada de ligação do aparelho deve

•

•
•
•
•

estar acessível para que o aparelho possa
ser desligado rapidamente em caso de
necessidade.
O aparelho deve ser armazenado ventilado
onde não existam quaisquer fontes de ignição
(por exemplo: chamas abertas, um aparelho
a gás em utilização ou um aquecedor elétrico
em utilização).
Este aparelho contém gás inflamável R290.
Não perfurar ou queimar o aparelho.
Esteja ciente de que os gases refrigerantes
podem não conter odor.
O aparelho deve ser instalado, utilizado e
armazenado em espaços com uma área útil
superior a 4 m².

REPARAÇÕES E MANUTENÇÃO TÉCNICAS
• Este aparelho não possui peças que possam
ser reparadas pelo utilizador. Não tente reparar
o aparelho por si próprio. Recorra sempre a
um profissional credenciado para reparações.
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1.Verificação da área
• Antes de iniciar qualquer operação de
reparação ou manutenção em sistemas que
contenham refrigerantes inflamáveis, são
[11]
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necessárias verificações de segurança para
garantir que o risco de ignição é minimizado.
Procedimento de trabalho
• O trabalho deve ser realizado sob um
procedimento controlado, de forma a
minimizar o risco da presença de algum gás
ou vapor inflamável.
2. Áreas de trabalho em geral
•

DESUMIDIFICADOR

Todo o pessoal de manutenção e outras pessoas que trabalham no
local, devem receber instruções sobre a natureza do trabalho que está
a ser realizado. O trabalho em espaços fechados deve ser evitado.
A área ao redor da área de trabalho deve ser seccionada. Certifiquese de que as condições dentro da área foram acauteladas para a
presença de materiais inflamáveis.

3. Verificar a presença de refrigerante
•

A área deve ser verificada com um aparelho detetor de gás refrigerante
apropriado antes e durante o trabalho, para garantir que o técnico está
ciente das atmosferas potencialmente inflamáveis. Certifique-se de
que o equipamento de deteção de vazamento utilizado é adequado
para uso com refrigerante inflamável, ou seja, sem estacionamento,
adequadamente vedado ou intrinsecamente seguro.

4. Presença de extintor de incêndio
•
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Se qualquer trabalho a quente for realizado no equipamento de
refrigeração ou em peças associadas, o equipamento adequado de
extinção de incêndios deve estar disponível à mão. Tenha um extintor
de pó seco ou de CO2 adjacente à área de carregamento.
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5. Fontes de ignição
•

Nenhuma pessoa que trabalhe com um sistema de refrigeração que
envolva expor qualquer tubo que conteve ou contenha refrigerante
inflamável deve utilizar quaisquer fontes de ignição, de tal maneira
que possa levar ao risco de incêndio ou explosão. Todas as fontes
possíveis de ignição, incluindo o consumo de cigarros, devem ser
mantidas suficientemente afastadas do local de instalação, reparação,
remoção e descarte, durante as quais o refrigerante inflamável pode
ser liberado para o espaço circundante. Antes do trabalho, a área ao
redor do equipamento deve ser inspecionada para garantir que não há
perigos inflamáveis ou riscos de ignição. Devem ser exibidos sinais
de “Não fumar”.

•

Certifique-se de que a área de trabalho é aberta (ao ar livre) ou que
é adequadamente ventilada antes de invadir o sistema ou realizar
qualquer trabalho a quente. Um certo grau de ventilação deve ser
mantido durante o período em que o trabalho é realizado. A ventilação
deve dispersar com segurança qualquer refrigerante libertado e, de
preferência, expulsá-lo externamente para a atmosfera.

7. Verificação do equipamento de refrigeração
•

Os locais em que os componentes elétricos são trocados devem
ser adequados ao objetivo e às especificações. As diretrizes de
manutenção e serviço dadas pelo fabricante devem ser seguidas
estritamente. Em caso de dúvida, consulte o departamento técnico do
fabricante para obter assistência.
• As seguintes verificações devem ser aplicadas às instalações que
utilizam refrigerantes inflamáveis:
 O tamanho da carga de acordo com o tamanho da sala em que as
peças que contêm refrigerante são instaladas;
 As máquinas e tomadas de ventilação estão a funcionar
adequadamente e não estão obstruídas.
• Se um circuito de refrigeração indireta estiver a ser utilizado, o circuito
secundário deve ser verificado quanto à presença de gás refrigerante;
• A marcação no equipamento continua visível e legível. Marcas e sinais
ilegíveis devem ser corrigidos;

DESUMIDIFICADOR

6. Área ventilada
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•

Tubos ou componentes de refrigeração são instalados em posição
em que é improvável que sejam expostos a qualquer substância que
possa corroer os componentes que contêm refrigerante, a menos
que os componentes sejam construídos com materiais que sejam
inerentemente resistentes à corrosão ou que estejam adequadamente
protegidos contra corrosão.

8.Verificação dos dispositivos elétricos
•

DESUMIDIFICADOR

A reparação e a manutenção dos componentes elétricos devem incluir
verificações iniciais de segurança e procedimentos de inspeção
de componentes. Se houver uma falha que possa comprometer a
segurança, nenhuma fonte elétrica deverá ser conectada ao circuito
até que seja tratada satisfatoriamente. Se a falha não puder ser
corrigida imediatamente, mas for necessário continuar a operação,
deve ser usada uma solução temporária adequada. Isso deve ser
relatado ao proprietário do equipamento para que todas as partes
sejam avisadas.
• As verificações de segurança iniciais devem incluir:
 Que os capacitores estão descarregados: isso deve ser feito de
maneira segura para evitar a possibilidade de faíscas;
 Que nenhum componente elétrico e fiação sejam expostos durante o
carregamento, recuperação ou purga do sistema;
 Que existe continuidade da ligação à terra.

9. Reparação de componentes selados
•

•

•
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Durante as reparações de componentes selados/vedados, todas as
fontes de energia elétrica devem ser desconectadas do equipamento
que está a ser alvo de reparação, antes de qualquer remoção das
tampas vedadas, etc.
Se for absolutamente necessário fornecer alimentação elétrica
ao equipamento durante a manutenção, uma forma de operação
permanente de deteção de vazamento deve estar localizada no ponto
mais crítico para avisar sobre uma situação potencialmente perigosa.
Deve-se prestar atenção especial ao seguinte, de froma a garantir
que, ao trabalhar com componentes elétricos, o invólucro não seja
alterado de maneira que o nível de proteção seja afetado. Isso deve
incluir danos nos cabos, número excessivo de conexões, terminais
não fabricados de acordo com as especificações originais, danos às

PT
vedações, encaixe incorreto de bucins, etc.
Verifique se o aparelho está montado com segurança.
Certifique-se de que as vedações ou materiais de vedação não se
tenham degradado de forma que não sirvam mais ao propósito de
impedir a entrada de atmosferas inflamáveis. As peças de reposição
devem estar de acordo com as especificações do fabricante.
 NOTA: O uso de selante de silicone pode inibir a eficácia de alguns
tipos de equipamentos de deteção de vazamentos. Os componentes
intrinsecamente seguros não precisam de ser isolados antes de
trabalhar neles.
•
•

•
•
•

Não aplique cargas indutivas ou de capacitância permanentes no
circuito, sem garantir que isso não excede a tensão e a corrente
permitidas para o equipamento em uso.
Os componentes intrínsecos são os únicos que podem ser trabalhados
enquanto na presença de uma atmosfera inflamável. O equipamento
de teste deve estar na classificação correta.
Substitua os componentes apenas por peças especificadas pelo
fabricante. Outras partes podem resultar na ignição de refrigerante na
atmosfera devido a vazamento.

11. Cablagem
•

Verifique se os cabos não estão sujeitos a desgaste, corrosão,
pressão excessiva, vibração, arestas cortantes ou quaisquer outros
efeitos ambientais adversos. A verificação também deve levar em
consideração os efeitos do envelhecimento ou da vibração contínua
de fontes como compressores ou ventiladores.

DESUMIDIFICADOR

10. Reparação de componentes intrinsecamente seguros

12. Deteção de vazamento de refrigerantes inflamáveis
•

Sob nenhuma circunstância as fontes potenciais de ignição devem
ser usadas na busca ou deteção de vazamentos de refrigerante. Uma
tocha de iodetos (ou qualquer outro detetor que utilize chama nua)
não deve ser usada.

[15]
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13 . Métodos de deteção de vazamento
•
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Os seguintes métodos de deteção de vazamento são aceitáveis para
sistemas que contenham refrigerante inflamável.
 Detectores eletrónicos de vazamento devem ser usados para detectar
refrigerantes inflamáveis, mas atenção que a sensibilidade pode não
ser adequada ou podem precisar de recalibração. (O equipamento de
detecção deve ser calibrado numa área livre de refrigerante.) Verifique
se o detector não é uma fonte potencial de ignição e é adequado
para o refrigerante usado. O equipamento de detecção de vazamento
deve ser definidoem função da percentagem do LFL do refrigerante e
calibrado com o refrigerante utilizado e a percentagem apropriada de
gás (25% no máximo) é confirmada.
 Os fluídos de deteção de vazamento são adequados para uso com a
maioria dos refrigerantes, mas o uso de detergentes contendo cloro
devem ser evitados, pois o cloro pode reagir com o refrigerante e
corroer a tubulação de cobre.
• Se houver suspeita de vazamento, todas as chamas expostas devem
ser removidas / extintas.
• Se for encontrado um vazamento de refrigerante que requer brasagem,
todo o refrigerante deve ser recuperado do sistema ou isolado (por
meio de válvulas de fechamento) em uma parte do sistema remota do
vazamento. O nitrogênio livre de oxigênio (OFN) deve ser purgado pelo
sistema antes e durante o processo de brasagem.

14.Remoção e evacuação
•






•
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Ao entrar no circuito de refrigerante para fazer reparações - ou para
qualquer outra finalidade - devem ser utilizados procedimentos
convencionais. No entanto, é importante que as melhores práticas
sejam seguidas, pois a inflamabilidade é uma possibilidade. O
seguinte procedimento deve ser respeitado:
Retire o refrigerante;
Purgue o circuito com gás inerte;
Evacuar;
Purgue novamente com gás inerte;
Abra o circuito cortando ou brasando.
A carga de refrigerante deve ser recuperada nos cilindros de
recuperação corretos. O sistema deve ser “lavado” com OFN para
tornar a unidade segura. Esse processo pode precisar ser repetido

PT
•

•

várias vezes. Ar comprimido ou oxigênio não deve ser usado para esta
tarefa.
A descarga deve ser conseguida quebrando o vácuo no sistema
com OFN e continuando a encher até que a pressão de trabalho seja
atingida, depois ventilando para a atmosfera e, finalmente, puxando
para baixo até o vácuo. Este processo deve ser repetido até que não
haja refrigerante no sistema. Quando a carga final de OFN é usada, o
sistema deve ser ventilado até a pressão atmosférica para permitir
que o trabalho ocorra.
Esta operação é absolutamente vital para a realização de operações
de brasagem na tubulação. Verifique se a tomada da bomba de vácuo
não está próxima de nenhuma fonte de ignição e se há ventilação
disponível.

•






•

Além dos procedimentos convencionais de carregamento, os
seguintes requisitos devem ser seguidos.
Garantir que a contaminação de diferentes refrigerantes não ocorra
ao usar o equipamento de carregamento. Mangueiras ou tubulações
devem ser o mais curtas possível para minimizar a quantidade de
refrigerante contida nelas.
Os cilindros devem ser mantidos na vertical.
Verifique se o sistema de refrigeração tem ligação terra antes de
carregar o sistema com refrigerante.
Etiquetar o sistema quando o carregamento estiver concluído (se
ainda não estiver).
Tome cuidado extremo para não encher demais o sistema de
refrigeração.
Antes de recarregar o sistema, ele deve ser testado com OFN. O
sistema deve ser testado contra vazamentos após a conclusão do
carregamento e comissionamento prévio. Um teste de vazamento de
acompanhamento deve ser realizado antes de sair do local.
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15. Procedimentos de carregamento refrigerante

16. Descomissionamento
•

Antes de executar este procedimento, é essencial que o técnico esteja
completamente familiarizado com o equipamento e com todos os
seus detalhes. Recomenda-se, como uma boa prática, que todos os
[17]
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a.
b.
c.

d.
e.
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f.
g.
h.
i.
j.

k.

refrigerantes sejam recuperados com segurança. Antes da execução
da tarefa, uma amostra de óleo e refrigerante deve ser coletada caso
seja necessária uma análise, antes da reutilização do refrigerante
recuperado. É essencial que a energia elétrica esteja disponível antes
do início da tarefa.
Familiarize-se com o equipamento e seu funcionamento.
Isole o sistema eletricamente.
Antes de tentar o procedimento, assegure-se de que: se o equipamento
de manuseio mecânico esteja disponível, se for reparado, para o
manuseio dos cilindros de refrigerante, todo o equipamento de
proteção individual esteja disponível e sendo usado corretamente;
o processo de recuperação é supervisionado o tempo todo por uma
pessoa competente; equipamentos de recuperação e cilindros estão
em conformidade com os padrões apropriados.
Bombeie o sistema de refrigerante, se possível.
se o vácuo não for possível, faça um coletor para que o refrigerante
possa ser removido de várias partes do sistema.
Verifique se o cilindro está situado na balança antes da recuperação.
Ligue a máquina de recuperação e opere de acordo com as instruções
do fabricante.
Não encha demais os cilindros (não mais que 80% de carga líquida
em volume).
Não exceda a pressão máxima de trabalho do cilindro, mesmo que
temporariamente.
Quando os cilindros tiverem sido preenchidos corretamente e o
processo concluído, verifique se os cilindros e o equipamento foram
removidos do local imediatamente e todas as válvulas de isolamento
no equipamento estão fechadas.
O refrigerante recuperado não deve ser carregado em outro sistema
de refrigeração, a menos que tenha sido limpo e verificado.

17. Rótulo
•

[18]

O equipamento deve ser rotulado indicando que foi desativado e
esvaziado de refrigerante. O rótulo deve ser datado e assinado.
Verifique se há etiquetas no equipamento indicando que o equipamento
contém refrigerante inflamável.

PT
•

Ao remover o refrigerante de um sistema, seja para manutenção ou
descomissionamento, recomenda-se uma boa prática que todos os
refrigerantes sejam removidos com segurança.

•

Ao transferir refrigerante para os cilindros, verifique se apenas os
cilindros de recuperação de refrigerante são utilizados. Verifique se
o número correto de cilindros para manter a carga total do sistema
está disponível. Todos os cilindros a serem utilizados são projetados
para o refrigerante recuperado e rotulados para esse refrigerante
(isto é, cilindros especiais para a recuperação de refrigerante). Os
cilindros devem estar completos com o valor de alívio de pressão e
as válvulas de fecho automático associadas em boas condições de
funcionamento. Os cilindros de recuperação vazios são evacuados e,
se possível, resfriados antes da recuperação.

•

O equipamento de recuperação deve estar em boas condições
de funcionamento com um conjunto de instruções relativos ao
equipamento disponível e deve ser adequado para a recuperação de
refrigerantes inflamáveis.

•

Além disso, um conjunto de balanças calibradas deve estar disponível
e em boas condições de trabalho. As mangueiras devem estar
completas com acoplamentos de desconexão sem vazamentos e em
boas condições.
Antes de usar a máquina de recuperação, verifique se ela está em
boas condições de funcionamento, se foi adequadamente mantida
e se todos os componentes elétricos associados estão vedados
para evitar ignição no caso de liberação do refrigerante. Consulte o
fabricante em caso de dúvida.

•

•

O refrigerante recuperado deve ser devolvido ao fornecedor de
refrigerante no cilindro de recuperação correto e a Nota de Transferência
de Resíduos relevante anexada. Não misture refrigerantes em
unidades de recuperação e principalmente em cilindros.

•

Se for necessário remover compressores ou óleos de compressores,
verifique se eles foram evacuados para um nível aceitável para
garantir que o refrigerante inflamável não permaneça dentro do

DESUMIDIFICADOR

18. Recuperação

[19]
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lubrificante. O processo de evacuação deve ser realizado antes da
devolução do compressor aos fornecedores. Somente o aquecimento
elétrico do corpo do compressor deve ser empregado para acelerar
esse processo. Quando o óleo é drenado de um sistema, ele deve ser
realizado com segurança.

19.Transporte de equipamento que contenha refrigerantes inflamáveis
•

Determinado pelos regulamentos locais.

20. Os aparelhos descartados fornecem refrigerantes inflamáveis
•

Consulte os regulamentos nacionais.

21. Armazenamento de equipamento (não vendido)

DESUMIDIFICADOR
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•
•

A proteção da embalagem deve ser construída de modo que danos
mecânicos ao equipamento dentro da embalagem não causem
vazamentos na carga de refrigerante.
O número máximo de peças de equipamento que podem ser
armazenadas em conjunto será determinado pelos regulamentos
locais.

3. ESQUEMA DO CIRCUITO ELÉTRICO

PT

4. CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Depois de retirar o conteúdo da embalagem, verifique se estão presentes
todos os elementos elencados. Após desempacotar o aparelho, verifique se
este está a funcionar corretamente.

1 x manual de
instruções

1 x desumidificador

Referência: DJHS-H081
Lote nr.: 157/20
Tensão de alimentação: 220-240V ~ 50Hz
Potência nominal: 205W
Capacidade de desumidificação: 10L/24H (30º C, 80%)
Gás de refrigeração: R290, 45g
Pressão: 0.6MPa (sucção) / 1.8MPa (descarga)
Pressão máxima permitida: 3.0MPa
Fluxo de ar: 105m³/hr
Classe de Proteção: IPX1

6. FINALIDADE DA UTILIZAÇÃO
•
•

•

DESUMIDIFICADOR

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este aparelho foi desenvolvido para remover a humidade indesejada do
ar para criar um ambiente mais confortável em sua casa ou escritório.
Dado ser portátil, pode ser facilmente movido entre divisões da casa.
Evita a formação da condensação, eliminando o excesso de humidade,
permitindo manter constante o seu valor. O tempo necessário para atingir
o nível de humidade pretendido, depende sobretudo da temperatura
ambiente e do nível de humidade.
Este aparelho funciona de acordo com o princípio da condensação e
evaporação. O ventilador, incluído no aparelho, aspira o ar ambiente
e faz com que este passe pelo evaporador, onde o ar é arrefecido até
atingir a temperatura do ponto de orvalho, de forma que o vapor de
água presente no ar, condense na sua superfície e seja então recolhido
[21]
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•
•
•
•
•
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para o depósito existente. O ar seco e frio, proveniente do evaporador, é
aquecido ao atravessar o condensador e a recirculação permanente do
ar ambiente através do aparelho, faz com que a humidade absoluta seja
reduzida continuamente.
O aparelho destina-se exclusivamente à utilização doméstica, não
podendo ser utilizado para fins profissionais ou industriais. Qualquer
outra utilização é considerada imprópria e, portanto, perigosa.
O fabricante não se responsabiliza pelos danos resultantes da utilização
indevida do aparelho.
O aparelho destina-se a utilização doméstica e a utilização em locais
similares.
Siga as instruções descritas neste manual para poder utilizar o aparelho
de forma segura.
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7. DESCRIÇÃO DO APARELHO
A

B

C

D
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Principais componentes e acessórios:
A. Pegas laterais
B. Painel de controlo
C. Grelha de saída de ar
D. Grelha de entrada de ar
E. Tubo de drenagem de água
F. Bóia
G. Depósito de drenagem
H. Rodas multidirecionais
I. Cabo de alimentação
J. Visor do nível de humidade
K. Temporizador
L. Indicador de depósito cheio
M. Visor da temperatura
N. Velocidade de ventilação (Alta ou baixa)
O. Indicador do nível de humidade pretendido entre 40-80%
P. Botão ligar/desligar

8. UTILIZAÇÃO DO APARELHO
Antes da utilização
•

Certifique-se que todo o material de acondicionamento foi devidamente
retirado antes de proceder à utilização do aparelho.
Fig. 1

Instalação
•

[24]

Mantenha
uma
distância
mínima livre ao redor do
desumidificador
quando
estiver em utilização (Fig. 1).
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Coloque o aparelho numa superfície estável, plana, seca e na posição
vertical.
Certifique-se que o aparelho está desligado no botão ligar/desligar (P)
antes de o ligar à fonte de alimentação, e que o depósito de drenagem
(G) se encontra vazio e devidamente encaixado.
Desenrole completamente o cabo de alimentação (I) e ligue o aparelho
à fonte de alimentação.
A luz relativa ao botão ligar/desligar (P) acende-se de imediato e
permanece acesa durante o tempo em que o aparelho estiver ligado à
fonte de alimentação.
Pressione o botão ligar/desligar (P) para colocar o aparelho em
funcionamento e levante a grelha de saída de ar (C). O nível de
humidade do ar é apresentado no visor (J) e a temperatura ambiente
é apresentada o visor (M).
Pressione o botão
(N) para definir a velocidade de ventilação entre
alta ou baixa.
Pressione botão
(O) para definir o nível de humidade pretendido
entre 40 a 80%, em intervalos de 5%.
Durante o funcionamento, após ter sido atingido o nível de humidade
pretendido, o compressor pára de funcionar, mas a ventoinha
pode permanecer em funcionamento por questões de segurança e
durabilidade do equipamento. A ventoinha só se desliga se pressionar
o botão ligar/desligar (P).
Nota: O funcionamento automático da ventoinha está relacionamdo
com questões de segurança do aparelho.
Pressione o botão do temporizador
(K) para definir o tempo após
o qual o aparelho para de funcionar automaticamente, entre 1 a 24
horas. O temporizador é desativado assim que desligar o aparelho
manualmente. O tempo programado permanece inalterado se o
aparelho parar de funcionar devido ao depósito de drenagem (G) cheio
ou durante o período de descongelação.
Assim que o depósito de drenagem (G) estiver cheio, o led indicador
de depósito cheio (L) acende-se e é disparado um sinal sonoro de 15
beeps consecutivos para alertar o utilizador que é necessário esvaziar
o depósito (G).
Retire o depósito (G) puxando-o suavemente com ambas as mãos
através das reentrâncias laterais e despeje toda a água. Volte a
encaixar o depósito e o aparelho retoma o funcionamento. Durante

DESUMIDIFICADOR

Funcionamento

[25]
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este processo, o led indicador de depósito cheio (L) acende-se a
vermelho e fica a piscar até o depósito (G) ser recolocado no corpo
principal do aparelho.
 NOTA: o depósito de drenagem (G) deve estar corretamente instalado
para que o desumidiﬁcador funcione.
• Para desligar o aparelho pressione o botão ligar/desligar (P).
• Se pretender movimentar o aparelho, ou se não pretender utilizá-lo
por um longo período de tempo, retire a ficha da fonte de alimentação
e esvazie o depósito de drenagem (G).

Esvaziar o depósito
•

DESUMIDIFICADOR

•

•

Assim que o depósito de drenagem (G) estiver cheio, o led indicador
de depósito cheio (L) acende-se e é disparado um sinal sonoro de 15
beeps consecutivos para alertar o utilizador que é necessário esvaziar
o depósito (G).
Retire o depósito (G) puxando-o suavemente com ambas as mãos
através das reentrâncias laterais (fig. 2) e despeje toda a água (fig. 3).
Durante este processo, o led indicador de depósito cheio (L) acendese a vermelho e fica a piscar até o depósito (G) ser recolocado no
corpo principal do aparelho.
Volte a encaixar o depósito (fig. 4) para o aparelho retomar o
seu funcionamento. Caso o depósito (G) não esteja encaixado
convenientemente, o sensor de depósito cheio (L) é ativado e o
aparelho não funciona.
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

[26]

Fig. 4

PT
 Nota: não remova a bóia (F) do depósito de drenagem (G) (Fig. 5). Caso
a bóia seja retirada, o sensor de depósito cheio não conseguirá detetar
o nível da água corretamente e a água poderá vazar do depósito (G).

Drenagem contínua

•
•
•

Este aparelho permite ser utilizado em modo de drenagem contínua.
Para isso deve ser utilizada uma mangueira em PVC com um diâmetro
interior de 10 mm (acessório fornecido com o aparelho).
Retire o depósito de drenagem (G) e introduza uma das extremidades
da mangueira no tubo de drenagem de água (E) (Fig. 6).
Segure na mangueira em PVC enquanto encaixa o depósito (G),
fazendo a mangueira passar pelo orifício existente no topo do depósito
(G) (Fig. 7).
Evite dobrar a mangueira e colocá-la em superfícies irregulares para
não bloquear a saída de água.
Fig. 6

Fig. 7

DESUMIDIFICADOR

•

Dicas
•
•

A água extraída não deve ser usada para consumo, podendo no
entanto, ser reutilizada para limpezas, autoclismos, etc.
Feche sempre as portas e janelas da área a ser desumidificada.

[27]
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9. INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO,
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Limpeza do exterior do aparelho
•
•
•
•
•
•

DESUMIDIFICADOR
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Desligue sempre o aparelho da fonte de alimentação antes de proceder
a qualquer operação de limpeza.
Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, álcool ou
solventes.
Limpe a parte exterior do aparelho com um pano macio, limpo e seco.
Para remover manchas persistentes do corpo do aparelho (C), utilize
um pano ligeiramente húmido e um detergente neutro, secando-o em
seguida com um pano limpo e seco.
Nunca mergulhe o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
Limpeza do depósito de drenagem.

Limpeza do filtro de ar
•

O filtro de ar deve ser limpo regularmente. Este filtro encontra-se
localizado atrás da grelha de entrada ar (D).
 Nota: para uma utilização diária, o filtro deve ser limpo uma vez por
semana.
• Para retirar o filtro, remova a grelha (D) pressionando-a e puxando-a
para fora (Fig. 8) e desencaixe o filtro da grelha (D) (Fig. 9).
• Limpe o filtro utilizando o aspirador. Caso o filtro esteja excecionalmente
sujo corrente, lave-o com água corrente e um detergente neutro (Fig.
10) e seque-o cuidadosamente antes de o voltar a colocar no aparelho.
 Nota: Não utilize o desumidiﬁcador sem um ﬁltro de ar. Caso contrário
o evaporador irá apanhar pó e o que pode afetar o desempenho do
aparelho.
 Nota: Não seque o ﬁltro junto a chamas abertas ou com o secador
elétrico. Caso contrário, o ﬁltro pode perder a forma ou incendiar-se.

PT
Fig. 8

•

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Encaixe novamente o filtro na grelha (D) (Fig. 8) e monte o conjunto
novamente no corpo do aparelho (Fig. 11).

•
•

Se o depósito de drenagem (G) estiver sujo, lave-o somente com água
fria ou ligeiramente morna.
Não utilize detergentes de limpeza abrasivos, esfregões, álcool ou
solventes, pois podem arranhar e danificar o depósito e causar o
vazamento de água.

Armazenamento
•
•
•
•

Quando o aparelho não estiver a ser utilizado por um longo período de
tempo é aconselhado armazená-lo. Para tal, esvazie a água restante
no depósito de drenagem (G).
Dobre o cabo de alimentação (I) e coloque-o dentro do depósito (G).
Limpe o filtro de ar.
Guarde o aparelho num local seco e ventilado, afastado de fontes de
calor e da luz solar direta.

DESUMIDIFICADOR

Limpeza do depósito de drenagem

Transporte
•
•

Recomenda-se que o produto seja transportado na sua embalagem
original.
Durante o transporte, não exponha o aparelho a vibrações excessivas
e a choques

[29]
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10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Se verificar alguma irregularidade durante o funcionamento do
equipamento, leia a tabela abaixo para identificar a causa e encontrar uma
solução.
PROBLEMA

O aparelho não
funciona.

DESUMIDIFICADOR

A função de
desumidificação
não está a
funcionar.

Não existe saída
de ar.

[30]

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO / DICA

O cabo de alimentação
(I) foi desligado?

Ligue o aparelho a uma
tomada.

A luz LED indicadora de
depósito (L) cheio está a
piscar?

Esvazie o depósito (G)
ou verifique se está
corretamente colocado
no corpo do aparelho.

A temperatura ambiente
está acima dos 35º C ou
abaixo dos 5º C?

O sistema de proteção
foi ativado e o aparelho
não pode funcionar.

O filtro de ar está
bloqueado?

Limpe o filtro de ar
conforme as instruções
descritas no ponto 9
deste manual, relativo à
limpeza do aparelho.

O tudo de drenagem
de água (E) está
bloqueado?

Limpe qualquer
obstrução que esteja
a bloquear a saída de
água do tubo (E).

O filtro de ar está
bloqueado?

Limpe o filtro de ar
conforme as instruções
descritas no ponto 9
deste manual, relativo à
limpeza do aparelho

PT

Funcionamento
ruidoso.

O aparelho está
inclinado ou sobre uma
superfície instável?

Mova o aparelho para
uma superfície plana e
estável.

O filtro de ar está
bloqueado?

Limpe o filtro de ar
conforme as instruções
descritas no ponto 9
deste manual, relativo à
limpeza do aparelho

Os resíduos de dispositivos elétricos são materiais
recicláveis. Não os elimine no lixo doméstico porque
podem conter substâncias prejudiciais à saúde humana
e ao meio ambiente! Por favor, apoie ativamente a gestão
dos recursos naturais e proteja o meio ambiente colocando
o aparelho que já não utiliza num ponto de recolha para
reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.

12. GARANTIA

DESUMIDIFICADOR

11. ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS

A garantia deste produto é válida por dois anos. No caso de mau
funcionamento, deve levar o produto ao local onde o adquiriu com a respetiva
prova de compra. Para este fim, o produto deve estar completo e deve ser
colocado na embalagem original.
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13. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS
NORMAS EUROPEIAS
Este aparelho cumpre os requisitos da Diretiva EMC
(Compatibilidade
Eletromagnética)
(2014/30/EU),
da Diretiva de Baixa Tensão LVD (2014/35/EU) e da
Diretiva ROHS (2011/65/EU) relativa à restrição do uso
de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e
eletrónicos. Portanto, o aparelho recebeu a marca CE e
a declaração europeia de conformidade.

14. DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS
DESUMIDIFICADOR

O símbolo significa que a embalagem contém um manual
de instruções que deve ser lido antes do uso.
A marca „Ponto Verde” na embalagem indica que o
importador contribuiu financeiramente para a construção
e funcionamento do sistema nacional de valorização
e reciclagem de resíduos de embalagens, de acordo
com as regras resultantes das disposições da legislação
portuguesa e da União Europeia sobre embalagens e
resíduos de embalagens.
Este produto está de acordo com os requisitos da Diretiva
2011/65 / EU - chamada diretiva RoHS. O objetivo da
presente diretiva é aproximar a legislação dos EstadosMembros relativa à restrição do uso de substâncias
perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos,
e contribuindo para a proteção da saúde humana e
recuperação e descarte ecologicamente correto de
equipamentos elétricos e eletrónicos.
A diretiva RoHS está em vigor desde 3 de janeiro de 2013.
O novo equipamento elétrico e eletrónico colocado no
mercado não contém chumbo, mercúrio, cádmio, crómio
hexavalente, difenilo polibromado ou feniléter polibromado.

[32]
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O símbolo “CE” é a garantia do cumprimento das normas
europeias harmonizadas, de forma voluntária, refletindo
os requisitos essenciais nas especificações técnicas. Esses padrões não são obrigatórios, mas são garantias de
conformidade com os requisitos essenciais.
Este símbolo de deposição seletiva indica que os
componentes da embalagem feitos em cartão ou papel
devem ser colocados no ecoponto de cor azul, destinado à
colocação desses materiais.

Joinco - Importação e Exportação, Lda.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisboa
VAT: 507 191 765
www.joinco.pt
Fabricado na China
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16. EQUIPAMENTO PRODUZIDO PARA:
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Read the instruction manual before using this
appliance, especially the safety instructions,
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1. INTRODUCTION

EN

Thank you for choosing this product. We hope you enjoy using it.
Read the instruction manual carefully before using the product. Strictly follow
these instructions while operating the product. Please retain the packaging
and the instruction manual, as it contains important information. The manual
is also available at www.joinco.pt.

2. SAFETY GUIDELINES

 THIS APPLIANCE IS ONLY FOR
HOUSEHOLD USE!
 FOR INDOOR USE ONLY.
 THIS
APPLIANCE
CONTAINS
FLAMMABLE GAS R290 (50g)

DEHUMIDIFIER

Read the instruction manual carefully before using the product. Strictly
follow these instructions while operating the product. Please retain
the packaging and the instruction manual, as it contains important
information. The manual is also available in electronic version and can be
obtained from the following email address: www.joinco.pt.

To reduce the risk of personal injury or property
damage, when using electrical appliances,
basic safety precautions should always be
followed, including the following:
• Prior to beginning work on systems containing
flammable refrigerants, safety checks are
[35]
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•
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•

•
•
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necessary to ensure that the risk of ignition
is minimised. For repair to the refrigerating
system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the
system.
This appliance can be used by children
aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and understand the hazards
involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be
made by children without supervision.
Children are not aware of potential hazards
when using electrical appliances. They should
be supervised to ensure that they do not play
with the appliance. This appliance is not a
toy and must be kept away from the reach of
children.
Do not allow anyone to sit or stand on the
appliance.
After unpacking the appliance, check that it is
undamaged and that no parts are missing. If
you have any doubts, consult the Customer
Support Line. All packaging ex. plastic bags,

•

•

•
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•

polystyrene foam, etc., should be kept away
from reach of children, as it could be dangerous
and cause suffocation. Only use accessories
recommended by the manufacturer and those
provided with the appliance, otherwise they
could constitute a danger to the user and risk
to damage the appliance.
Before using the appliance, check that the
supply voltage details marked on the appliance
agree with those of the electricity supply. The
label is placed on the appliance. If you have
any doubts apply to a skilled electrician for
help.
Do not open or undertake any repairs on the
appliance. By failing to observe this rule, you
risk your safety and the warranty may become
invalid. Only qualified technicians can repair
the appliance.
Do not operate this appliance if it is damaged,
if it is not working properly or if detected
any damaged on the supply cord or plug. If
is detected any damage or any malfunction,
remove the plug from the wall socket and goes
to the store where you bought the appliance
or a qualified technician, in order to repair the
appliance or replace the supply cord. Assure
that only original parts or components are
used.
This appliance is exclusively for domestic use.

EN
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Any other use must be considered improper
and therefore dangerous. The manufacturer
cannot be held responsible for any injuries or
damage resulting from improper use.
Do not use the appliance in dusty environments,
outdoors, in laundry environments or on public
transport.
WARNING: Do not use means to accelerate
the defrosting process or to clean, other than
those recommended by the manufacturer.
Do not use the appliance in a cabinet where
there is a risk of fire.
This appliance should only be operated in an
upright position.
Do not immerse the appliance in water or nay
other liquid.
Do not touch on the appliance or its plug with
wet hands, humid feet or barefoot, to avoid
the risk of electrical shocks.
If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to
avoid a hazard.
Do not place any objects on top of the supply
cord. Never bend or twist it, and make sure it
does not come into contact with hot surfaces,
sharp edges, or where people may walk past
and trip. Do not leave the supply cord hanging
in such a position that a child may reach it.

DEHUMIDIFIER

• Always hold the plug to disconnect the
appliance from the wall socket and not by the
supply cord.
• Do not move the appliance by pulling it by
the power cord, make sure that nothing stops
its movement and do not wrap it around the
appliance.
• Whenever you want to move, clean, store
and if you do not intend to use the appliance
for a long period of time, make sure that it is
switched off and unplug the power supply.
• Use this appliance only on flat, stable, dry and
impact-protected surfaces to prevent falls and
possible damage.
• Keep the appliance away from incandescent
or highly flammable materials such as
candles, fuel, paint, solvents, aerosols,
furniture, cushions, curtains, fabrics, paper,
etc., and ensure that a safety distance of 20
cm is maintained between the appliance and
any object or material.
• Make sure that the water drainage tank is
properly assembled on the dehumidifier
before operating it.
• Do not use the appliance near eatable items,
art objects or scientific materials.
• Never push foreign objects such as fingers,
knives, etc. into the appliance openings to
prevent overheating, damage to the appliance,
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•
•

•
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•
•
•

•
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burns, electric shock or fire.
Never place the appliance on unstable
surfaces such as beds, sofas, etc., where it
may fall and block the openings.
Keep the air inlet grille of the appliance
unobstructed. Do not allow any obstructions
to block the air intake as there is a risk of
overheating with the risk of fire or damage to
the appliance.
The appliance should be cleaned regularly,
otherwise its effectiveness and service life
may be affected.
For maximum performance of this appliance,
be sure to keep the doors and windows closed.
Avoid using adapters and extension cords. If
necessary, use only those recommended for
this type of appliance.
This appliance is not intended to operate by
means of programmers, external timers,
separate remote control systems or any
other device that automatically switches the
appliance on as there is a risk of fire if it is
improperly covered or placed.
This appliance is Class I and it comes with a
power cord and a grounded plug, so it should
always be connected to a built-in grounded
socket. If the electrical socket is not grounded,
it is the customer’s personal responsibility to
replace it with a grounded one.
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• The socket where the appliance is connected
must be easily accessible so that the appliance
can be switched off quickly if necessary.
• The appliance shall be stored in a room without
continuously operating ignition sources (for
example: open flames, an operating gas
appliance or an operating electric heater).
• This appliance contains flammable gas R290.
• Do not pierce or burn the appliance.
• Be aware that refrigerants may not contain an
odour.
• Any person who is involved with working on
or breaking into a refrigerant circuit should
hold a current valid certificate from an
industry-accredited assessment authority,
which authorises their competence to handle
refrigerants safely in accordance with an
industry recognised assessment specification.
• Servicing shall only be performed as
recommended by the equipment manufacturer.
• Maintenance and repair requiring the
assistance of other skilled personnel shall
be carried out under the supervision of the
person competent in the use of flammable
refrigerants.
• Prior to beginning work on systems containing
flammable refrigerants, safety checks are
necessary to ensure that the risk of ignition
is minimised. For repair to the refrigerating
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system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the
system.
• The appliance shall be installed, operated and
stored in a well ventilated area with a floor
area larger than 4 m².
• The appliance shall be stored so as to prevent
mechanical damage from occurring
TECHNICAL REPAIR AND MAINTENANCE
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• This product has no user-serviceable parts.
Do not attempt to repair the appliance on your
own. Always have a professional repair the
product for you.
1. Checks to the area
• Prior to beginning work on systems containing
flammable refrigerants, safety checks are
necessary to ensure that the risk of ignition
is minimized. For repair to the refrigerating
system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the
system.
Work procedure
• Work shall be undertaken under a controlled

[42]

procedure so as to minimize the risk of a
flammable gas or vapor being present while
the work is being performed.
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2. General work area
•

All maintenance staff and others working in the local area shall be
instructed on the nature of work being carried out. Work in confined
spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be
sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been
made safe by control of flammable material.

•

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior
to and during work, to ensure the technician is aware of potentially
flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment
being used is suitable for use with flammable refrigerant, i.e. non
sparking, adequately sealed or intrinsically safe.

4. Presence of fire extinguisher
•

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or
any associated parts, appropriate fire extinguishing equipment shall
be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher
adjacent to the charging area.
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3. Checking for presence of refrigerant

5. No ignition sources
•

No person carrying out work in relation to a refrigerant system which
involves exposing any pipe work that contains or has contained
flammable refrigerant shall use any sources of ignition in such a manner
that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition
sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far
away from the site of installation, repairing, removing and disposal,
during which flammable refrigerant can possibly be released to the
surrounding space. Prior to work taking place, the area around the
equipment is to be surveyed to make sure that there are no flammable
[43]
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hazards or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.

6. Ventilated area
•

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated
before breaking into the system or conducting any hot wok. A degree
of ventilation shall continue during the period that the work is carried
out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant
and preferably expel it externally into the atmosphere.

7. Checks to the refrigeration equipment
•
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Where electrical components are being changed, they shall be
fit for the purpose and to the correct specification. At all times the
manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed.
If in doubt consult the manufacturer’s technical department for
assistance.
• The following checks shall be applied to installations using flammable
refrigerants:
 The charge size in accordance with the room size within which the
refrigerant containing parts are installed;
 The ventilation machinery and outlets are operating adequately and
are not obstructed.
• If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit
shall be checked for the presence of refrigerant;
• Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings
and signs that are illegible shall be corrected;
• Refrigeration pipe or components are installed in a position where
they are unlikely to be exposed to any substance which may corrode
refrigerant containing components, unless the components are
constructed of materials which are inherently resistant to being
corroded or are suitably protected against being so corroded.

8. Checks to electrical devices
•

[44]

Repair and maintenance to electrical components shall include initial
safety checks and components inspection procedures. If a fault
exists that could compromise safety, then no electrical supply shall
be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the
fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue

operation, an adequate temporary solution shall be used. This shall
be reported to the owner of the equipment, so all parties are advised.
• Initial safety checks shall include:
 That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to
avoid possibility of sparking;
 That there no live electrical components and wiring are exposed while
charging, recovering or purging the system;
 That there is continuity of earth bonding.
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9. Repairs to sealed components
During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be
disconnected from the equipment being worked upon prior to any
removal of sealed covers, etc.
• If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment
during servicing, then a permanently operating form of leak detection
shall be located at the most critical point to warn of a potentially
hazardous situation.
• Particular attention shall be paid to the following to ensure that by
working on electrical components, the casing is not altered in such a
way that the level of protection is affected. This shall include damage
to cables, excessive number of connections, terminals not made to
original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
• Ensure that apparatus is mounted securely.
• Ensure that seals or sealing materials have not degraded such
that they no longer serve the purpose of preventing the ingress of
flammable atmospheres, Replacement parts shall be in accordance
with the manufacturer’s specifications.
 NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some
types of leak detection equipment. Intrinsically safe components do
not have to be isolated prior to working on them.
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•

10. Repair to intrinsically safe components
•
•

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the
circuit without ensuring that this will not exceed the permissible
voltage and current permitted for the equipment in use.
Intrinsically components are the only types that can be worked on
while live in the presence of a flammable atmosphere. The apparatus
test shall be at the correct rating.
[45]
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•

Replace components only with parts specified by manufacturer. Other
parts may result in the ignition of refrigerant in the atmosphere from
a leak.

11. Cabling
•

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive
pressure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental
effects. The check shall also take into account the effects of aging or
continual vibration from sources such as compressors or fans.

12. Leakage detection for flammable refrigerants
•
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13. Leak detection methods
•
•

•
•
•

[46]

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in
the searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or
any other detector using a naked flame) shall not be used.

The following leak detection methods are acceptable for systems
containing flammable refrigerant.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants,
but the sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration.
(Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.)
Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is
suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be
set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated
to the refrigerant employed and the appropriate percentage of gas (25
% maximum) is confirmed.
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the
use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine
may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the
refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means
of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen
free nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both
before and during the brazing process.
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•






•

•

•

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs-or for any
other purpose-conventional procedures shall be used. However, it
is important that best practice is followed since Flammability is a
consideration. The following procedure shall be adhered to:
Remove refrigerant;
Purge the circuit with inert gas;
Evacuate;
Purge again with inert gas;
Open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery
cylinders. The system shall be “flushed” with OFN to render the unit
safe. This process may need to be repeated several times. Compressed
air or oxygen shall not be used for this task.
Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with
OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved, then
venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This
process shall be repeated until no refrigerant is within the system.
When the final OFN charge is used, the system shall be vented down
to atmospheric pressure to enable work to take place.
This operation is crucial if brazing operations on the pipe-work are to
take place. Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to
any ignition sources and there is ventilation available.

15. Refrigerant Charging procedures
•






•
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14. Removal and evacuation

In addition to conventional charging procedures, the following requirements
shall be followed.
Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when
using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to
minimize the amount of refrigerant contained in them.
Cylinders shall be kept upright.
Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system
with refrigerant.
Label the system when charging is complete (if not already).
Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
Prior to recharging the system, it shall be pressure tested with OFN. The system
shall be leak tested on completion of charging but prior commissioning. A
follow up leak test shall be carried out prior to leaving the site.
[47]
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16. Decommissioning
•

a.
b.
c.
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

Before carrying out this procedure, it is essential that technician
is completely familiar with the equipment and all its detail. It is
recommended good practice that all refrigerants are recovered safely.
Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample
shall be taken in case analysis is required prior to reuse of reclaimed
refrigerant. It is essential that electrical power is available before the
task is commenced.
Become familiar with the equipment and its operation.
Isolate system electrically.
Before attempting the procedure ensure that: mechanical handling
equipment is available, if repaired, for handling refrigerant cylinders; all
personal protective equipment is available and being used correctly;
the recovery process is supervised at all times by a competent
person; recovery equipment and cylinders conform to the appropriate
standards.
Pump down refrigerant system, if possible.
If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be
removed from various parts of the system.
Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes
place.
Start the recovery machine and operate in accordance with
manufacturer’s instructions.
Do not overfill cylinders (No more than 80% volume liquid charge).
Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even
temporarily.
When the cylinders have been filled correctly and the process
completed, make sure that the cylinders and the equipment are
removed from site promptly and all isolation valves on the equipment
are closed off.
Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration
system unless it has been cleaned and checked.

17. Labelling
•

[48]

Equipment shall be labelled stating that it has been decommissioned
and emptied of refrigerant. The label shall be dated and signed. Ensure
that there are labels on the equipment stating the equipment contains
flammable refrigerant.
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•

When removing refrigerant from a system, either for servicing or
decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants
are removed safely.

•

When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only
appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that
the correct number of cylinders for holding the total system charge
are available. All cylinders to be used are designed for the recovered
refrigerant and labeled for that refrigerant (i.e. special cylinders for
the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure
relief value and associated shut-off values in good working order.
Empty recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before
recovery occurs.

•

The recovery equipment shall be in good working order with a set of
instructions concerning the equipment that is at hand and shall be
suitable for the recovery of flammable refrigerants.

•

In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and
in good work order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect
couplings and in good condition.

•

Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory
working order, has been properly maintained and that any associated
electrical components are sealed to prevent ignition in the event of a
refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

•

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier
in the correct recovery cylinder, and the relevant Waste Transfer Note
arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not
in cylinders.

•

If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that
they have been evacuated to an acceptable level to make certain
that flammable refrigerant does not remain within the lubricant.
The evacuation process shall be carried out prior to returning the
compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor
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18. Recovery

[49]
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body shall be employed to accelerate this process. When oil is drained
from a system, it shall be carried out safely.

19. Transport of equipment containing flammable refrigerants
•

Determined by local regulations.

20. Discarded appliances supplies flammable refrigerants
•

See National Regulations.

21.Storage package (unsold equipment)
•
•
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Storage package protection should be constructed such that
mechanical damage to the equipment inside the package will not
cause a leak of the refrigerant charge.
The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored
together will be determined by local regulations.

3. ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

4. CONTENTS OF PACKAGING
After unpacking, make sure all of the listed items are present in the package.
After unpacking the appliance, make sure that it works properly.
[50]

EN

1 x instruction
manual

1 x dehumidifier

Reference: DJHS-H081
Lot nr.: 157/20
Power supply: 220-240V ~ 50Hz
Rated power input: 205W
Dehumidify capacity: 10L/24H (30º C, 80%)
Refrigerant gas: R290, 45g
Operating pressure: 0.6MPa (suction) / 1.8MPa (discharge)
Rated airflow: 105m³/hr
Maximum allowable pressure: 3.0MPa
IP Class: IPX1

6. INTENDED USE
•

•

•

•

This appliance was designed to remove unwanted moisture from the
air to create a more comfortable environment in your home or office.
Because it is portable, it can easily be moved between rooms in the
house.
Prevents the formation of condensation, eliminating excess moisture,
keeping its value constant. The time required to reach the desired
humidity level depends mainly on the environment temperature and
the humidity level.
This appliance operates according to the principle of condensation
and evaporation. The fan, included in the appliance, draws the air and
passes it through the evaporator, where the air is cooled to the dew
point temperature, so that the water vapor in the air condenses on
its surface and is then collected to the existing drainage deposit. The
cold and dry air from the evaporator is heated as it passes through
the condenser and the constant recirculation of the air through the
appliance causes the absolute humidity to be continuously reduced.
The appliance is intended for domestic use only and may not be used
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5. TECHNICAL SPECIFICATIONS

[51]
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•
•
•

DEHUMIDIFIER
[52]

for professional or industrial purposes. Any other use is considered
improper and therefore dangerous.
The manufacturer cannot be held responsible for damage resulting
from improper use of the appliance.
The appliance is intended for home or office use and for use in similar
locations.
Follow the instructions described in this manual to be able to use the
appliance safely.
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6. PRODUCT DESCRIPTION

A

B

C

D
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E
F
G
H
I

J
K
L

M
N
P
O
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Main components and standard accessories:
A.
Lateral handles
B.
Control panel
C.
Outlet air grid
D.
Inlet air grid
E.
Water drainage pipe
F.
Float
G.
Drainage tank
H.
Multidirectional wheels
I.
Power cord
J.
Humidity level display
K.
Timer
L.
Full tank indicator
M.
Temperature display
N.
Ventilation Speed (High or Low)
O.
Humidity level indicator (40-80%)
P.
Power button

DEHUMIDIFIER

7. OPERATION OF THE APPLIANCE
Before first operation
•

Make sure that all the packaging materials have been properly removed
before use.

Installation
•

[54]

Keep a minimum free clearance
around the dehumidifier when
in use (Fig. 1).

Fig. 1

Operation
•
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Place the appliance on a stable, flat and dry surface, in the upright
position.
• Make sure that the appliance is switched off at the on / off button (P)
before connecting it to the power supply and that the drainage tank (G)
is empty and properly seated.
• Fully unwind the power cord (I) and connect the appliance to the power
supply.
• The light of the on / off button (P) turns on immediately and stays on
for as long as the appliance is connected to the power supply.
• Press the on / off button (P) to start the appliance and raise the air
outlet grille (C). The air humidity level is shown on the display (J) and
the environment temperature is shown on the display (M).
• Press the ventilation speed button
(N) to set the fan speed between
high or low.
• Press the humidity level indicator button
(O) to set the desired
humidity level from 40 to 80% in 5% intervals.
• During operation, after the desired humidity level has been reached,
the compressor stops working, but the fan can remain in operation for
safety and durability of the equipment. The fan will only turn off if you
press the on / off button (P).
• Note: The automatic operation of the fan is related to device safety
issues.
• Press the timer button
(K) to set the time after which the unit will
stop working automatically from 1 to 24 hours. The timer is deactivated
as soon as you switch off the appliance manually. The programmed
time remains unchanged if the appliance stops working due to the full
drainage tank (G) or during the defrost period.
• As soon as the drainage tank (G) is full, the full tank indicator (L) lights
up and a sound warning of 15 consecutive beeps sounds to alert the
user that it is necessary to empty the tank (G).
• Remove the tank (G) by gently pulling it with both hands through the
side recesses and pour all the water. Refit the tank and the appliance
will resume operation. During this process the full deposit indicator
• (L) lights up red and flashes until the tank (G) is replaced in the main
body of the appliance.
 Note: The drainage tank (G) must be properly fitted for dehumidifier
to function.
• To switch off the appliance press the on / off button (P).
• If you intend to move the appliance, or if you do not intend to use it

EN

[55]

EN

for a long time, remove the plug from the power supply and empty the
drainage tank (G).

Empty the drainage tank
•
•

•

As soon as the drainage tank (G) is full, the full tank indicator (L) lights
up and a warning sound of 15 consecutive beeps sounds to alert the
user that it is necessary to empty the tank (G).
Remove the tank (G) by gently pulling it with both hands through the
side recesses (fig. 2) and pour all the water (fig. 3). During this process
the full tank indicator (L) lights up red and flashes until the tank (G) is
replaced in the main body of the appliance.
Re-assemble the tank (G) (fig. 4) to resume operation. If the tank (G)
is not properly fitted, the full tank indicator (L) is activated and the
appliance does not work.
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

 Note: Do not remove the float (F) from the drainage tank (G) (Fig. 5). If
the float is removed, the full tank sensor will not be able to detect the
water level correctly and water may leak from the tank (G).

Continuous drainage
•

[56]

This appliance can be used in continuous drainage mode. For this
purpose, a PVC hose with an inner diameter of 10 mm (accessory
supplied with the appliance) must be used.

•
•

Remove the drainage tank (G) and insert one end of the hose into the
water drainage pipe (E) (Fig. 6).
Hold the PVC hose while fitting the sump (G) by passing the hose
through the hole at the top of the tank (G) (Fig. 7).
Avoid bending the hose and placing it on uneven surfaces to avoid
blocking the water outlet.
Fig. 6

Fig. 7

Hints
•
•
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The extracted water should not be used for consumption, but may be
reused for cleaning, flushing, etc.
Always close the doors and windows of the area to be dehumidified.
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•

9. CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE AND
TRANSPORT INSTRUCTIONS
Cleaning the exterior of the appliance
•
•
•
•

Always disconnect the appliance from the power supply before
carrying out any cleaning operations.
Do not use abrasive cleaning detergents, scouring pads, alcohol or
solvents.
Clean the outside of the appliance with a soft, clean and dry cloth.
To remove stubborn stains from the appliance body (C), use a slightly
damp cloth and mild detergent, then wipe it dry with a clean, dry cloth.

[57]
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•

Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Air filter cleaning
•

The air filter should be cleaned regularly. This filter is located behind
the air inlet grid (D).
 Note: For daily use, the filter should be cleaned once a week.
• To remove the filter, remove the grid (D) by pressing and pulling it out
(Fig. 8) and detach the filter from the grid (D) (Fig. 9).
• Clean the filter using the a vacuum cleaner. If the filter is unusually
dirty, wash it with tap warn water and a mild detergent (Fig. 10) and dry
it thoroughly before re-assemble it back into the appliance.
 Note: Do not use the dehumidifier without the ﬁlter. Otherwise the
evaporator will get dusty and this may affect the performance of the
appliance.
Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
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 Note: Do not dry the ﬁlter near open flames or an electric dryer.
Otherwise, the ﬁlter may lose its shape or catch fire.
• Re-assemble the filter to the grid (D) (Fig. 8) and fit the filter and grid
(D) back to the appliance body (Fig. 11).

Drainage tank cleaning
•
•

[58]

If the drainage tank (G) is dirty, wash it only with cold or slightly warm
water.
Do not use abrasive cleaning detergents, scouring pads, alcohol or
solvents as they may scratch and damage the tank and cause water
to leak.
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Storage
•
•
•
•

When not in use for a long period of time it is advisable to store the
appliance. To do this, empty the remaining water into the drainage
tank (G).
Bend the power cord (I) and insert it into the tank (G).
Clean the air filter.
Store the appliance in a dry, well-ventilated place away from heat
sources and direct sunlight.

Transport

•

It is recommended that the product be transported in its original
packaging.
During transport, do not expose the unit to excessive vibration and
shock.

10. TROUBLESHOOTING
If any irregularities are found during operation of the appliance, read the
table below to identify the cause and to find a solution to this problem.
Problem

The unit doesn't operate.

Possible Cause

Solution / Hint

Has the power cord (I)
been disconnected?

Plug the appliance into
an outlet.

Is the full tank indicator
(L) blinking?

Empty the tank (G) or
check that it is correctly
placed in the main body
of the appliance.

Is the environment
temperature above 35 °
C or lower than 5 ° C?

The protection system
has been activated and
the device cannot function.
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•
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Is the air filter blocked?

Clean the air filter
according to the
instructions described
in section 9 of this
manual for cleaning the
appliance.

Is the water drain pipe
(E) blocked?

Clear any obstruction
that may be blocking the
water outlet from the
drainage pipe (E).

Is the air filter clogged?

Clean the air filter
according to the
instructions described
in section 9 of this
manual for cleaning the
appliance.

Is the appliance tilted or
unsteady?

Move the appliance to a
stable, sturdy location.

Is the air filter clogged?

Clean the air filter
according to the
instructions described
in section 9 of this
manual for cleaning the
appliance.

The dehumidification
function is not working.

No air is released.
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Noisy operation.

11. DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT
Waste electrical appliances are recyclable waste — it is
forbidden to dispose of them to household waste bins,
since they may contain substances hazardous to human
health and the environment! The user is requested to
actively help us in economic management of natural
resources and protect natural environment by handing
over the waste appliance to a recyclable waste (waste
electrical appliances) storage location.
Information on the relevant waste electrical and electronic
equipment disposal locations can be found through local
commune office or seller of the appliance.
[60]

12. WARRANTY
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The product has a warranty period of 2 years. If defective, the product should
be returned to the point of sale; also note that proof of purchase needs to be
shown. The product should be complete and in the original packaging.

This appliance meets the requirements of the EMC
Directive (Electromagnetic Compatibility) 2014/30 / EU,
the LVD Low Voltage Directive 2014/35 / EU and the
ROHS Directive 2011/65 / EU on the restriction of the
use of hazardous substances in electrical and electronic
equipment. Therefore, the device has received the CE
mark and the European declaration of conformity.

14. SYMBOLS
This symbol indicates that the user manual is included
in the product packaging and must be read before use.
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13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH
EUROPEAN STANDARDS

The „Green Dot” trademark located on the packaging
means that the entity, for whom the product was
manufactured, made financial contributions in
construction and operation of the national recovery and
recycling system for packaging waste in accordance
with the principles resulting from the laws of Poland
and the European Union concerning packaging and
packaging waste.

[61]

EN
2011/65/EU Directive - called RoHS Directive. The purpose
of this Directive is to approximate Member States’
legislation on the restriction of the use of hazardous
substances in electrical and electronic equipment, and
by contributing to the protection of human health and the
environmentally sound recovery and disposal of electrical
and electronic equipment.
The RoHS Directive has been in force since 3 January
2013. The new electrical and electronic equipment placed
on the market does not contain lead, mercury, cadmium,
hexavalent chromium, polybrominated diphenyl or
polybrominated phenyl ether.
The symbol “CE” is the guarantee of compliance with harmonized European standards, voluntary, reflecting the essential requirements into technical specifications. These
standards are not mandatory but are guarantees of compliance with essential requirements.
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This selective deposition symbol indicates that the
packaging components made of cardboard or paper
should be placed in the blue colour point for the placement
of these materials.

15. MANUFACTURED FOR:
Joinco - Import and Export, Ltd.
Rua Actor António Silva 7,
1600-404 Lisbon
PORTUGAL
VAT: 507 191 765
Made in China
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