Οδηγίες Χρήσης
User’s Manual

Πολυμηχάνημα 5 σε 1
ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Μόνο Ψύξη)
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Multifunctional Unit 5 in 1
PORTABLE AIR CONDITIONER (Only Cooling)
DEHUMIDIFIER
HUMIDIFIER
FAN
AIR PURIFIER

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το SmartCubeF της TOYOTOMI.
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά σε αυτό.
• Please read carefully this manual before using your air conditioner for the first time.
• Keep this manual for future reference.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σημαντικό!
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Σημείωση: Αυτή η συσκευή
προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
• Σήμανση: Αυτή η συσκευή συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα στα 220-240V / 50Hz.
• Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εγχώριους κανόνες ασφαλείας.
• Σε περίπτωση που έχετε κάποια αμφιβολία σχετικά με
την καταλληλόλητα της ηλεκτρικής σας παροχής/πρίζας τοίχου, εάν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη από ασφάλεια ,καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό/ηλεκτρολόγο.
• Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για
την ασφαλή της λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση όμως
όπως κάθε ηλεκτρική συσκευή πρέπει να την χρησιμοποιείτε με προσοχή.
• Βεβαιωθείτε πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Στη συνέχεια αποσυνδέστε τη πρίζα από το φις
πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό της συσκευής, συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση αυτής.
• Αποφεύγετε να ακουμπάτε ή να μετακινείτε μέρη της
συσκευής.
• Ποτέ μην βάζετε τα δάκτυλά σας, μολύβια ή άλλα αντικείμενα μέσα στις εισόδους και εξόδους του αέρα.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από
άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρί2
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σκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής, από κάποιο
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με την συσκευή.
Μην καθαρίζετε την συσκευή πιτσιλώντας τη ή βυθίζοντάς τη σε νερό.
Ποτέ μην συνδέετε την συσκευή στην πρίζα χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης/ μπαλαντέζα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα, θα πρέπει να
εγκατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την συσκευή σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο. Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο παροχής
ρεύματος δεν τεντώνεται και δεν εκτίθεται σε αιχμηρά αντικείμενα ή άκρες.
Ένα κατεστραμμένο καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να αντικαθίσταται ΜΟΝΟ από εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις από τη πρίζα με
βρεγμένα χέρια. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε άλλες πηγές
θερμότητας. Ενδέχεται να προκληθεί αλλοίωση των
πλαστικών της και πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε εύφλεκτα
αέρια ή υλικά όπως βενζίνη, διαλυτικά κλπ. Κίνδυνος
πυρκαγιάς.
Μην πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που αποστραγγίζεται από τη συσκευή.
Ποτέ μην αφαιρείτε το δοχείο νερού όταν η συσκευή
3
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βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στην συσκευή.
Πέραν του κλασικού καθαρισμού της συσκευής και
της αλλαγής των φίλτρων της, οποιαδήποτε άλλη
επέμβαση θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσω εξειδικευμένου τεχνικού. Στην περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού, η εγγύηση δεν έχει ισχύ.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για διαφορετικούς
σκοπούς από αυτούς που έχει σχεδιαστεί.
Αυτή η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται και να μετακινείται πάντα σε όρθια θέση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά
στον συμπιεστή. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε
αμφιβολία για τον σωστό τρόπο, προτείνουμε να περιμένετε τουλάχιστον ένα εικοσιτετράωρο πριν την
χρήση της συσκευής.
Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά αφότου έχετε απενεργοποιήσει την συσκευή πριν την ενεργοποιήσετε
ξανά. Με αυτή τη διαδικασία προστατεύετε τον συμπιεστή.
Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την συσκευή
βάζοντας και βγάζοντας το φις από τη πρίζα. Για να
ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ON/OFF που βρίσκεται επάνω
στη συσκευή.
Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε μέρος στεγνό και
σε επίπεδη επιφάνεια.
Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται στο μπάνιο ή
σε μέρη υγρά.
4
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Μην καλύπτετε ή εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο
του αέρα από τις γρίλιες.
• Για μέγιστη απόδοση, τοποθετήστε τη συσκευή τουλάχιστον 50 εκατοστά μακριά από τον τοίχο ή από άλλα
αντικείμενα. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοασφάλεια για την προστασία κατά της υπερθέρμανσης.
• Διατηρείτε τα φίλτρα καθαρά. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, τα φίλτρα χρειάζονται καθάρισμα κάθε
2 – 3 εβδομάδες. Πλύντε με χλιαρό νερό τα προ φίλτρα και επανατοποθετείστε τα αφού έχουν στεγνώσει
πάρα πολύ καλά. Τα φίλτρα HEPA & Carbon καθαρίστε
τα με μία ηλεκτρική σκούπα. Ποτέ μην καθαρίζεται τα
φίλτρα HEPA & Carbon με νερό.
• Για την πρώτη λειτουργία της συσκευής ως κλιματιστικό, ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο μέγιστο και τον θερμοστάτη 3 – 4 βαθμούς χαμηλότερα
από την θερμοκρασία του δωματίου. Περιμένετε λίγο
και στη συνέχεια ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο low και τον θερμοστάτη στην θερμοκρασία
που επιθυμείτε.
• Για την προστασία του συμπιεστή προτείνουμε να μην
χρησιμοποιείτε την λειτουργία του κλιματισμού όταν
η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από 35oC.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΩΝ
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέρη της έξυπνης συσκευής SmartCube
Έξυπνος σχεδιασμός συσκευής ώστε να μην καταλαμβάνει μεγάλο χώρο
Λειτουργίες: Ψύξη/Αφύγρανση/Ύγρανση/Καθαριστής Αέρα/Ανεμιστήρας
Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και τις συνθήκες άνεσης μέσα στο δωμάτιο
Φίλτρα HEPA με διπλό σύστημα φιλτραρίσματος για ακόμα πιο αποδοτικό καθαρισμό
του δωματίου
Σύστημα αυτοεξάτμισης των συμπυκνωμάτων κατά την λειτουργία του κλιματισμού.
Δεν χρειάζεται να αδειάζετε τα συμπυκνώματα σε εξωτερικό δοχείο.
Ηλεκτρονικός πίνακας ρυθμίσεων με πλαϊνούς αεραγωγούς όπου εμποδίζουν την
εισαγωγή σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό της συσκευής.
Έξυπνη οθόνη υγρών κρυστάλλων, με ένδειξη θερμοκρασίας, υγρασίας και τρέχουσας λειτουργίας της συσκευής
Τηλεχειριστήριο όπου μπορεί να αποθηκευτεί στο πλάι της συσκευής μετά την χρήση
Η έξοδος του θερμού αέρα είναι τοποθετημένη ψηλά στην συσκευή. Αυτό επιτρέπει
βελτιωμένη απόδοση με την χρήση ενός κοντύτερου αεραγωγού
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη On/Off. Σας επιτρέπει να προ επιλέξετε πότε η συσκευή
θα λειτουργεί ταυτόχρονα και σαν κλιματιστικό και σαν αφυγραντήρας
Εξελιγμένη τεχνολογία προστασίας του συμπιεστή
Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
Έξυπνη λειτουργία αυτοδιάγνωσης βλαβών
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2. ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ηλεκτρονικός πίνακας ρυθμίσεων
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Πλενόμενο προ φίλτρο. Στήριξη φίλτρου HEPA
Έξοδος κρύου αέρα με κινούμενες περσίδες
Είσοδος κρύου αέρα
Συνδετικά μέρη στομίου
Εύκαμπτος αεραγωγός εξόδου ζεστού αέρα
Πλενόμενο προ φίλτρο. Στήριξη φίλτρου HEPA
Είσοδος ζεστού αέρα (αποθηκευμένος προσαρμογέας (10))
Προσαρμογέας για τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα
Έξοδος ζεστού αέρα με χειροκίνητα ρυθμιζόμενες περσίδες
Θέση αποθήκευσης τηλεχειριστηρίου
Είσοδος νερού (λειτουργία υγραντήρα)
Θύρα αποστράγγισης νερού / φλοτέρ στάθμης νερού
Δοχείο συλλογής νερού (λειτουργία αφυγραντήρα)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Προειδοποίηση: Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε πως βρίσκεται σε
όρθια θέση για τουλάχιστον 3 – 4 ώρες.
Αυτή η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί πολύ εύκολα από το ένα δωμάτιο στο άλλο.
Κατά την μετακίνησή της, βεβαιωθείτε πως βρίσκεται πάντα σε όρθια θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε τη σε επίπεδη επιφάνεια.

Αποσυσκευασία
Ανοίξτε τη συσκευασία και απορρίψτε όλα τα υλικά
της με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.
Κρατήστε τη συσκευή από τις χειρολαβές μετακίνησης που βρίσκονται στα πλαϊνά της και σηκώστε
τη προσεκτικά έως ότου βγει έξω από την συσκευασία.
Ανοίξτε το δοχείο συλλογής νερού (15) και αφαιρέστε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα
(7) όπως φαίνεται στην εικόνα.
7
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Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (10) από την είσοδο ζεστού αέρα (9).
Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα (7) όταν χρησιμοποιείτε τη
συσκευή στη λειτουργία κλιματισμού με εξαέρωση ή στη λειτουργία επιτόπιου στεγνώματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
1. Συσκευή 5 σε 1 SmartCube
2. Τηλεχειριστήριο
3. Προσαρμογέας (10))
4. Εύκαμπτος αεραγωγός και σετ για το παράθυρο
5. Φίλτρα HEPA
Συναρμολόγηση του εύκαμπτου αεραγωγού (για τη λειτουργία κλιματισμού με εξαερισμό και την κατευθυνόμενη λειτουργία ύγρανσης)
1. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα (7) από το δοχείο αποθήκευσης νερού (15). Τα συνδετικά μέρη στομίου (a) και (b) είναι αποθηκευμένα μαζί με
τον εύκαμπτο αεραγωγό (7). Ετοιμάστε και τα δύο μέρη (a) και (b) του στομίου και
κουμπώστε τα. Μην πιέζετε πολύ δυνατά διότι μπορεί να δημιουργήσετε ζημιά.
2. Ανοίξτε το φίλτρο (8) και αφαιρέστε τον προσαρμογέα όπου είναι αποθηκευμένος.
Κουμπώστε τον προσαρμογέα (10) επάνω στην έξοδο του ζεστού αέρα (11). Βεβαιωθείτε πως έχει κουμπώσει σωστά.
Δείτε κάτωθι σε εικόνα την διαδικασία:

1.
2.
3.
4.

Εισάγετε τον αεραγωγό (7) μέσα στα συνδετικά μέρη του στομίου (6) και γυρίστε το
τουλάχιστον τρεις φορές ώσπου να τοποθετηθεί σωστά.
Βεβαιωθείτε πως ο προσαρμογέας (10) έχει κουμπώσει σωστά στη συσκευή.
Εισάγετε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα και τα συνδετικά μέρη στομίου
Περιστρέψτε καλά στον προσαρμογέα. Για το σωστό βίδωμά του δεν θα χρειαστείτε
περισσότερες από τρεις περιστροφές.

Δείτε την διαδικασία σε εικόνα:
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Σημείωση: Για να αφαιρέσετε τον αεραγωγό και τον προσαρμογέα ακολουθήστε αντίστροφα την πιο πάνω διαδικασία.
Εγκατάσταση σετ παραθύρου
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
περισσότερο από μια επιτόπια ψύξη, συστήνουμε να προχωρήσετε σε εξωτερική εξαέρωση χρησιμοποιώντας το σετ παραθύρου
που σας παρέχεται με τη συσκευή.
Ανοίξτε ελαφρώς το παράθυρο και τοποθετήστε το σετ παραθύρου στο παράθυρο
(για την έξοδο του ζεστού αέρα κατά την
λειτουργία ψύξης) είτε οριζόντια (εικόνα 1)
είτε κάθετα. Στερεώστε το άλλο άκρο του
αεραγωγού με το στόμιο.
Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι τοποθετημένη σε όρθια θέση και δεν υπάρχουν εμπόδια στις εισόδους και εξόδους του αέρα.
Σημείωση:
Το σετ για το παράθυρο έχει σχεδιαστεί για
να εγκατασταθεί μόνο σε παράθυρα με φύλλα η συρόμενα παράθυρα ή πόρτες. Το σετ
για το παράθυρο δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε άλλο τύπο παραθύρων
. Ωστόσο, ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα περισσότερα παράθυρα / πόρτες, αλλά η ύπαρξη ενός κακού εξαερισμού καθιστά την μονάδα λιγότερο αποδοτική. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψύξης εξασφαλίστε ότι το αριστερό άνοιγμα είναι όσο το δυνατόν μικρότερο. Η καλύτερη
μορφή εγκατάστασης είναι μέσω ενός αγωγού στον τοίχο. Προκειμένου να επιτευχθεί
πτώση της θερμοκρασίας στο δωμάτιο, η μονάδα θα πρέπει να αποβάλλει τον ζεστό αέρα
του συμπυκνωτή στο εξωτερικό περιβάλλον , ιδανικά μέσα από τον τοίχο. Με τον κατάλληλο εξαερισμό του κλιματιστικού σας αυτό αποβάλλει θερμότητα έξω από το δωμάτιό
σας, ενώ ψύχεται αποτελεσματικά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Το μήκος του εύκαμπτου αεραγωγού επιμηκύνεται από 28 εκατοστά έως 150 εκατοστά.
Εάν ο σωλήνας επιμηκυνθεί περισσότερο από αυτό το εύρος, ενδέχεται να δημιουργηθεί δυσλειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση δεν έχει ισχύ. Όσο πιο κοντά τοποθετήσετε τον αεραγωγό τόσο καλύτερη απόδοση θα έχετε. Τα 40 εκατοστά θεωρούνται
το ιδανικό μήκος επέκτασης για τη συσκευή. Συνιστάται να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο
στην έξοδο του αέρα προς το περιβάλλον ώστε να αποφευχθεί πιθανή υπερθέρμανση
της συσκευής. Μην λυγίζετε περισσότερο από 30 μοίρες τον εύκαμπτο αεραγωγό.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αυτή η κινητή συσκευή διαθέτει πέντε λειτουργίες: Ψύξη (επιτόπια ψύξη ή ψύξη μέσω
εξαερισμού), Αφύγρανση, Ύγρανση, Καθαρισμό του Αέρα (με φίλτρα HEPA και CARBON),
Ανεμιστήρα.
Ο Ανεμιστήρας διαθέτει δύο ταχύτητες: Υψηλή και Χαμηλή.
Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας είναι: 17 – 30oC.
Η συσκευή θα εμφανίζει στην οθόνη του ηλεκτρονικού πίνακα ρυθμίσεων, την εκάστοτε
λειτουργία, την θερμοκρασία, την υγρασία καθώς επίσης και σε περίπτωση βλάβης τον
τύπο της βλάβης.
Οθόνη του ηλεκτρονικού πίνακα ρυθμίσεων
1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποιήσης On/Off
2. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας
3. Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας / Ρύθμισης
Θερμοκρασίας +
4. Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας / Ρύθμισης
Θερμοκρασίας 5. Οθόνη υγρών κρυστάλλων
6. Ταχύτητα ανεμιστήρα
7. Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
8. Λειτουργία Sleep (Νυχτερινή λειτουργία)
9. Λειτουργία κίνησης περσίδας
Λειτουργία καθαρισμού αέρα

Θερμοκρασία/Υγρασία/Ώρα

Νυχτερινή λειτουργία

Θερμοκρασία

Ενεργοποιημένος
χρονοδιακόπτης

Υγρασία

Λειτουργία ύγρανσης

Ώρα

Ενεργοποίηση λειτουργίας
ταλάντευσης της περσίδας

Εικονίδιο ταχύτητας του ανεμιστήρα

Ένδειξη προβλήματος

Αυτόματη λειτουργία

Λειτουργία ψύξης

Ταχύτητα του ανεμιστήρα

Λειτουργία αφύγρανσης

Λειτουργία κλειδώματος
10
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ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Η συσκευή είναι προρυθμισμένη σε λειτουργία αναμονής μόλις τοποθετήσετε το φις
στη πρίζα.
Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να ρυθμίσετε την λειτουργία Ψύξης. Πατήστε το ξανά
για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία της συσκευής.
Πλήκτρο επιλογής Λειτουργιών. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την
επιθυμητή λειτουργία: Κλιματισμού, Αφύγρανσης, Ύγρανσης, Καθαριστή αέρα,
Ανεμιστήρα
Πλήκτρα TEMP- και TEMP+: Χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα ρυθμίζετε την
θερμοκρασία της λειτουργίας Ψύξης. Το εύρος θερμοκρασίας είναι 17 – 30oC.
Κάθε φορά που πατάτε αυτά τα πλήκτρα η θερμοκρασία αυξάνετε ή μειώνετε
κατά 1oC εντός του εύρους των 17 – 30oC.
Πλήκτρα HUM- και HUM+ κατά τις λειτουργίες Αφύγρανσης και Ύγρανσης:
Χρησιμοποιώντας αυτά τα πλήκτρα αυξάνετε ή μειώνετε την προρυθμισμένη υγρασία
κατά 5% κάθε φορά που τα πατάτε σε ένα εύρος 30-90%.
Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων. Η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ρυθμισμένη θερμοκρασία με (oC) , το ποσοστό υγρασίας με (%) ή τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ωρών (Η).
Όταν ρυθμίσετε την θερμοκρασία ή τον χρονοδιακόπτη, τότε εμφανίζεται η νέα
ρύθμιση θερμοκρασίας στην οθόνη.
Η οθόνη επίσης θα δείχνει την τρέχουσα λειτουργία καθώς επίσης και την ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
Η οθόνη επίσης μπορεί να δείξει εάν υπάρχει κάποια βλάβη στη συσκευή, τον κωδικό της
βλάβης. Δείτε την ενότητα ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΑΘΟΥΣ.
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ. ΥΨΗΛΗ › ΧΑΜΗΛΗ και ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Εάν έχετε επιλέξει την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ταχύτητα του ανεμιστήρα κατά την λειτουργία
ψύξης, η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα σύμφωνα
με τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της επιλεγμένης θερμοκρασίας και της πραγματικής θερμοκρασίας του χώρου.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να προ επιλέξετε την ώρα λειτουργίας της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TIMER για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή μετά την λήξη της ρυθμισμένης ώρας. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής σε προκαθορισμένη
ώρα όταν αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη
ενεργοποίηση της συσκευής σε προκαθορισμένη ώρα όταν αυτή βρίσκεται εκτός
11
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λειτουργίας/σε λειτουργία αναμονής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα καθώς ρυθμίζετε τον χρονοδιακόπτη.
Πατώντας το πλήκτρο POWER, πριν η αντίστροφη μέτρηση ενεργοποιήσει η απενεργοποιήσει την μονάδα, διαγράφονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις
Λειτουργία Ψύξης. Επιλέξτε τη λειτουργία Ψύξης από το πλήκτρο Λειτουργιών.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα TEMP- και TEMP+ για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία
στη λειτουργία Ψύξης. Αυτά τα πλήκτρα αυξάνουν ή μειώνουν κατά 1oC εντός του
εύρους των 17 – 30oC. Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι υψηλότερη από την
ρυθμισμένη θερμοκρασία, ο μικροϋπολογιστής που είναι ενσωματωμένος στη συσκευή θα δώσει εντολή εκκίνησης του συμπιεστή, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία
ψύξης.
Επίσης για πιο εύκολη λειτουργία της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε την ΑΥΤΟΜΑΤΗ Λειτουργία (AUTO). Μπορείτε να λειτουργήσετε το SmartCube σας ως ανεμιστήρα
δροσισμού αφήνοντας τον δροσερό αέρα να εξέρχεται από το μπροστινό μέρος μέσω
των περσίδων και τον ζεστό αέρα να βγαίνει από το πίσω μέρος. Με αυτή τη λειτουργία δεν μειώνεται η θερμοκρασία του δωματίου. Συνιστάται η χρήση της συσκευής ως
κλιματιστικό με έξοδο του αέρα προς το περιβάλλον χρησιμοποιώντας το σετ το οποίο
διατίθεται μαζί με τη συσκευή μέσα από το παράθυρο ή τον τοίχο, σε δωμάτιο κατάλληλου μεγέθους.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία Ψύξης, βεβαιωθείτε πως το φλοτέρ του
νερού (14) είναι σωστά τοποθετημένο έτσι ώστε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της
Ψύξης. Το SmartCube σας είναι μία προηγμένη αυτοεξατμιζόμενη κλιματιστική μονάδα, όπου μειώνει την ανάγκη του να αδειάζετε το δοχείο αποθήκευσης νερού κατά την
λειτουργία της Ψύξης. Εάν η συσκευή εξαερίζεται σωστά το περισσότερο νερό επαναχρησιμοποιείται για να ψύξει τα πτερύγια του συμπυκνωτή και το τυχόν περίσσευμα
εξατμίζεται. Παρακαλούμε μην κάνετε χρήση της μόνιμης αποχέτευσης νερού εάν χρησιμοποιείτε την αυτοεξατμιζόμενη εγκατάσταση χωρίς έξοδο του αέρα στο εξωτερικό
περιβάλλον έτσι ώστε να επιτύχετε καλύτερη απόδοση Ψύξης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Επιλέξτε την λειτουργία αφύγρανσης από το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Ο αφυγραντήρας SmartCube είναι εξοπλισμένος με έναν έξυπνο μικροϋπολογιστή όπου διασφαλίζει την ακριβή μέτρηση της υγρασίας στον χώρο και πραγματοποιεί συνεχή αφύγρανση
αυτής της υγρασίας με την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση.
Όταν η υγρασία του χώρου είναι χαμηλότερη από την ρυθμισμένη στο 2%, ο συμπιεστής
σταματά αυτόματα την λειτουργία του για 3,5 λεπτά ώστε να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Ο μικροϋπολογιστής θα μετρά τα επίπεδα υγρασίας στον χώρο και μόνο όταν αυτά
είναι υψηλότερα από το προρυθμισμένο όριο του 2% θα δώσει εντολή στον συμπιεστή
ώστε να ξεκινήσει πάλι την λειτουργία του.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (HUM-, HUM+)
CO(συνεχής)Æ30%Æ35%Æ40%Æ45%Æ50%Æ55%Æ60%Æ65%Æ70%Æ75%Æ80%Æ
85%Æ90%ÆCO
12
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Λειτουργία Στεγνώματος: Ρυθμίστε το επίπεδο υγρασίας στη λειτουργία CO ή σε εύρος από 30% - 50% με την
ταχύτητα του ανεμιστήρα στο μέγιστο. Τοποθετήστε το
SmartCube σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρο μακριά από τα
ρούχα σας και το στεγνωτήριο. Μην τοποθετείτε τα ρούχα
σας απευθείας επάνω στο SmartCube και στους αεραγωγούς του. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον εύκαμπτο
αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα και να τον στρέψετε προς
το σημείο όπου έχετε τοποθετήσει τα ρούχα που θέλετε
να στεγνώσετε γρηγορότερα (π.χ. ρούχα, παπούτσια κλπ).
Βεβαιωθείτε πως τίποτα δεν μπλοκάρει την έξοδο του ζεστού αέρα.
Μόλις γεμίσει το δοχείο αποθήκευσης νερού του αφυγραντήρα, αυτός σταματά αυτόματα την λειτουργία του. Μην αφαιρείτε το δοχείο εάν δεν έχει γεμίσει και δεν έχει
σταματήσει η λειτουργία του. Μόλις το δοχείο γεμίσει περιμένετε περίπου 30 λεπτά πριν
το αφαιρέσετε καθώς το νερό μπορεί ακόμα να αποψύχεται μέσα στο δοχείο. Μην μετακινείτε την συσκευή όταν το δοχείο αποθήκευσης νερού έχει αφαιρεθεί και βεβαιωθείτε
πως το φλοτέρ στάθμης νερού βρίσκεται στη σωστή θέση ώστε να αποφευχθεί διαρροή
νερού. Για να επανεκκινήσετε την λειτουργία του SmartCube εισάγετε στη θέση του το
δοχείο αποθήκευσης νερού και πατήστε το πλήκτρο POWER (Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης).
Σημείωση: Όταν κατά την λειτουργία αφύγρανσης αφαιρέσετε το φλοτέρ στάθμης νερού (14), το νερό θα πηγαίνει μέσα στο δοχείο αποθήκευσης νερού (15). Μόνιμη αποστράγγιση νερού σε κεντρική αποχέτευση μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να μην χρειάζεται συνεχής επίβλεψη και άδειασμα του δοχείου. Περιστασιακά μπορεί να εμφανίζεται η
ένδειξη DF στην οθόνη. Ο αφυγραντήρας βρίσκεται σε λειτουργία απόψυξης. Η κανονική λειτουργία θα ξεκινήσει πάλι μόλις ο κύκλος της απόψυξης τελειώσει. Όσο χαμηλότερη θερμοκρασία έχει το δωμάτιο τόσο πιο συχνά πραγματοποιείται η λειτουργία της
απόψυξης.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ
Επιλέξτε τη λειτουργία Ύγρανσης από το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Το SmartCube
είναι ένας ισχυρός υγραντήρας χώρου 5 λίτρων ανά ημέρα.
Εάν ο αέρας στο δωμάτιό σας είναι πολύ ξηρός ή υποφέρετε από αλλεργίες, το
SmartCube σας θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας που
χρειάζεστε.
Ο έξυπνος μικροϋπολογιστής του SmartCube θα μετρήσει την ακριβή υγρασία του δωματίου και θα προσθέσει την υγρασία που χρειάζεται ο χώρος προκειμένου να επιτευχθεί η προρυθμισμένη υγρασία που εσείς έχετε ρυθμίσει ως επιθυμητή.
Αρχικά προσθέστε περίπου ένα λίτρο νερού μέσω της εισόδου πλήρωσης νερού (αφορά
την λειτουργία ύγρανσης) (13) που βρίσκεται πίσω από το φίλτρο. Ρυθμίστε το ποσοστό
υγρασίας από τα πλήκτρα HUM- / HUM+.
Η συσκευή θα σταματήσει μετά από περίπου 4 ώρες. Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε κι
άλλο νερό (περίπου 0,8 λίτρα). Σε περίπτωση που εισαχθεί περισσότερο νερό από αυτό
που χρειάζεται, το πλεόνασμα νερού θα καταλήξει στο δοχείο αποθήκευσης νερού του
13
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αφυγραντήρα (15).
Ο ανεμιστήρας και το μοτέρ ρίψης νερού θα δουλεύουν αλλά ο συμπιεστής κατά την
διάρκεια αυτής της λειτουργίας δεν θα λειτουργεί.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε πως το λαστιχένιο φλοτέρ νερού βρίσκεται σωστά στη θέση του
κατά την λειτουργία της Αφύγρανσης. Σε διαφορετική περίπτωση η συσκευή δεν θα
προχωρά σε ύγρανση του χώρου.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΑΝΣΗΣ (HUM-, HUM+)
CO(συνεχής)Æ30%Æ35%Æ40%Æ45%Æ50%Æ55%Æ60%Æ65%Æ70%Æ75%Æ80%Æ
85%Æ90%ÆCO
ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
Επιλέξτε την λειτουργία Air Purifier (Καθαριστής Αέρα) από το πλήκτρο επιλογής λειτουργίας. Το SmartCube σας θα ξεκινήσει την λειτουργία τους ως Καθαριστής Αέρα μέσω
των Φίλτρων HEPA και θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας.
Κατά την διάρκεια κανονικής λειτουργίας Καθαρισμού του Αέρα η οθόνη θα δείχνει το
σύμβολο
και θα λειτουργεί μόνο το μοτέρ του ανεμιστήρα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την συσκευή μόνο σαν ανεμιστήρα, αφαιρέστε τα φίλτρα.
Μετά από 2000 ώρες λειτουργίας στην λειτουργία του ανεμιστήρα/καθαριστή αέρα, θα
ανάψει ένδειξη προειδοποίησης E8. Μόλις δείτε αυτή την ένδειξη θα πρέπει να αντικαταστήσετε τα φίλτρα. Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SPEED
για 3 δευτερόλεπτα, ώστε να επαναρυθμιστεί ο χρόνος αλλαγής φίλτρων.
Σημείωση: Για καλύτερη απόδοση ροής του αέρα κατά τις λειτουργίες Κλιματισμού και
Αφύγρανσης, προτείνουμε να αφαιρείτε τα φίλτρα. Καθαρίζετε τακτικά (μία φορά την
εβδομάδα) με ηλεκτρική σκούπα και ποτέ με νερό, τα φίλτρα HEPA & ACTIVE CARBON.
Επίσης καθαρίζετε μία φορά κάθε 2-3 εβδομάδες τα προφίλτρα είτε με ηλεκτρική σκούπα είτε με χλιαρό νερό. Πριν την επανατοποθέτησή τους βεβαιωθείτε πως έχουν στεγνώσει πολύ καλά σε μέρος σκιερό.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SLEEP (ΥΠΝΟΥ)
Ενεργοποιήστε την λειτουργία ΥΠΝΟΥ μέσω του πλήκτρου SLEEP. Κατά την διάρκεια
λειτουργίας Κλιματισμού, πατήστε το πλήκτρο SLEEP για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ΎΠΝΟΥ. Αυτόματα θα αυξήσει την θερμοκρασία κατά 1oC μετά από μία ώρα και
θα προσαρμόσει την αύξηση κατά 2oC μετά από 2 ώρες.
ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (SWING)
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η ταλάντωση της περσίδας. Η ταλάντωση της
περσίδας θα σταματήσει μόλις πατήσετε ξανά αυτό το πλήκτρο. Η περσίδα θα κλείσει
αυτόματα μόλις σταματήσει η λειτουργία της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μόλις το δοχείο αποθήκευσης νερού του αφυγραντήρα γεμίσει, η
ένδειξη E4 εμφανίζεται στην οθόνη. Για να επανεκκινήσετε την λειτουργία της συσκευής, αδειάστε το δοχείο αποθήκευσης νερού. Η προειδοποίηση Ε4 εξαφανίζεται μόλις
επανατοποθετηθεί το άδειο δοχείο αποθήκευσης νερού και η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ξανά πατώντας το πλήκτρο POWER. Η ένδειξη Ε8 / προειδοποίηση για την
αλλαγή φίλτρων, μπορεί να επαναρυθμιστεί πατώντας το πλήκτρο FAN SPEED για 3 δευ14
τερόλεπτα.
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Λειτουργία Κλειδώματος (LOCK)
Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα
στην οθόνη του SmartCube για τρία δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής. Οι λειτουργίες
καθώς επίσης και η οθόνη δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν έως ότου απενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία κλειδώματος πατήστε ξανά τα ίδια πλήκτρα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.
Τηλεχειριστήριο
On/Off
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
Function selection
Επιλογή λειτουργίας
Start/Stop timer
Χρονοδιακόπτης Εκκίνησης/Παύσης
Auto operation
Αυτόματη λειτουργία
High fan speed
Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
Low fan speed
Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
Sleep mode
Λειτουργία Ύπνου
Temp/Humidity + /Θερμοκρασία/Επίπεδο υγρασίας + /Swing mode
Κίνηση περσίδας
Πολλαπλό σύστημα ασφαλείας
1.1 Σύστημα προστασίας κατά του πάγου:
Όταν η θερμοκρασία χώρου είναι χαμηλή κατά τις λειτουργίες Κλιματισμού ή Αφύγρανσης, ο συμπιεστής και η αντλία νερού σταματούν να λειτουργούν εάν η θερμοκρασία
του εξατμιστή / συμπυκνωτή είναι πολύ χαμηλή. Μόλις η θερμοκρασία του εξατμιστή /
συμπυκνωτή αυξηθεί, η συσκευή επανέρχεται σε λειτουργία.
1.2 Προστασία κατά της υπερχείλισης νερού:
Μόλις το επίπεδο του νερού στο εσωτερικό ή εξωτερικό δοχείο νερού ξεπεράσει το
μέγιστο όριο, η συσκευή προειδοποιεί αυτόματα και η ένδειξη Ε4 εμφανίζεται στην οθόνη της. Παρακαλούμε αδειάστε το νερό από το δοχείο σύμφωνα με την ενότητα «Αποστράγγιση του νερού».
1.3 Προστασία του συμπιεστή:
Ο συμπιεστής διαθέτει σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης και μπορεί να
σταματήσει την λειτουργία του ώστε να αποφευχθεί πιθανή βλάβη. Επίσης ο συμπιεστής θα ξεκινήσει την λειτουργία του με καθυστέρηση 3 λεπτών, ως πρόσθετο μέτρο
προστασίας.
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Το SmartCube σας ένα εξελιγμένο αυτοεξατμιζόμενο κλιματιστικό, μειώνει την ανάγκη για πιο
συχνό άδειασμα του δοχείου νερού κατά την λειτουργία Ψύξης. Εάν η συσκευή εξαερίζεται σωστά,
το περισσότερο νερό επαναχρησιμοποιείται ώστε
να ψύξει τα πτερύγια του συμπυκνωτή και όποιο
περίσσευμα εξατμίζεται.
Βεβαιωθείτε πως το φλοτέρ νερού είναι σωστά
τοποθετημένο και μην χρησιμοποιείτε μόνιμη αποχέτευση εάν θέλετε να λειτουργήσετε την αυτοεξατμιζόμενη εγκατάσταση για βελτιωμένη απόδοση στην λειτουργία Ψύξης.

Χειροκίνητη αποστράγγιση:
1.1 Η συσκευή σταματά να λειτουργεί σε περίπτωση που είτε το εσωτερικό είτε το εξωτερικό δοχείο νερού είναι γεμάτα.
1.2 Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Αφαιρέστε το φλοτέρ στάθμης νερού και αφήστε το εσωτερικό δοχείο νερού να αδειάσει στο
εξωτερικό δοχείο νερού για τουλάχιστον 30 λεπτά. Προσπαθήστε να μην μετακινήσετε
απότομα τη συσκευή καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την υπερχείλιση νερού
από το εξωτερικό δοχείο.
1.3 Αδειάστε το εξωτερικό δοχείο.
1.4 Επανατοποθετήστε το φλοτέρ στάθμης νερού στη θέση του.
Μόνιμη αποστράγγιση:
1.1 Αφαιρέστε το φλοτέρ στάθμης νερού (μην αφαιρείτε το δοχείο νερού).
1.2 Χρησιμοποιήστε σωλήνα νερού προκειμένου να συνδέσετε τη συσκευή με την κεντρική αποχέτευση.
1.3 Μπορείτε να τοποθετήσετε αυτό τον σωλήνα στο υπάρχον σύστημα υδραυλικών
σας, να το οδηγήσετε εκτός σπιτιού ή να τον χρησιμοποιήσετε συνδυαστικά με μία
αντλία νερού (για παράδειγμα χρήση σε κελάρια/υπόγεια).
1.4 Αυτή η λειτουργία συνιστάται όταν υπάρχει συνεχής λειτουργία Αφύγρανσης χωρίς
επίβλεψη.
Σημειώσεις: Όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Κλιματισμού, συνιστάται να μην
τοποθετείτε τον σωλήνα μόνιμης αποχέτευσης νερού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως
το φλοτέρ στάθμης νερού είναι σωστά τοποθετημένο κατά την λειτουργία της συσκευής.
Παρακαλούμε αφαιρέστε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα, συνδέστε έναν
σωλήνα αποχέτευσης στην τρύπα αποχέτευσης και οδηγήστε το νερό σε εξωτερικό
χώρο ώστε να βελτιστοποιήσετε την απόδοση Αφύγρανσης.
Μόλις γεμίσει το δοχείο αποθήκευσης νερού, θα εμφανιστεί η ένδειξη Ε4 στην οθόνη.
Παρακαλούμε αφαιρέστε το φλοτέρ στάθμης νερού και αφήστε να αδειάσει πρώτα το
εσωτερικό δοχείο και μετά το εξωτερικό δοχείο νερού. Μόλις αδειάσουν και τα δύο δοχεία, παρακαλούμε επανακκινήστε την συσκευή. Η συσκευή τώρα θα λειτουργεί σωστά.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός
Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση.
Καθαρισμός της επιφάνειας της συσκευής
Καθαρίστε τα πλαστικά μέρη της συσκευής με ένα ξεσκονόπανο ή με ένα μαλακό πανί
ελαφρώς βρεγμένο. Μην χρησιμοποιείτε χημικά προϊόντα (όπως βενζόλιο, αλκοόλ, βενζίνη κλπ) καθώς μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στη συσκευή.
Καθαρισμός των φίλτρων
a) Καθαρίστε τα φίλτρα αέρα τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Όταν το
φίλτρα αέρα μπλοκάρονται από σκόνη, η απόδοση της συσκευής επηρεάζεται σημαντικά.
b) Βγάλτε τραβώντας προσεκτικά και από τις δύο μεριές το προ φίλτρο και πλύντε το
μαλακά βυθίζοντάς το σε ζεστό νερό (έως 40oC) με ουδέτερο απορρυπαντικό.
c) Ξεβγάλτε το, στεγνώστε το καλά και επανατοποθετήστε το.
d) Μην πλένετε ποτέ με νερό τα φίλτρα HEPA & ACTIVE CARBON. Για τον καθαρισμό
τους χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα.
e) Επανατοποθετήστε προσεκτικά όλα τα φίλτρα.
Συντήρηση τέλους εποχής:
1.
2.

Τερματίστε τη λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φις από τη πρίζα.
Βγάλτε τη πρίζα από την τρύπα αποχέτευσης και αδειάστε το εσωτερικό δοχείο.
Μπορείτε επίσης να αποστραγγίσετε το νερό γέρνοντας τη συσκευή προς το δοχείο
νερού.
3. Αδειάστε το εξωτερικό δοχείο.
4. Βάλτε πάλι το φις στη πρίζα, ξεκινήστε την λειτουργία της συσκευής στη χαμηλή
ταχύτητα του ανεμιστήρα στη λειτουργία ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΑΕΡΑ.
5. Αφήστε τη συσκευή σε αυτή τη λειτουργία για μισή ημέρα έως ότου ο αγωγός/σωλήνας στεγνώσει. Πραγματοποιώντας αυτή τη διαδικασία κρατάτε το εσωτερικό της
συσκευής στεγνό και έτσι αποφεύγετε την δημιουργία μούχλας.
6. Καθαρίστε τα φίλτρα όπως περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμός φίλτρων.
7. Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το φις από τη πρίζα.
8. Διαχωρίστε τον εύκαμπτο αεραγωγό εξόδου ζεστού αέρα από τον προσαρμογέα και
αποθηκεύστε τα με ασφάλεια όπως τα αγοράσατε.
9. Καλύψτε τη συσκευή, ιδανικά στην αρχική της συσκευασία και τοποθετήστε τη σε
μέρος στεγνό.
10. Βγάλτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και αποθηκεύστε τις ή απορρίψτε τις
στα ειδικά σημεία συλλογής μπαταριών, με ασφάλεια.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Μην επισκευάζετε ή αποσυναρμολογείτε μόνοι σας την συσκευή. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό ακυρώνει την εγγύηση και μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.
Πρόβλημα

Αιτία προβλήματος

Λύση

Έχει διακοπεί η παροχή
ρεύματος

Μόλις επανέλθει το ρεύμα,
επανεκκινήστε τη συσκευή

Έχει γεμίσει το δοχείο
νερού (Ε4)

Αδειάστε το εσωτερικό/
εξωτερικό δοχείο νερού

Πρέπει να αλλάξετε τα
φίλτρα (Ε8)

Αλλάξτε τα φίλτρα ή
επαναρυθμίστε τον
χρόνο καθαρισμού τους
πατώντας το πλήκτρο fan
speed για 3''

Η λειτουργία του
χρονοδιακόπτη είναι
ενεργοποιημένη

Ακυρώστε την λειτουργία
Χρονοδιακόπτη (πατώντας
το πλήκτρο POWER ON)

Η θερμοκρασία του
δωματίου είναι είτε πολύ
χαμηλή είτε πολύ υψηλή

Χρησιμοποιείτε τη
συσκευή σε εύρος
θερμοκρασίας 7-35oC

Βρίσκεται σε άμεση επαφή
με το ηλιακό φως

Τραβήξτε τις κουρτίνες

Παράθυρα ή πόρτες είναι
ανοικτά

Κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα

Βρίσκεται πολύς κόσμος
στο δωμάτιο ή υπάρχει
συσκευή θέρμανσης στο
χώρο

Χρησιμοποιήστε πρόσθετο
κλιματισμό

Τα φίλτρα είναι πολύ
βρώμικα

Καθαρίστε ή αλλάξτε τα
φίλτρα

Οι είσοδοι και έξοδοι αέρα
είναι μπλοκαρισμένοι

Καθαρίστε τις εισόδους
και εξόδους του αέρα

Η θερμοκρασία δωματίου
είναι χαμηλότερη από την
ρυθμισμένη θερμοκρασία

Αλλάξτε την ρυθμισμένη
θερμοκρασία

Η συσκευή δεν είναι
τοποθετημένη σε επίπεδη
επιφάνεια

Τοποθετήστε τη συσκευή
σε επίπεδη σκληρή
επιφάνεια

Η συσκευή δεν δουλεύει

Η συσκευή δεν αποδίδει

Υπερβολικός θόρυβος
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Ο συμπιεστής δεν
λειτουργεί

Έχει ενεργοποιηθεί η
προστασία κατά της
υπερθέρμανσης

Ελέγξτε τον εξαερισμό.
Επανεκκινήστε την
συσκευή μετά από 5
λεπτά ώστε να κρυώσει ο
συμπιεστής

Η απόσταση από τη
Τοποθετήστε πιο
συσκευή είναι πολύ μακριά κοντά στη συσκευή το
τηλεχειριστήριο
Η οθόνη της συσκευής
δεν έλαβε το σήμα από το
τηλεχειριστήριο

Δώστε εκ νέου εντολή από
πιο κοντά

Οι μπαταρίες θέλουν
αλλαγή

Αλλάξτε τις μπαταρίες

Βραχυκύκλωμα τόσο στον
αισθητήρα θερμοκρασίας
όσο και στην πλακέτα

Απευθυνθείτε στο Service

Ένδειξη Ε1 στην οθόνη

Απευθυνθείτε στο Service

Ένδειξη Ε2 στην οθόνη

Βραχυκύκλωμα στον
αισθητήρα θερμοκρασίας
του χαλκοσωλήνα και των
καλωδίων της πλακέτας

Ένδειξη Ε4 στην οθόνη

Έχει γεμίσει το δοχείο
νερού ή υπάρχει κακή
επαφή του καλωδίου
επικοινωνίας

Εάν το πρόβλημα δεν
λυθεί αδειάζοντας το
δοχείο, επικοινωνήστε με
το Service

Ένδειξη DF στην οθόνη

Προστασία κατά του πάγου Περιμένετε έως
ολοκληρωθεί ο κύκλος
απόψυξης. Η λειτουργία
θα επανέλθει αυτόματα.
Δεν χρειάζεται περαιτέρω
παρέμβαση από τον
χρήστη.

Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Service.
+302105986490, fax: +30210 5313349
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν σε κάδους κοινών απορριμμάτων. Η συλλογή απορριμμάτων του συγκεκριμένου είδους πρέπει να γίνεται
ξεχωριστά, για ειδική επεξεργασία η οποία είναι απαραίτητη.
Τόσο το ίδιο προϊόν όσο και η συσκευασία του θα πρέπει να απορρίπτονται
με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Για τη σωστή τους απόρριψη παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα από
όπου αγοράσατε τη συσκευή.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο

TSC-25

Απόδοση Ψύξης

BTU/h

3.070

Απόδοση Ψύξης

kW

0.9

Αφύγρανση

Λίτρα/ημέρα

25 (30oC/80%RH)

Απόδοση Ύγρανσης

Λίτρα/ώρα

0.2

Ονομαστική ισχύς (ΕΝ60335)

Watt

Ψύξη: 360

Ονομαστική απόδοση αφυγραντήρα

Watt

360

Ονομαστική απόδοση υγραντήρα

Watt

60

Ηχητική ισχύς

dB(A)

56

Παροχή αέρα

m3/ώρα

145

Μέγιστη επιτρεπτή πίεση

Mpa

5.5

Ρεύμα Λειτουργίας

Ψύξη: 1.6Α

Ισχύς

220-240V/50Hz

Ασφάλεια

250VAC 2A

Ψυκτικό Υγρό

R410A, 185g

Καθαρό Βάρος

kg

15.5

Διαστάσεις (ΠxBxY)

mm

285x375x500

Χωρητικότητα αποσπώμενου δοχείο νερού

Λίτρα

2.6

(ΕΚ) αριθ 842/2006: R410A / R134a είναι ένα είδος φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου που
καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο.
Συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη R410A του (GWP) είναι το 1975.
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SAFETY INSTRUCTIONS
Important!
• Carefully read the instructions before operating the unit.
Note: This appliance is for indoor use only.
• Rating: This unit must be only connected to a 220-240 V /
50 Hz earthed outlet.
• Installation must be in accordance with regulations of the
country where the unit is used.
• If you are in any doubt about the suitability of your electrical
supply have it checked and, if necessary, modified by a
qualified electrician.
• This appliance has been tested and is safe to use. However,
as with any electrical appliances - use it with care.
• Disconnect the power plug from socket before dismantling,
assembling or cleaning.
• Avoid touching any moving parts of the appliance.
• Never insert fingers, pencils or any other objects through
the guard
• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental
capabilities. It is also not intended for use by those with a
lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning the use of the
appliance by a person responsible for their safety.
• Do not leave children unsupervised with this appliance.
• Do not clean the unit by spraying it or immersing it in water.
• Never connect the unit to an electrical outlet using an
extension cord. If an outlet is not available, one should be
installed by a qualified electrician.
• Never operate this appliance if the cord or plug is damaged.
21
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•

•

•
•

•

•

•
•

Ensure the power cord is not stretched or exposed to sharp
object/edges.
A damaged supply cord should be replaced by the
manufacturer or a qualified electrician in order to avoid a
hazard.
Any service other than regular cleaning or filter
replacement should be performed by an authorized service
representative. Failure to comply could result in a voided
warranty.
Do not use the appliance for any other purposes than its
intended use.
This unit must always be stored and transported upright,
otherwise irreparable damage may be caused to the
compressor; if in doubt we suggest waiting at least 24
hours before starting the unit.
Avoid restarting the air conditioning unit unless 3 minutes
have passed since being turned off. This prevents damage
to the compressor.
Never use the mains plug as a switch to start and turn off
the air conditioning unit. Use the provided ON/OFF switch
located on the control panel.
Always place the unit on a dry and stable surface.
The appliance should not be installed in laundry or wet
rooms

Energy Saving and Unit Safety Protection Tips
• Do not cover or restrict the airflow from the outlet or inlet
grills.
• For maximum performance the minimum distance from a
wall or objects should be 50cm. Unit is fitted with thermal
22
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cut off sensor that will prevent overheating
• Keep the filters clean. Under normal conditions, filters should
only need cleaning once every 2-3 weeks (approximately).
Since the filters remove airborne particles, more frequent
cleaning maybe necessary, depending on the air quality.
• For the initial start-up in air conditioning mode set the fan
speed to maximum and the thermostat to 3-4 degrees
lower than the current temperature. After, set the fan switch
to low and set the thermostat to your desired setting.
• To protect the unit we recommend not using the cooling
function when the ambient temperature > 35℃.

FEATURES AND PARTS LIST
1. FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Part of Multifunctional Air Treatment Unit of Intelligent Air Conditioning products
Compact, designer inspired model
Cooling, Dehumidifying, Humidifying for all around the year use
Improves comfort and indoor air quality
Self-evaporative system in cooling mode - no need to empty external water tank
Digital Control Panel with side vents to prevent dust and dirt entering the machine.
Intelligent LCD screen, indicates temperature, humidity, operation mode
Remote control that can be stored in slot at on the side of unit after use.
The hot air outlet is positioned high on the unit – this allows for improved performance with
the use of a short hose
On/Off timer function – allows you to choose when the unit operates both in air conditioning
and dehumidifying mode
Advanced Compressor protection technology
Recessed castors for improved portability
Self-Diagnostic intelligent appliance
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2. PARTS LIST

1. Control panel
2. Remote control sensor
3. Washable mesh filter
4. Cold air outlet with swinging louvres
5. Cold air inlet
6. Fishtail connector
7. Hot air exhaust hose
8. Washable mesh filter

9. Hot air inlet (mount clip (10) storage)
10. Hot air outlet hose mount adapter
11. Hot air outlet with directional louvres
12. Remote control slide in slot
13. Water filling port (humidifier function)
14. Water drain port / Rubber water stopper
15. Dehumidifier water tank

INSTALLATION
Warning Before using this unit, please keep it upright for at least 3-4 hours.
This unit can easily be moved from one room to another.
While moving the unit please note that it must always be kept upright and then placed on an
even surface.
Unpacking
Open the box and remove all the packing out of way.
Grip the unit by the carry handles located on either sides
the unit and carefully lift until it slides out of the foam base.
Open the water tank (15) and remove the exhaust hose
as in picture.
Remove the side mount clip (10) from hot air inlet (9)
Install the exhaust hose (7) if operating the unit in vented
air conditioning mode or spot drying mode

o f
(7)

PACKAGE CONTENTS
1 / Air Treatment unit
3 / Side mount clip (10)

2 / Remote control
4 / Hose and window kit
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Assemble the hose (for vented air conditioning mode and directional drying)
1. Remove the hot air exhaust hose (7) from the water tank (15). The fishtail (6) parts (a) and
(b) are stored within the hose (7). Prepare both parts (a) and (b) of hose adaptor and clip
them together. Do not push too hard as this may cause damage. Fr
2. Open filter (8) and remove hot air exhaust mount adapter (10) from its storage. Clip the hot
air exhaust mount (10) over hot air outlet (11) making sure it clicks into place.
The procedure is illustrated bellow.

1. Insert the hose (7) in to the fishtail (6) and rotate it at least 3 times until in place
2. Make sure hot air exhaust mount adapter (10) is clipped to the unit
3. Insert the assembled hose and fishtail
4. Rotate is firmly into adapter. To screw it into place should take no less than three rotations.
The procedure is illustrated bellow.

Note: To remove the hose and adapter reverse the procedure
Installation of window kit(Optional part)
If you want to use the unit more than a spot cooler we
recommend to vent it out using the supplied window kit(Optional
part). Partially open the window and then fix the window kit to
the window either horizontally (fig.1) or vertically. Clip the other
end of the hose with the fishtail adapter to the air outlet of the
window slider.
Make sure the unit is upright and there are no obstructions to
the air inlets and outlet grills.
Note: The window kit is only designed to be installed with
sliding or sash windows or doors. The window kit is not made
to be used with any other style of windows. However the fish
tail adaptor can be used with most windows / doors but there
will be an old air escape making unit less efficient. When using
the cooling mode ensure that the opening left is as small as
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possible. The best form of installation is through a wall duct.
In order to achieve a drop of temperature in the room, note that the unit will need to be vented
out, ideally through the wall. By properly venting your air conditioner expels heat out of your
room while efficiently cooling it.

Important safeguards
The length of the soft hose extends from 28 cm to 150 cm. If hose is extended above this length
the unit may malfunction and this can invalidate the warranty. Shorter the hose the better the
results, 40 cm is the ideal hose length for your machine. We recommend the outlet vent must
be well ventilated and not obstructed as this will cause the unit to overheat. Avoid bending the
air hose more than 30 degrees.

OPERATION AND SETTINGS
This multifunctional air treatment unit boasts four functions: cooling (spot cooling or vented),
dehumidifying, humidifying, air cleaning (with optional HEPA filters) / fan and humidifying.
The fan has two speeds: high and low
Temperature range settings are: 17-300C
The unit will also display operating function, temperature, humidity, fault diagnostic and
protective functions on the LCD screen.
Control panel
(1) Power ON / OFF
(2) Function selection
(3) Humidity / Temp +
(4) Humidity / Temp (5) LCD Display
(6) Fan Speed
(7) 24 hrs timer
(8) Sleep mode
(9) Swing function
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Air Purifier mode

Temperature / Humidity / Hours

Sleep mode on

Temperature

Timer on

Humidity

Humidifier mode

Time

Swinging on

Fan speed icon

Error Alarm

Auto mode

Air Conditioner mode

Fan speed

Dehumidifier mode

Child Lock

OPERATION GUIDE
When plugged in the unit is automatically in standby status
POWER KEY: Press Press this button to turn the unit on and enter cooling mode.
Press again and the unit will switch off.
FUNCTION: Press this key to choose Air Conditioner, Dehumidifier, Humidifier, Air Purifier
Mode (with optional HEPA filters), Fan
TEMP- and TEMP+ button: sets temperature in air conditioning mode. Temperature
can range from 17- 30℃. Those keys increment or decrement the preset temperature
by 1℃ each time they are pressed within the 17- 30℃ range.
HUM- and HUM+ during dehumidifying & humidifying function: This key increment or
decrement the preset humidity by 5% each time it is pressed within 30- 90% range.
LCD DISPLAY. The display indicates the current setting temperature, humidity or the timer
settings and will be accompanied by temperature (℃), humidity (%) or hours (H) signs.
When the set temperature or the timer is adjusted, the new setting is shown then the display
returns the current set temperature.
The display will also show function modes and fan speed informations.
※ The display is also used to show error codes should a fault occur, see ERROR CODES.
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FAN SPEED. HIGH›LOW and AUTO
If «AUTO» is selected during cooling function the fan speed will automatically be adjusted
to HIGH or LOW according to the difference between settings and ambient temperature.
TIMER Press the icon to select your desired operation time periods.
Use the TIMER button to turn on / off the unit after the set time is over.
You can only set the auto-shut off timer while the unit is operating (on)
You can only set the auto-start timer while the unit is in standby (off)
You can set the function and fan speed while setting the timer.
Pressing the POWER key before count down turns the unit on or off will clear the settings
AIR CONDITIONER MODE Select the air conditioner mode from function button.
Use TEMP- and TEMP+ keys to set temperature in air conditioning mode. Those keys increment
or decrement the preset temperature by 1℃ each time they are pressed within the 17- 30℃
range. SmartCube is a fully climate control Air Conditioner. If temperature in the room is higher
than set temperature the micro-computer will start the compressor, cooling down.
Also AUTO function can be set for easy operation.
You can use SmartCube as personal / spot air cooler with cold air blowing through the swinging
louvres and hot air coming through the back. Please note that in this mode the temperature
in the room will not be reduced. We recommend venting the air conditioner with the vent kit
supplier through the wall or through the window and using it in a room of appropriate size.
Note: When in air conditioning please make sure the rubber water stopper (14) is in place
to ensure maximum cooling and efficiency. Your SmartCube is an advanced self-evaporative
air conditioner, which reduces the need to empty the water tank in cooling mode. If the unit
is vented correctly most of the water is reused to cool the condenser coils and any excess is
evaporated. Please do not use continuous drainage if you intend to use the self-evaporating
facility for improved cooling effect.

DEHUMIDIFIER MODE
Select the dehumidifier mode from function button. The multifunctional air treatment unit
contains an intelligent micro-computer that will ensure humidity is measured exactly and is able
to maintain a constant humidity dehumidifying with minimum energy expense.
When ambient humidity is lower than set humidity by 2%, compressor will stop automatically
for 3.5 minutes saving energy. The micro-computer will measure the humidity and restart the
compressor only the ambient humidity is higher than set humidity by 2%.
HUMIDITY SETTINGS (HUM-, HUM+)
CO(continuous)Æ30%Æ35%Æ40%Æ45%Æ50%Æ55%Æ60%Æ65%Æ70%Æ75%Æ80%
Æ85%Æ90%ÆCO
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Laundry mod: Set the humidistat to continuous mode or set
the range from 30%-50% and fan speed to maximum and place
within 1.5 meters from clothes / laundry dryer. Do not place
clothes directly over any of the unit’s vents.
You can also install the hot air exhaust hose and direct it to the
spot you want to rapidly dry (e.g. plaster, clothes, shoes, etc.).
Make sure that there is nothing blocking the hot air exhaust air
flow.
On tank full the dehumidifier will stop operating. Do not remove
the water tank before is full and the dehumidifier stops operating.
Once the tank is full wait for another 30 minutes before removing
it as water may still defrost into the tank. Do not move the unit once the tank is displaced and
ensure rubber stopper in place to prevent water leaks. To resume operation insert the tank back
and press power button.
Note: When in dehumidifier mode remove the rubber water stopper (14) from drain. Water will
go in to the water tank (15). Permanent drainage and water pump can be attached to the unit
for unattended use. Occasionally the DF may appear on the LCD. The dehumidifier is in defrost
mode and normal operation will resume as soon as the defrost cycle finishes. The lower the
room temperature the more defrosting will happen.
HUMIDIFIER MODE
Select the humidifier mode from function button. The multifunctional air treatment unit is a
powerful 5 litres per day humidifier.
If your room is too dry or suffering from allergies, your multifunctional air treatment unit will help
maintaining the exact humidity level you need.
The multifunctional air treatment unit intelligent micro-computer will measure the exact humidity
in the room and only add enough moisture to achieve the set humidity.
Initially add approximately a liter of water via water filling port (13) behind the filter. Set the
humidity from HUM- / HUM+ keys.
Unit will stop after about 4 hours. You will need to add more water if necessary (approx. 0.8
litres). Any excess water will go in the main water tank (15).
Fan and the water spray motor will work but the compressor will be turned off in this mode.
Note: When in humidifier mode make sure the rubber water stopper (14) is in place otherwise
unit will not humidify.
HUMIDITY SETTINGS (HUM-, HUM+)
CO(continuous)Æ30%Æ35%Æ40%Æ45%Æ50%Æ55%Æ60%Æ65%Æ70%Æ75%Æ80%
Æ85%Æ90%ÆCO
AIR PURIFIER / FAN MODE
Select the Air Purifier mode from function button. Your multifunctional air treatment unit is a dual
HEPA air purifier and will improve the indoor air quality.
During normal air cleaning operation the LCD will show
symbol and only the fan motor
operates. If used without the optional HEPA filters the unit will operate in fan mode only.
After 2000 hours of fan operation, the Alarm indicator will flash displaying E8 error.
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Please change HEPA filters if necessary than press and hold SPEED button for 3 seconds to
reset the filter change counter.
Note: For improved air flow and performance we recommend to remove the HEPA filters in Air
Conditioner and Dehumidifier mode. Vacuum clean every week the HEPA filters and wash the
mesh filters every 2-3 weeks to improve their life.
SLEEP MODE
Select SLEEP button to activate
While in cooling mode, press the SLEEP to enter SLEEP mode. It will increase the setting with
1℃ after an hour and readjust to a 2℃ increase after 2 hours.
SWING
Press this key and the outlet will oscillating, and it will stop when this key is pressed again. The
outlet will close up automatically when the unit stops working.
ALARM When the water tank is full, E4 will be displayed on the LED panel. To resume operation,
please empty the tank if in Dehumidifier mode, or remove the rubber cap from drain hose, wait
for internal tank to empty than empty the main tank if in Air Conditioner mode. The E4 warning
will disappear after draining, and the unit can be restarted by pressing the Power On key. E8
error / air filter change indicator can be reset by pressing the FAN SPEED key on the control
panel for 3 seconds.

CHILD LOCK
keys on the control panel at the same time for three seconds and the unit will
Press
enter child lock mode; control panel and functions cannot be operated until CHILD LOCK is
disabled. To resume normal operation please press again the same keys for 3 seconds.
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Remote control
On/Off
Function selection
Start/Stop timer
Auto operation
High fan speed
Low fan speed
Sleep mode
Temp/Humidity + / Swing mode

Multi protective function
1.1 Anti-freezing protecting control:
When the ambient temperature is low while in Air Conditioner or Dehumidifier mode, the
compressor and water pump will stop working if the copper coil temperature is too low. When
the copper coil temperature increases, the operation will resume.
1.2 Water-full protection:
When the water level in the internal / or external water tank is surpassing the maximum level, the
unit will alert automatically and E4 will be displayed on the LED screen. Please discharge water
in the machine according to “Water Drainage” section.
1.3 Compressor protection:
Compressor has an overheating protection function and may stop to prevent compressor
damage. Also the compressor runs under a 3 minute delay
protection function.
WATER-DRAINAGE
Your multifunctional air treatment unit an advanced selfevaporative air conditioner, which reduces the need to empty
the water tank in cooling mode. If the unit is vented correctly
most of the water is reused to cool the condenser coils and
any excess is evaporated.
Ensure the rubber water stopper is in place and do not use
continuous drainage if you intend to use the self-evaporating
facility for improved cooling effect.
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Manual drainage:
1.1 When either the internal or the external water tank is full the unit will stop working.
1.2 Shut off the unit and unplug. Remove the rubber water stopper and leave the internal tank
to drain in the external tank for at least 30 minute. Try not to move the model abruptly as
this may cause water to spill out from internal water tank.
1.3 Empty the external tank
1.4 Put the rubber water stopper back (or not if using next in dehumidifier mode).
Continuous drainage:
1.1 Remove the rubber water stopper (do not remove the water tank).
1.2 Use a water pipe to connect to the water outlet.
1.3 You can plumb this pipe into your current plumbing system, lead it outside or use it in a
conjunction with a water pump (e.g. cellar use).
1.4 This mode is recommended for dehumidifier mode continuous unattended operation.
Notes: When the unit is in the air conditioner mode, it is recommended not to have the water
drain pipe installed. Please make sure that the rubber water stopper is in place when the unit
is running.
Please remove the air exhaust hose, connect a drain hose to the drain hole and lead the water
to the outside in order to intensify dehumidifying capacity.
※ When the water tanks are full, «E4» will be displayed on the display panel. Please remove the
rubber water stopper of the drain port to drain out the internal tank first than the external one.
After the tanks are empty, please restart the unit and then the unit can operate normally.
Maintenance
Cleaning
Please shut off the unit and unplug from the mains before cleaning or performing any maintenance
Clean the surface
Clean the plastic housing with a duster or a soft wet cloth.
Do not use chemical solvents (such as benzene, alcohol or gasoline) as they may cause
irreversible damage.
Air filter cleaning
a) Clean the air filters at least every 2 weeks. If the air filters are blocked with dust, the unit’s
performance will be significantly affected.
b) Pull out both side mesh filters and gently wash them by immersing them in warm (about
40℃) water with a neutral detergent.
c) Rinse it and then dry it thoroughly
d) Vacuum clean gently the optional HEPA filters. Never wash them.
e) Carefully re-install air filters

End of Season Maintenance
1. Disconnect from main power.
2. Pull out the plug from the drainage hole and empty the internal tank. You can also drain the
water by leaning the unit toward the water tank.
3. Empty the external tank
4. Then plug back and switch the unit to low fan mode in air cleaning mode.
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5.

Keep the unit in this mode for half day until the conduit is dried. Doing this helps to keep the
inside of the unit dry and prevents mold developing
6. Clean the filters as per filter cleaning procedure
7. Turn off the unit and pull out the plug.
8. Separate the air-exhausted pipe, fishtail and exhaust mount and store them safely as you
received them.
9. Cover the unit and keep it in a dry place.
10. Take the batteries out of remote control and store, or dispose, them safely

Troubleshooting
Do not repair or disassemble the unit by yourself, unauthorized repair attempts will invalidate the
warranty and may cause bodily harm.
Trouble

Reason

Solution

No power supply

Power-on and turn on the
unit.

Water-full indicator (E4)

Drain the internal / external
water tanks

Filter change counter indicator (E8)

Change filters and / or reset
the counter by pressing fan
speed key for 3 seconds

Timer function is active

Cancel Timer function (press
power on)

Room temperature too low
or too high

Use only in ambient temperatures between 7-35℃

In direct sunlight

Draw the curtains, also UV
affects RC

Windows or doors open.

Κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα

Large amount of people or a
heat source in the room.

Close windows and turn on
another air conditioner

Filter is very dirty

Clean or change the air filter

Air inlet or air outlet is
blocked

Clear out debris

Room temperature is lower
than setting temperature

Change the setting temperature

The unit loud

The unit is not put on flat
surface

Put the unit on flat and hard
surface

Compressor does not work

Overheating protection is
active

Check venting.

The unit does not work

The unit does not seem to
perform.
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Operating distance is too far.

Remote control doesn’t work

Move remote control closer
to the unit and make sure it
aims at temperature sensor

Control panel has not
received the signal from
remote control.
The batteries is flat

Replace the battery

E1 on LED

Electrical short on both temperature sensor and PCB

Refer to Service Center

Electrical short on temperature sensor copper tube and
PCB wiring

Refer to Service Centre

E2 on LED

Indicates water tank full or
poor contact of signal plug.

If bottom tank was drained
and unit restarted refer to
Service Centre (Check that
the signal plug has been
wired correctly.)

Anti-freezing protection

Waiting for defrosting. Function will recover automatically. No user input needed.

E4 on LED

DF on LED

If the above solutions do not resolve the problem please contact the service centre.

APPENDIX

Disposal: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste
must be handled separately as special treatment is necessary.
Recycling facilities are now available for all customers at which you can deposit
your old electrical products. Customers will be able to take any old electrical
equipment to participating civic amenity sites run by their local councils. Please
remember that this equipment will be further handled during the recycling process,
so please be considerate when depositing your equipment. Please contact the
local council for details of your local household waste recycling centres.
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TECHNICAL DATA
MODEL

TSC-25

Cooling Capacity

0.9 kW

Moisture Removal

25l/day (at 30⁰C/
80%sRH)

Humidifying Capacity

0.2 litres/ hour

Rated Input (EN 60335)

Cooling: 360 W

Rated Dehumidifier power

360 W

Rated Humidifier power

60 W

Running Current

Cooling: 1.6 A

Max Noise Level (Sound Pressure)

56 dB(A)

Air Flow

145m3/hr

Maximum Allowable Pressure

5.5 Mpa

Power Supply

220-240V/50Hz

Fuse

250VAC 2A

REFRIGERANT

R410A, 185 g

Net Weight

15.5 kgs

Dimension(mm)

285Wx 375Dx
500H

Water tank capacity

2.6 litres

(CE) N 842/2006: R410A/R134a is a type fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto
Protocol.
R410A’s total global warming potential (GWP) is 1975.
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Εισαγωγέας: Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 53 86 400
SERVICE – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε
Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, 122 42, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5386490

Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα

G.E DIMITRIOU S.A
6 Kifissou Str., Egaleo, 122 42, Athens
Tel: +30 210 53 86 400
SERVICE – SPAREPARTS
G.E DIMITRIOU S.A
6 Kifissou Str., Egaleo, 122 42, Athens
Tel: +30 210 5386490

The product is produced in China.

