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►►► 1. ПЕРЕД УПОТРЕБлЕНИЕМ

 ► oсушитель необходимо перевозить в вер-
тикальном положении

 ► нельзя, выключая питание, тянуть за ка-
бель

 ► нельзя включать и выключать прибор пу-
тем вставления и вынимания вилки из гнезда 
питания

 ► прибор надлежит переносить осторожно, 
чтобы не повредить провод питания

 ► нельзя засовывать пальцы и другие объ-
екты за решетку

 ► не допускать, чтобы дети залезали, сади-
лись или становились ногами на прибор

 ► прежде, чем приступить к уходу или ре-
монту изделия, следует отключить питание

ВНИМАНИЕ: РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТО-
БЫ люБОй РЕМОНТ ВЫПОлНЯлСЯ 
КВАлИфИцИРОВАННЫМ СЕРВИ-
СНЫМ ПЕРСОНАлОМ

 ► следует убедиться, что прибор заземлен
 ► прибор нельзя использовать в герметич-

ных помещениях следует придерживаться 
рекомендаций, которые содержатся в ин-
струкции обслуживания

 ► Прибор не оснащен резервуаром для воды 
и поэтому следует самостоятельно обеспе-
чить правильный сток конденсата.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Сушильня может снижать влажность возду-
ха в помещениях, улучшая условия темпера-
турного комфорта и условия хранения това-
ров. Благодаря привлекательному внешнему 
виду изделия, компактности, высокому каче-
ству и простоте обслуживания, эта сушиль-
ня находит широкое применение в иссле-
довательских институтах, промышленности, 
транспорте, медицинских центрах, измери-

тельных институтах, магазинах, подземных 
конструкциях, компьютерных залах, архивах, 
складах, ванных комнатах и т.п., предохраняя 
аппараты, компьютеры, измерительные при-
боры, коммуникативные приборы, лекарства 
и архивы от влажности, коррозии и плесени.

►►► 2. СТРОЕНИЕ

 ► Ocyшитель FIG. 1
1. Панель управления
2. Решетка впуска воздуха с фильтром
3. Ручка
4. Колесо
5. Труба стока воды
6. Решетка выпуска воздуха

 ► Панель управления FIG. 2
1. индикатор влажности
2. индикатор работы
3. индикатор размораживания
4. индикатор памяти
5. память 
6. влажность увеличение
7. влажность уменьшение
8. кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

►►► 3. ОБСлУжИВАНИЕ ОПИСАНИЕ 
КНОПОК:

 ► ВКЛ/ВЫКЛ: нажми ON/OFF, прибор рабо-
тает в режиме “ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ”.

 ► Увеличение и Уменьшение Влажности: 
однократное нажатие кнопки «Увеличение и 
Уменьшение Влажности» увеличивает или 
уменьшает влажность на 1%. Удерживание 
кнопки в позиции нажатия изменяет влаж-
ность на 5 % в секунду. 

 ► Кнопка Память: после нажатия кнопки па-
мять загорается индикатор, сигнализирую-
щий активацию памяти после выключения 

СОДЕРжАНИЕ
1... ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ
2... СТРОЕНИЕ
3... ОБСЛУЖИвАНИЕ
4... УХОД И БЕЗОПАСНОСТЬ
5... ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ УСТРОйСТвА
6... ИСПРАвЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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питания. Повторное нажатие кнопки дезакти-
вирует памяти и выключает индикатор памя-
ти.

ВКлюЧЕНИЕ:
 ► Подключите прибор к электрической сети. 

Он издаст характерный звук.
 ► нажмите кнопку “ВКЛ/ВЫКЛ”, загорит-

ся индикатор работы устройства и индика-
тор, показывающий установленный уровень 
влажности. начальная установка - 60%, а по-
сле трех секунд прибор покажет актуальный 
уровень влажности.

 ► нажать кнопку уменьшения или увели-
чения влажности, чтобы выбрать желае-
мый уровень. Если установленный уровень 
влажности ниже на 3 % актуального уровня, 
устройство начнет работу; если установ-
ленный уровень выше на 3% актуального, 
устройство прекратит работу.

 ► Если установленный уровень влажности 
ниже 30%, устройство работает в  постоян-
ном режиме, на индикаторе горит сообщение 
“CO”.  

ВнИМАнИЕ: В приборе находится фазная 
защита.  Если фазы в электрической розетке, 
к которой будет подсоединен прибор, будут 
в неправильной очередности, то на дисплее 
влажности появится символ E5 и кнопки на 
панели управления будут неактивны.  В та-
ком случае следует изменить очередность 
фаз в розетке питания и повторно включить 
прибор.  Это действие должен выполнять 
электромонтер или лицо с полномочиями 
для работ, связанных с электрическими ин-
сталляциями.

ВЫКлюЧЕНИЕ:
 ► Резервуар оставить внутри, подсоеди-

нить шланг и провести его через правый бок 
устройства.

зАМЕЧАНИЯ:
 ► Если уровень влажности установлен 

выше, чем актуальная влажность, устройст-
во не начнет работу.

 ► Во время осушения привод вентилятора 
и компрессор должны работать хотя бы 3 
минуты от начала работы компрессора. За-
прещается повторно включать компрессор в 
течение 3 минут с момента его выключения. 

 ► Во время работы в низких температурах 

устройство автоматически замеряет темпе-
ратуру системы для размораживания. Во 
время размораживания загорается индика-
тор размораживания, компрессор работает, 
а вентилятор выключается автоматически.

 ► После нажатия кнопки памяти, управля-
ющее устройство будет регистрировать те-
кущую влажность даже после выключения 
питания. Устройство будет работать в преды-
дущем режиме после включения в питание.

 ► Индикатор влажности показывает влаж-
ность в диапазоне от 30% до 90%. 

 ► Если устройство продолжительное время 
не используется, следует достать вилку из 
гнезда розетки.

►►► 4. УХОД И БЕзОПАСНОСТЬ

 ► FIG. 3
не использовать удлинители и адаптеры. 
Это грозит пожаром, излучением или пора-
жением электричеством.

 ► FIG. 4
Устройство нельзя ставить рядом с обогре-
вателями и батареями. Это грозит расплав-
лением или возгоранием устройства.

 ► FIG. 5
Устройство нельзя включать в местах, где 
есть прямое воздействие солнечных лучей, 
ветра или дождя. (только для использования 
в помещениях)

 ► FIG. 6
В случае каких-либо проблем (например: по-
сторонние запахи или искрение), устройство 
следует выключить и отключить от электри-
ческой сети. Это грозит пожаром, электриче-
ским поражением или другими проблемами.

 ► FIG. 7
не следует включать устройство в местах, 
где оно будет под постоянным воздействием 
химических субстанций. Это грозит повре-
ждением устройства и подтеками.

 ► FIG. 8
Если Вы не пользуетесь устройством про-
должительное время, следует отключить его 
от электрической  сети 



 ► FIG. 9
Перед началом чистки устройство следует 
выключить и отключить от электрической 
сети.  не выполнение этого правила может 
грозить электрическим поражением.

 ► FIG. 10
не следует использовать прибор при темпе-
ратуре ниже 0oC.

 ► FIG. 11
не следует самостоятельно ремонтировать 
или отключать устройство. Это грозит пожа-
ром или поражением электричеством.

 ► FIG. 12
Устройство должно быть стабильным. В слу-
чае падения устройства  вода выльется, что 
повредит устройство. Эти повреждения мо-
гут стать причиной поражения электричест-
вом.

 ► FIG. 13
Предохранения фильтра. Выключая устрой-
ство на долгое время, положите фильтр в 
целлофановый пакет. 

 ► FIG. 14
нельзя использовать устройство в непосред-
ственной близости от воды, т.к. это может 
стать причиной его повреждения, что грозит 
поражением электричеством. 

 ► FIG. 15
Устройство предназначено для напряжения 
питания 220-240В/~50Гц. Использование 
иного источника питания может стать причи-
ной пожара или электрического поражения.

 ► FIG. 16
Оберегать кабель от повреждений. не класть 
тяжелые предметы на кабеле, нельзя подо-
гревать или тянуть за кабель. Это чревато 
пожаром или поражением.

 ► FIG. 17
Вилку очистить и хорошо подключить. Если 
вилка плохо закреплена, это может стать 
причиной поражения электричеством.

 ► FIG. 18
не следует использовать вилку как выключа-
тель. Это грозит пожаром или поражением.

►►► 5. ИНфОРМАцИЯ О РАБОТЕ 
УСТРОйСТВА

 ► Во время переноса устройство не следует 
наклонять больше чем на 45°, чтобы не по-
вредить компрессор. 

 ► Устройство должно работать в температу-
рах от 5°до 35°C.

 ► Во время осушения, под воздействием 
тепла, генерируемого работой компрессора, 
температура в помещении поднимется на 
1°~3°C. Это нормальное явление.

 ► Если температура в помещении ниже, чем 
10°C, а абсолютная влажность достаточно 
низка, включение устройства необязательно. 

 ► Впуск и выпуск воздуха должны быть уда-
лены от стен самое малое на 10 см. 

 ► Для увеличения производительности 
устройства, следует закрыть окна и двери в 
помещении.

 ► Так как загрязнение фильтра влияет на 
производительность осушения и может стать 
причиной его неправильной работы, следует 
чистить его хотя бы раз в месяц. В случае 
высокой запыленности воздуха фильтр сле-
дует чистить раз в неделю, или даже ежед-
невно. Чтобы почистить фильтр, следует от-
крутить переднюю лобовую панель. В случае 
необходимости слегка постучать по фильтру, 
использовать пылесос, чтобы удалить круп-
ные загрязнения, или вымыть фильтр чистой 
теплой водой (с содержанием нейтральных 
детергентов ≤40%), а затем осушить.

►►► 6. ИСПРАВлЕНИЕ НЕПОлАДОК

УСТРОйСТВО НЕ РАБОТАЕТ
 ► Анализ

1. нет электричества
2. Устройство выключено
3. Вынута вилка
4. Сгорел предохранитель

 ► Решение
1. Включить питание
2. Включить устройство
3. Включить вилку
4. Заменить предохранитель
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НЕДОСТАТОЧНОЕ ОСУшЕНИЕ
 ► Анализ

1. Загрязнен фильтр
2. Блокада впуска и выпуска 
3. Открыты двери или окна
4. Протекает охлаждающая жидкость

 ► Решение
1. Вычистить фильтр
2. Разблокировать впуск и выпуск
3. Закрыть окна и двери, переставить с сол-
нечного места
4. Сконтактироваться с производителем или 
продавцом

ПРОТЕКАНИЕ ВОДЫ
 ► Анализ

1. Устройство наклонено
2. Сток воды засорен

 ► Решение
1. Выровнять устройство
2. Очистить сток воды

СТРАННЫЕ зВУКИ
 ► Анализ

1. Устройство установлено в нестабильной 
позиции
2.  Забит фильтр

 ► Решение
1. Поставить устройство в правильную пози-
цию
2. Вычистить фильтр

 ► Если невозможно устранить какую-либо 
из вышеописанных неполадок собственны-
ми силами, следует сконтактироваться с 
производителем или продавцом. не следу-
ет разбирать устройство самостоятельно (за 
исключением чистки фильтра).

 ► Во время включения и выключения устрой-
ство издает звуки, источником которых явля-
ется движение охлаждающей жидкости. Это 
нормальное явление и не должно тракто-
ваться как неполадка.

 ► Теплый воздух, выдуваемый из выпуска 
устройства, – нормальное явление.

КОДЫ НЕПОлАДОК:
Устройство автоматически анализирует не-
поладки и обозначает код неполадки на ин-
дикаторе влажности.

Код неполадКи e1
 ► Индикатор влажности

Код неполадКи e2
 ► Индикатор в системе охлаждающего эле-

мента

Код неполадКи e5
 ► Фазная защита
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зМІСТ
1... вАЖЛИвІ вКАЗІвКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
2... БУДОвА ПРИЛАДУ
3... СПОСІБ вИКОРИСТАННЯ  
4... ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОвУвАННЯ I БЕЗПЕКА
5... ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ПРИСТРОю
6... УСУНЕННЯ НЕСПРАвНОСТЕй

►►► 1. ВАжлИВІ ВКАзІВКИ з ЕКС-
ПлУАТАцІЇ

 ► oсушувач слід транспортувати лише у вер-
тикальному положенні

 ► не можна відключати живлення, тягнучи за 
кабель

 ► не можна вмикати або вимикати пристрій 
шляхом вставляння або витягання штепселя 
із розетки живлення

 ► пристрій слід переносити обережно, щоб 
не пошкодити провід живлення

 ► не можна встромляти пальці або інші пред-
мети у решітку

 ► не можна допускати, щоб діти залазили, сі-
дали або ставали зверху на пристрій

 ► перш ніж почати роботи з технічного об-
слуговування або ремонту пристрою, його 
слід відключити від джерела живлення

УВАгА: РЕКОМЕНДОВАНО, щОБ УСІ 
РЕМОНТИ ПРОВОДИлИСЬ КВАлІфІ-
КОВАНИМ ОБСлУгОВУюЧИМ ПЕР-
СОНАлОМ.

 ► слід перевірити, чи пристрій має зазем-
лення

 ► пристрій не можна експлуатувати в за-
мкнених приміщеннях

 ► слід дотримуватися вказівок, що містяться 
в інструкції з експлуатації

 ► Прилад не має резервуару для води і тому 
слід самостійно забезпечити правильний стік 
конденсату.

ОПИС ВИРОБУ
Осушувач служить для зниження вологості 
повітря у приміщеннях, сприяючи створен-
ню більш комфортних температурних умов 
для людей, а також покращення умов збері-
гання товарів. Завдяки вишуканому дизайну, 
компактній конструкції, високій якості і про-

стоті експлуатації, цей осушувач має широ-
ке застосування в дослідницьких установах, 
промисловості, транспорті, об’єктах охорони 
здоров’я, вимірювальних лабораторіях, мага-
зинах, підземних спорудах, комп’ютерних за-
лах, архівах, складах, ванних кімнатах і т.д., 
захищаючи апарати, комп’ютери, вимірю-
вальні прилади, комунікаційні пристрої, ліки i 
архіви від вологи, корозії і плісняви.

►►► 2. БУДОВА ПРИлАДУ

 ► Осушувач FIG. 1
1. Панель управління
2. Решітка впуску повітря з фільтром
3. Ручка
4. Колесо
5. Труба стоку води
6. Решітка випуску повітря

 ► Панель управління FIG. 2
1. індикатор вологості  
2. індикатор роботи
3. індикатор розморожування
4. індикатор пам’яті
5. пам’ять   
6. збільшення вологості
7. зменшення вологості
8. кнопка ВВІМК./ВИМК.

►►► 3. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
ОПИС КНОПОК: 

 ► ВВІМК./ВИМК: натисніть ON/OFF, пристрій 
працює в режимі «ВВІМК.-ВИМК.-ВВІМК.».

 ► Збільшення і зменшення рівня вологості: 
одне натиснення кнопки «Збільшення і змен-
шення вологості» призводить до збільшення 
або зменшення вологості на 1%. Утримуван-
ня кнопки призводить до зміни вологості на 5 
процентів в секунду.
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 ► Кнопка «Пам’ять»: після натиснення кноп-
ки «Пам’ять» засвітиться індикатор, який сиг-
налізує активацію пам’яті після відключення 
живлення. Повторним натисканням кнопки 
пам’ять і індикатор пам’яті відключаються.

ВМИКАННЯ:
 ► Підключіть пристрій до розетки, що супро-

воджуватиметься характерним сигналом.
 ► натисніть кнопку “ВВІМК/ВИМК.”, засві-

титься індикатор роботи пристрою, і на екрані 
буде показано заданий рівень вологості. По-
чаткове налаштування складає 60%, а через 
3 секунди на екрані буде показано фактичний 
рівень вологості.

 ► натисніть кнопку зменшення або збіль-
шення рівня вологості, щоб вибрати потріб-
ний рівень. Якщо обраний рівень вологості 
на 3% нижче від дійсного, пристрій почне 
працювати; якщо рівень встановлено на 3% 
вище від дійсного, пристрій зупиниться.

 ► Якщо запрограмований рівень вологості 
нижче на 30%, пристрій працюватиме у без-
перервному режимі, а на екрані з’явиться по-
відомлення “CO”.   

УВАГА: У приладі знаходиться фазний за-
хист.  Якщо фази в електричній розетці, до 
якої буде приєднаний прилад, будуть в не-
правильній черговості, то на дисплеї воло-
гості з”явиться символ E5 і кнопки на панелі 
управління будуть неактивні.  У такому разі 
слід змінити черговість фаз в розетці жив-
лення та повторно включити прилад.  Цю дію 
повинен виконувати електромонтер або осо-
ба з повноваженнями для робіт, пов”язаних з 
електричними інсталяціями.

ВИМИКАННЯ:
 ► натисніть кнопку “ВВІМК/ВИМК.” під час 

роботи пристрою. Пристрій зупинить свою 
роботу, індикатори погаснуть.

УВАгИ: 
 ► Якщо налаштований рівень вологості ви-

щий за дійсний рівень, пристрій не працюва-
тиме.

 ► Під час осушування привод вентилятора і 
компресор повинні працювати щонайменше 
протягом 3 хвилин після запуску компресо-
ра. Заборонено повторно вмикати компресор 
протягом 3 хвилин з моменту його вимкнен-
ня.

 ► Під час роботи при низьких температурах 
пристрій автоматично перевіряє температуру 
системи, щоб визначити, чи необхідно здій-
снювати розморожування. Під час розморо-
жування світиться індикатор розморожуван-
ня, компресор працює, а вентилятор автома-
тично вимкається.

 ► Після натиснення кнопки пам’яті, контр-
олер буде реєструвати поточну вологість на-
віть після відключення живлення. Пристрій 
буде працювати у попередньому режимі піс-
ля відновлення живлення.

 ► Індикатор вологості показує значення в ді-
апазоні від 30% до 90%.

 ► Якщо пристрій не використовується протя-
гом тривалого часу, слід вийняти штепсель із 
розетки живлення.

►►► 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСлУгОВУВАН-
НЯ I БЕзПЕКА

 ► FIG. 3
не застосовуйте подовжувачі або перехідни-
ки. Це може призвести до пожежі, перегріву 
або ураження електричним струмом 

 ► FIG. 4
Пристрій не слід розміщувати біля печей або 
нагрівачів.
Це може привести до розплавлення або за-
ймання пристрою. 

 ► FIG. 5
Пристрій не слід вмикати у місцях, не захи-
щених від дії прямого сонячного проміння, 
вітру або дощу. (тільки для застосування у 
приміщеннях) 

 ► FIG. 6
У разі виникнення будь-яких проблем (напр. 
сторонні запахи або загорання), пристрій слід 
вимкнути і відключити від електроживлен-
ня. Це може призвести до пожежі, ураження 
електричним струмом або інших проблем.
 

 ► FIG. 7
не слід вмикати пристрій у місцях, де мож-
ливий вплив хімічних речовин. Це може при-
вести до пошкодження пристрою і протікань. 
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 ► FIG. 8
Якщо пристрій не використовується протягом 
тривалого періоду часу, його слід відключити 
від електроживлення.

 ► FIG. 9
Перед чищенням пристрій слід вимкнути і від-
ключити від електроживлення. не вимкнення 
пристрою може спричинити ураження елек-
тричним струмом
 

 ► FIG. 10
не слід використовувати прилад при темпе-
ратурі нижче 0oC.

 ► FIG. 11
не слід самостійно ремонтувати або розби-
рати пристрій. Це може привести до пожежі 
або ураження електричним струмом.

 ► FIG. 12
Пристрій повинен бути встановлений у стій-
кому положенні. У разі перекидання при-
строю виллється вода, що призведе до по-
шкоджень.  Ці пошкодження можуть спричи-
нити ураження електричним струмом.
 

 ► FIG. 13
Захист фільтра. Вимикаючи пристрій на три-
валий час, сховайте фільтр до поліетилено-
вого пакету.

 ► FIG. 14
Пристрій заборонено експлуатувати поблизу 
води. Обливання пристрою може призвести 
до його пошкодження, внаслідок чого можли-
ве ураження електричним струмом.  

 ► FIG. 15
Пристрій живиться струмом з напругою 
220-240В/~50Гц.
Застосування іншого джерела живлення 
може призвести до пожежі або ураження 
електричним струмом.
 

 ► FIG. 16
Берегти кабель від пошкодження. Його не 
можна придавлювати важкими предметами, 
не нагрівати і не тягнути за кабель. Це може  
 
спричинити пожежу або ураження електрич-
ним струмом. 

 ► FIG. 17
Штепсель очистити і надійно під’єднати до 
розетки. Якщо штепсель вставлений не щіль-
но, це може призвести до ураження елек-
тричним струмом.

 ► FIG. 18
не використовуйте штепсель як вимикач  Це 
може призвест до пожежі або ураження стру-
мом.

►►► 5. ІНфОРМАцІЯ ПРО РОБОТУ 
ПРИСТРОю

 ► Під час переміщення пристрою його не 
можна перехиляти більш ніж на 45°, щоб 
уникнути пошкодження компресора.

 ► Пристрій повинен працювати при темпера-
турі від 5° до 35°C.

 ► Під час осушування, в результаті тепла, 
яке виділяється внаслідок роботи компресо-
ра, температура у приміщенні підвищиться 
на 1°~3°C. Це нормальне явище. 

 ► Якщо температура у приміщенні нижче 
10°C і достатньо низька абсолютна вологість, 
використання пристрою не є необхідним.

 ► Отвори для входу і виходу повітря повинні 
знаходитися на відстані щонайменше 10 см 
від стін.

 ► Щоб підвищити ефективність пристрою, 
слід зачинити двері і вікна у приміщенні. 
Оскільки забруднення фільтра впливає на 
ефективність осушування і може спричинити 
неправильну роботу пристрою, фільтр слід 
чистити щонайменше раз на місяць. Якщо 
повітря сильно запилене, фільтр слід чисти-
ти раз на тиждень, або навіть щоденно. Щоб 
вичистити фільтр, слід відкрутити передню 
торцеву панель. У разі необхідності можна 
легенько струсити фільтр або пропилососи-
ти, щоб усунути всі забруднення, або ж про-
мити фільтр чистою теплою водою (з вмістом 
нейтральних детергентів ≤40%), після чого 
осушити.

►►► 6. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕй

ПРИСТРІй НЕ ПРАцює
 ► аналіз

1. немає живлення
2. Пристрій вимкнений
3. Штепсель витягнутий
4. Перегорів запобіжник
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 ► Рішення
1. Ввімкнути живлення
2. Ввімкнути пристрій
3. Підключити штепсель
4. Замінити запобіжник

НЕДОСТАТНє ВИДАлЕННЯ ВОлОгИ
 ► аналіз

1. Забруднений фільтр
2. Заблокований вхідний або вихідний отвори
3. Відчинені двері або вікна
4. Витікання холодоагенту

 ► Рішення
1. Очистити фільтр
2. Розблокувати вхідний або вихідний отвори
3. Зачинити двері і вікна, розташувати 
у затемненому місці
4. Звернутися до виробника або продавця

ВИТІКАННЯ ВОДИ
 ► аналіз

1. Пристрій перехилений
2. Стік води заблокований

 ► Рішення
1. Встановити пристрій на рівній поверхні
2. Очистити стік води

СТОРОННІй шУМ
 ► аналіз

1. Пристрій у нестійкому положенні
2. Забруднений фільтр

 ► Рішення
1. Розмістити пристрій у стійкому положенні
2. Очистити фільтр

 ► Якщо хоча б одна із вище перелічених не-
справностей не може бути усунена самостій-
но користувачем, слід звернутися до поста-
чальника або продавця. не можна розбирати 
пристрій самостійно (це не стосується очи-
щення фільтра).

 ► Ввімкнення і вимкнення пристрою супро-
воджується звуками спричиненими циркуля-
цією холодоагенту. Це нормальне явище і не 
є несправністю.

 ► Підвищення температури повітря, яке ви-
ходить з вихідного отвору пристрою є нор-
мальним явищем.

КОДИ НЕСПРАВНОСТЕй:
Пристрій автоматично аналізує несправності 
і показує код несправності на індикаторі во-
логості.

Код помилКи e1
 ► Датчик вологості

Код помилКи e2
 ► Датчик у системі холодоагенту

Код помилКи e5
 ► Фазний захист


