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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Ευχαριστούμε για την επιλογής σας στον αφυγραντήρα TOYOTOMI.
Για τη σωστή χρήση της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο
χρήσης προσεκτικά, πριν την λειτουργήσετε και φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική χρήση.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση.

Αυτό το εγχειρίδιο σας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για
την σωστή χρήση και συντήρηση της νέας σας συσκευή. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως
ώστε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο λειτουργίας αυτής της συσκευής

Αυτή η συσκευή αφαιρεί από τον χώρο σας την ανεπιθύμητη υγρασία και
δημιουργεί συνθήκες άνεσης στο περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου σας. Η συσκευή αυτή μπορεί να μεταφερθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο
με πολύ μεγάλη ευκολία.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την
συσκευή.
Σύμβολο προειδοποίησης. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για πιθανά ατυχήματα που μπορεί να
συμβούν.
ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πιθανότητα τραυματισμού ή υλικές ζημιές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
την πιθανότητα πρόκλησης θανάτου ή σοβαρού
τραυματισμού.
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά την χρήση της συσκευής, παρακαλούμε ακολουθήστε τις κάτωθι προληπτικές οδηγίες ασφαλείας:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά την λειτουργία της συσκευής, ακολουθήστε τα κάτωθι βασικά προληπτικά μέτρα ασφαλείας:
n Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε μόνοι σας την
επισκευή της συσκευής. Η επισκευή της συσκευής
μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένο αδειούχο
τεχνικό. Επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό
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μπορεί να είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την ισχύ της
εγγύησης.
Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό.
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο παροχής
ρεύματος (220VAC 50Hz) με δική του γείωση.
Μην συνδέεται άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπορεί να υπερφορτωθεί το κύκλωμα και να προκληθεί
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.
Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί πλήρως όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή πριν την χρήση της.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αντίθετη περίπτωση.
Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την συσκευή
ή το καλώδιο παροχής ρεύματος μόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
ΜΗ τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά
σε συσκευές/πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα
και επικίνδυνα υλικά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
ΜΗ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια
ή υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κλπ. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
Βεβαιωθείτε πως το φις του καλωδίου παροχής ρεύματος έχει τοποθετηθεί σταθερά και σωστά στη πρίζα.
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
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n Μην ξεκινάτε ή τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής βάζοντας ή τραβώντας το καλώδιο παροχής
ρεύματος στη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
n Σε περίπτωση που ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο από
τη συσκευή ή παρατηρήσετε να βγαίνει καπνός ή ασυνήθιστη μυρωδιά, τερματίστε αμέσως τη λειτουργία
της και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
n Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πρίζες χαλαρές ή
κατεστραμμένες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την πρόκληση φωτιάς.
n ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια
ή σε περιβάλλον με υπερβάλλουσα υγρασία. Μπορεί
να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
n ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν σας μυρίζει αέριο. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
n Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε
το φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της έτσι ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
n Μην καθαρίζετε/καταβρέχετε τη συσκευή με νερό ή
άλλου είδους υγρό. Το νερό μπορεί να εισέλθει στη
συσκευή και να καταστρέψει την μόνωσή της και να
προκληθεί ηλεκτροπληξία. Σε περίπτωση που εισέλθει
νερό ή άλλου είδους υγρό στη συσκευή, βγάλτε αμέσως το φις από τη πρίζα και ενημερώστε το εξουσιοδοτημένο service. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
n Για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα, μην ακουμπάτε τα
μεταλλικά μέρη της συσκευής όταν αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
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n Μην μπλοκάρετε τις εισόδους/εξόδους αέρα της συσκευής. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να καταστρέψει
τη συσκευή ή να μειώσει πολύ την απόδοσή της.
n Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για να
βγάλετε το φις από τη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή ζημιά.
n ΠΑΝΤΑ τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής και
βγάλτε το φις από τη πρίζα όταν πρόκειται να μην την
χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με
αυτόν τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια και μειώνετε τον κίνδυνο ατυχημάτων.
n Τοποθετείστε την συσκευή σε στέρεο, επίπεδο πάτωμα, ικανό να στηρίξει βάρος έως και 50 κιλά. Τοποθέτηση σε σημείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προδιαγραφές μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και
τραυματισμό.
n Βεβαιωθείτε πως οι προδιαγραφές της συσκευής
ανταποκρίνονται στον χώρο που θέλετε να καλύψετε. Η χρήση συσκευής με διαφορετικές προδιαγραφές
από αυτές που απαιτεί ο χώρος σας, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, χαμηλή
απόδοσης ή ζημιά της συσκευής.
n Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο
που χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη απόδοση.
n Για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια της συσκευής
κατά τον καθαρισμό της, χρησιμοποιείτε πάντα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό και ήπιο σαπούνι.
Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό της συσκευής
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κερί, διαλυτικό ή ισχυρά καθαριστικά.
Για να αποφύγετε πιτσιλιές και υλικές ζημιές, αποστραγγίστε σωστά τη συσκευή.
Για να αποφύγετε το πάγωμα του στοιχείου, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία δωματίου
είναι χαμηλότερη από 5oC.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κατά τέτοιο τρόπο ώστε
η ροή του αέρα που εξέρχεται από αυτή να πηγαίνει
απ’ ευθείας επάνω σε ζώα ή φυτά. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αυτά.
Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Μην πίνετε το νερό που συγκεντρώνεται στο δοχείο
συλλογής νερού, το νερό αυτό δεν είναι πόσιμο.
Αδειάστε με ασφάλεια το νερό από το δοχείο συλλογής νερού σε εξωτερικό χώρο ή στην κεντρική αποχέτευση.
Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένα τα φίλτρα. Λειτουργία χωρίς σωστή τοποθέτηση των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
συσκευή.
Καθαρίστε τα φίλτρα κάθε δύο εβδομάδες. Το προφίλτρο μπορείτε να το καθαρίστε με χλιαρό νερό και
ήπιο καθαριστικό εάν χρειάζεται. Στεγνώστε το πολύ
καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήστε. Τα
υγιεινά φίλτρα δεν πρέπει να καθαρίζονται με νερό.
Μπορείτε να τα τινάξετε προσεκτικά σε εξωτερικό
χώρο ή να τα καθαρίσετε με ηλεκτρική σκούπα.
Μη βυθίζετε και μην την τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλου είδους υγρό (π.χ. μπανιέρες, πισίνες κλπ.)..
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n Ποτέ μη βάζετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα
μέσα στις γρίλιες της συσκευής.
n Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
n Μην τοποθετείτε πετσέτες ή ρούχα επάνω στον αφυγραντήρα με σκοπό να στεγνώσουν.
n Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστούς χώρους όπως για παράδειγμα μέσα σε ντουλάπα καθώς
μπορεί να προκληθεί φωτιά.
n Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση με κατηφορική κατεύθυνση ώστε να διασφαλίσετε την σωστή συνεχή αποστράγγιση του νερού.
n Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή μπαλαντέζες.
n Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την
ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία.
n Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για άτομα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή
από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρίσκεται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Αγνόηση και παράληψη αυτών των οδηγιών
μπορεί προκαλέσει, φωτιά ηλεκτροπληξία ή θάνατο .
Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί σωστά.
ΠΟΤΕ και κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
ΜΗΝ κόβετε ή αφαιρείτε τον ακροδέκτη τις
γείωσης.
Σε περίπτωση που δεν έχετε σωστά γειωμένη
πρίζα, ή εάν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία
πως η πρίζα δεν είναι σωστά γειωμένη, ειδικός τεχνικός/ηλεκτρολόγος πρέπει να ελέγξει
την πρίζα και το κύκλωμα και αν χρειάζεται να
εγκαταστήσει εκ νέου σωστά γειωμένη πρίζα.
Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε σωστά
γειωμένη πρίζα 220VAC,50Hz έξοδο και με προστασίας διαρροής (rele).
Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείτε σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας και
σύνδεσης.

9

GR

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το φις ή το καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής.
Σε περίπτωση που το καλώδιο φθαρεί ή καταστραφεί, το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται
ΜΟΝΟ από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή μπαλαντέζες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ισχυρή Δυνατότητα Αφύγρανσης
Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, αυτός ο αφυγραντήρας αφαιρεί
μέρος της υγρασίας από τον αέρα μειώνοντας το επίπεδο υγρασίας στο
χώρο και δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες άνεσης για εσάς και
τους γύρω σας.
Ελαφριά φορητή συσκευή
Αυτή η συσκευή είναι ελαφριά και κατασκευασμένη με τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτρέπεται η εύκολη μετακίνησή της από δωμάτιο σε δωμάτιο.
Λειτουργία ακόμα και σε Χαμηλές Θερμοκρασίες με Αυτόματη Απόψυξη
Όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του δωματίου είναι εκτός
φυσιολογικών ορίων και δημιουργηθεί πάγος στο στοιχείο, η συσκευή
μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία απόψυξης περιοδικά.
Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση
Επιλέξτε εσείς το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας για το χώρο σας από το
πάνελ ελέγχου της συσκευής.
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Χρονοδιακόπτης Timer On / Off
Με αυτό το πλήκτρο επιλέξτε την αυτόματη έναρξη ή παύση λειτουργίας της συσκευής στον χρόνο που επιθυμείτε.
Χαμηλό επίπεδο θορύβου
Ο αφυγραντήρας σας λειτουργεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου.
Ενεργειακά αποδοτική συσκευή
Η συσκευή λειτουργεί με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο

TDE-10DTJI

TDE-12DTJI

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

220-240V / 50Hz

220-240V / 50Hz

Δυνατότητα Αφύγρανσης (30℃
RH80%)

10 λίτρα/ημέρα

12 λίτρα/ημέρα

Κατανάλωση ρεύματος Min/Max

206/309 Watt

210/315 Watt

2 Λίτρα

2 Λίτρα

9.9

9.9

313 x 500 x 211

313 x 500 x 211

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Βάρος (kg)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) mm

Η δυνατότητα αφύγρανσης έχει μετρηθεί βάσει θερμοκρασίας δωματίου στους 30℃ με σχετικό επίπεδο υγρασίας 80%.
Το εύρος θερμοκρασίας για την εύρυθμη λειτουργία της συσκευής είναι
από 5℃ έως 35℃. Εάν το επίπεδο θερμοκρασίας ξεπερνά αυτά τα όρια,
η συσκευή δεν θα λειτουργεί ομαλά.
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ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Άνω κάλυμμα/Γρίλιες εξόδου
αέρα
2. Πίνακας ρυθμίσεων / Οθόνη
3. Πρόσοψη
4. Δεξιά όψη
5. Κάλυμμα δοχείου συλλογής νερού
6. Ένδειξη στάθμης νερού

7. Ροδάκια μετακίνησης
8. Πίσω κάλυμμα
9. Θήκη φίλτρου
10. Καλώδιο παροχής ρεύματος
11. Αριστερή όψη

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
1. Φίλτρο Active Carbon
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PANEL (ΑΦΗΣ)
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

O
ON/OFF

Χρονοδιακόπτης

T
TIMER

Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας

S
SETTINGS

Ρύθμιση επιλογής λειτουργίας

M
MODE

Ταχύτητες ανεμιστήρα

S
SPEED
IO
ION

Ιονιστής
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Σύμβολα της ψηφιακής οθόνης
Κλείδωμα panel

Στέγνωμα ρούχων

Ιονιστής

Αφύγρανση

Απόψυξη

Σύμβολο ποσοστού υγρασίας

Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

Σύμβολο ενεργού χρονοδιακόπτη

Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα

Σύμβολο ποσοστού θερμοκρασίας

Λειτουργεία ύπνου

Σύμβολο γεμάτου δοχείου νερού

Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας / θερμοκρασίας και Χρονοδιακόπτης 2 ψηφίων

1
Η ένδειξη

2

3

έχει

3 λειτουργίες:
1. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, δείχνει την θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας του δωματίου. Αυτό γίνεται κάθε 20
δευτερόλεπτα.
2. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας, δείχνει το ποσοστό
που έχετε επιλέξει ως ιδανικό.
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3. Όταν προγραμματίζετε την αυτόματη έναρξη ή παύση λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο μέσω του χρονοδιακόπτη, δείχνει τις
ώρες προγραμματισμού.
4. Σε λειτουργία αφύγρανσης, αν το ποσοστό υγρασίας του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερο του 35% θα δείχνει “35”. Αν το ποσοστό
υγρασίας είναι χαμηλότερο του 30% θα δείχνει “30”.
5. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη του 95% θα
δείχνει “95”
Οδηγίες λειτουργίας
Η ενεργοποίηση της συσκευής όταν τοποθετήσετε το φις στη πρίζα επιβεβαιώνεται από τον χαρακτηριστικό ήχο «Beep». Η οθόνη θα σας δείξει
το ποσοστό υγρασίας δωματίου για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια ο
πίνακας ρυθμίσεων θα απενεργοποιηθεί.
1. Πιέστε μια φορά
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της συσκευής. Πατήστε το ξανά για να την απενεργοποιήσετε. Η συσκευή
έχει μπει σε λειτουργία αφύγρανσης.
2. Πατώντας
για 3-5 δευτερόλεπτα η ένδειξη Child-Protect (κλείδωμα λειτουργιών/λουκέτο) ενεργοποιείται. Για να απενεργοποιήσετε
πατάτε ξανά παρατεταμένα για 3-5 δευτερόλεπτα.
3. Πατήστε
για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα, υψηλή/χαμηλή. Η φωτεινή ένδειξη της ταχύτητας του ανεμιστήρα θα τεθεί σε λειτουργία.
Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία ύπνου, πιέστε παρατεταμένα
για 3-5 δευτερόλεπτα.
Η ταχύτητα του ανεμιστήρα γυρίζει αυτόματα στο χαμηλό επίπεδο.
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας ύπνου θα ανάψει στον πίνακα ρυθμίσεων μετά από 10 δευτερόλεπτα.
H λειτουργία sleep μπορεί να ρυθμιστεί μόνο κατά τη λειτουργία
αφύγρανσης και το ποσοστό υγρασίας που μπορεί να ρυθμιστεί σε
αυτή τη λειτουργία είναι μεταξύ 55-60-65%.
Κατά την λειτουργία αφύγρανσης η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορεί να αλλάξει. Όταν το ποσοστό υγρασίας του δωματίου είναι υψηλότερο από 55% η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται στην
15
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υψηλή ταχύτητα. Όταν το ποσοστό υγρασίας του δωματίου είναι χαμηλότερο από 50%, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται στην
χαμηλή ταχύτητα. Όταν το ποσοστό υγρασίας του δωματίου είναι
μεταξύ 50-55%, η ταχύτητα του ανεμιστήρα προσαρμόζεται αυτόματα στο υψηλό ή χαμηλό επίπεδο.
4. Πατήστε
για να προσαρμόσετε το ποσοστό υγρασίας:
Το προρυθμισμένο ποσοστό υγρασίας σε λειτουργία αφύγρανσης είναι 40%.
Πιέστε το κουμπί
για να προσαρμόσετε το ποσοστό υγρασίας
μεταξύ 40-80%. Το κάθε πάτημα αλλάζει κατά 5% το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας. Στον πίνακα ρυθμίσεων θα εμφανιστεί το ποσοστό
υγρασίας που έχετε επιλέξει.
Ο συμπιεστής της συσκευής θα σταματήσει να λειτουργεί όταν το
ποσοστό υγρασίας του δωματίου αγγίξει περίπου το -2 – 5 % της επιθυμητής ρύθμισής, αλλά ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Όταν το ποσοστό υγρασίας στο δωμάτιο επανέλθει +2 - 5%, τότε ο
συμπιεστής της συσκευής θα ξεκινήσει να λειτουργεί ξανά έπειτα
από 3 λεπτά για αυτοπροστασία.
Σε περίπτωση που ο συμπιεστής σταματήσει να λειτουργεί για περισσότερο από 3 λεπτά όταν το επίπεδο υγρασίας εξακολουθεί να είναι
χαμηλότερο από τη ρύθμιση που έχετε σετ-άρει, ο ανεμιστήρας θα
σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα.
Το ποσοστό υγρασίας κατά την λειτουργία στεγνώματος των ρούχων
δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Είναι προρυθμισμένο από τον κατασκευαστή σε ποσοστό 30%.
5. Πατήστε

για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη.

Πατήστε
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής
(απενεργοποιημένη αλλά στη πρίζα) για να προγραμματίσετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο. Η οθόνη λειτουργιών θα εμφανίσει τον χρόνο ρύθμισης 1 – 12 ώρες. Σύμφωνα
με τη ρύθμιση που θα επιλέξετε η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε
λειτουργία στον προκαθορισμένο χρόνο που έχετε ορίσει.
Πατήστε

όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία για να προ16
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γραμματίσετε την αυτόματη παύση λειτουργίας σε προκαθορισμένο
χρόνο. Η οθόνη λειτουργιών θα εμφανίσει τον χρόνο ρύθμισης 1 – 12
ώρες. Σύμφωνα με τη ρύθμιση που θα επιλέξετε η συσκευή θα τεθεί
αυτόματα εκτός λειτουργίας στον προκαθορισμένο χρόνο που έχετε
ορίσει.
Ο προγραμματισμός θα απενεργοποιηθεί σε περίπτωση που η συσκευή σταματήσει την λειτουργία της λόγω γεμάτου δοχείου νερού.
6. Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία του ιονιστή. Μόλις το θέσετε σε λειτουργία η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει ή θα σβήσει όταν θέσετε τον ιονιστή εκτός λειτουργίας.
7. Πατήστε
για να προσαρμόσετε την λειτουργία μεταξύ της λειτουργίας αφύγρανσης και λειτουργίας στεγνώματος ρούχων.
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Όταν το δοχείο συλλογής νερού γεμίσει, η ενδεικτική λυχνία FULL ανάβει και προειδοποιητικός ήχος
χτυπάει 15 φορές ειδοποιώντας ότι το δοχείο έχει
γεμίσει και χρειάζεται άδειασμα.
Άδειασμα του δοχείου νερού
1. Πιέστε ελαφρώς τα πλαϊνά του δοχείου και τραβήξτε απαλά.
2. Αδειάστε προσεκτικά το νερό που έχει συλλεχθεί
στο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. ΜΗΝ αφαιρείτε το φλοτέρ από τη συσκευή. Ο αισθητήρας νερού δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύει τη στάθμη του νερού σωστά χωρίς φλοτέρ και το
νερό μπορεί να υπερχειλίσει από το δοχείο νερού.
17
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2. Εάν το δοχείο συλλογής νερού είναι βρώμικο, πλύντε το με κρύο ή
χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια, προϊόντα ή υφάσματα που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία, βενζίνη, πετρέλαιο, διαλυτικό ή άλλους διαλύτες, καθώς όλα τα
ανωτέρω μπορούν να γρατζουνίσουν και να καταστρέψουν το δοχείο
νερού με αποτέλεσμα να υπάρξει κατόπιν διαρροή νερού.

3. Όταν επανατοποθετείτε το δοχείο συλλογής νερού, πιέστε το ώστε να εφαρμόσει σωστά στην
αρχική του θέση και με τα δύο χέρια. Εάν δεν τοποθετήσετε σωστά το δοχείο συλλογής νερού, θα
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας “TANK FULL” και η
συσκευή δεν θα λειτουργεί.

Συνεχής αποστράγγιση νερού μέσω αποχέτευσης
Η συσκευή διαθέτει ειδική έξοδο για αποστράγγιση νερού απ’ ευθείας
στην αποχέτευση. Χρησιμοποιείστε ειδικό πλαστικό σωλήνα (με εσωτερική διάμετρο 10mm). Το νερό που συλλέγεται μπορεί να πηγαίνει απ’
ευθείας στην αποχέτευση για συνεχή αποστράγγιση χωρίς να χρειάζεται
να αδειάζετε χειροκίνητα το δοχείο συλλογής νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο δοχείο πιθανόν να συνεχίσει να γίνεται αποστράγγιση
νερού από την εσωτερική υπερχείλιση. Αυτό μπορεί να συμβεί ή από
κακή τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης ή από υπερβολικά ακραία
ποσοστά υγρασίας στο χώρο που βρίσκεται ο αφυγραντήρας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του σώματος της συσκευής.
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό ελαφρώς υγρό πανί.
Καθαρισμός Προ-φίλτρου αέρα
1. Τραβήξτε μαλακά έως ότου ανοίξουν οι γρίλιες εισόδου και αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο αέρα.

2. Καθαρίστε το προ-φίλτρο αέρα
Περάστε ελαφρά πάνω από την επιφάνεια του φίλτρου την ηλεκτρική
σκούπα για να το καθαρίσετε. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι εξαιρετικά βρώμικο πλύντε το με ζεστό (όχι καυτό) νερό και ελαφρύ καθαριγ
ρ μ
ρ ς πριν
ρ το τοποθετήσετε
ή
στικό. Στεγνώστε
το πολύ καλά σε σκιερό
μέρος
στην
ην αρχική του θέση.

3. Καθαρίστε το φίλτρο Active Carbon με ηλεκτρική σκούπα ή τινάξτε το
έξω από το σπίτι. Ποτέ ΜΗΝ καθαρίζετε το φίλτρο Active Carbon με
νερό.
νερό
4. Επανατοποθετείστε προσεκτικά το προ φίλτρο αέρα και το φίλτρο
Active Carbon στην αρχική τους θέση.
19
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Αποθήκευση της συσκευής
Αποθηκεύστε την συσκευή όταν δεν θα την χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα:
1. Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο δοχείο συλλογής νερού
και καθαρίστε το.
2. Τυλίξτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και ασφαλίστε το στο δοχείο
νερού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.
4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο δροσερό και στεγνό στην αρχική
της συσκευασία.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Η συσκευή αυτή πρέπει να έχει τουλάχιστον τις αποστάσεις που φαίνονται στην εικόνα για την σωστή λειτουργία της και την αποφυγή υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ
Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο από τα κάτωθι προβλήματα, ελέγξτε τις πιθανές λύσεις πριν καλέσετε το σέρβις.
Πρόβλημα

Η συσκευή δεν
λειτουργεί

Πιθανή αιτία

Λύση

Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο
παροχής ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο
παροχής ρεύματος.

Αναβοσβήνει η λυχνία Bucket
full (Το δοχείο συλλογής
νερού είναι γεμάτο ή δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.)

Αδειάστε το νερό και
επανατοποθετήστε σωστά το
δοχείο συλλογής νερού στην
αρχική του θέση.

Υπάρχει διακοπή ρεύματος

Περιμένετε έως ότου
επανέλθει το ρεύμα.

Η θερμοκρασία δωματίου
είναι μεγαλύτερη από 35℃ ή
χαμηλότερη από 5℃

Η συσκευή προστασίας
της συσκευής έχει
ενεργοποιηθεί και η συσκευή
δεν λειτουργεί.

Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
όπως αναφέρεται στις
οδηγίες χρήσεως.

Δεν έχετε αφήσει αρκετό
χρόνο στη συσκευή ώστε να
αφαιρέσει την υγρασία από τον
χώρο

Κατά την πρώτη λειτουργία,
επιτρέψτε τουλάχιστον για
24 ώρες την διατήρηση της
επιθυμητής αφύγρανσης

Ο έλεγχος υγρασίας δεν
ρυθμίζεται αρκετά χαμηλά

Για πιο ξηρό αέρα πατήστε το
για να μειώσετε
πλήκτρο
το ποσοστό υγρασίας
στον χώρο ή ρυθμίστε τη
λειτουργία στο Continuous
για μέγιστη αφύγρανση

Οι πόρτες ή τα παράθυρα δεν
έχουν κλείσει
σωστά

Κλείστε σωστά τις πόρτες και
τα παράθυρα

Το στεγνωτήριο ρούχων βγάζει
νοτισμένο αέρα στο δωμάτιο

Τοποθετήστε τη συσκευή
μακριά από στεγνωτήρια
ρούχων. Ο εξαερισμός των
στεγνωτηρίων ρούχων
πρέπει να είναι εξωτερικός

Η ροή του αέρα εμποδίζεται

Αφαιρέστε το εμπόδιο από
τις εισόδους και εξόδους
αέρα.

Δεν λειτουργεί
σωστά η λειτουργία
αφύγρανσης
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Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
όπως αναφέρεται στις
οδηγίες χρήσεως.

Μήπως η συσκευή γέρνει ή
είναι τοποθετημένη σε μη
επίπεδη επιφάνεια;

Μετακινήστε τη συσκευή σε
σταθερή και ίσια επιφάνεια.

Έχει μπλοκάρει το φίλτρο αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
όπως αναφέρεται στις
οδηγίες χρήσεως.

Ο χώρος που θέλετε να
αφυγράνετε είναι πολύ
μεγάλος

Το μέγεθος του
αφυγραντήρα σας μπορεί
να μην ανταποκρίνεται
στον χώρο που θέλετε να
αφυγράνετε

Οι πόρτες ή τα παράθυρα είναι
ανοιχτά

Κλείστε τις πόρτες και τα
παράθυρα

Η συσκευή μόλις έχει
ενεργοποιηθεί η θερμοκρασία
δωματίου είναι χαμηλότερη
από 5oC

Είναι φυσιολογικό. Ο πάγος
συνήθως εξαφανίζεται μέσα
σε 60 λεπτά

Ο συμπιεστής σταματά
την λειτουργία του και ο
ανεμιστήρας αυτόματα
συνεχίζει να λειτουργεί
για περίπου 3 λεπτά σε
συγκεκριμένη ταχύτητα

Είναι φυσιολογικό.
Περιμένετε περίπου 3 λεπτά
και στη συνέχει ρυθμίστε την
ταχύτητα του ανεμιστήρα
στο επιθυμητό επίπεδο

Υπάρχει κίνηση αέρα μέσα στη
συσκευή

Είναι φυσιολογικό

Η σύνδεση του σωλήνα
αποστράγγισης έχει χαλαρώσει

Μετακινήστε τη συσκευή σε
σταθερή και ίσια επιφάνεια.

Δεν βγαίνει αέρας

Θορυβώδης
λειτουργία

Η συσκευή
λειτουργεί
συνεχώς

Εμφάνιση πάγου
στο εσωτερικό
στοιχείο

Οι λειτουργίες δεν
ρυθμίζονται

Νερό στο πάτωμα

Ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος Αποσυνδέστε τον σωλήνα
αλλά δεν αποστραγγίζει
εάν χρησιμοποιείτε το δοχείο
συλλογής νερού ή συνδέστε
τον σωλήνα στην κεντρική
αποχέτευση
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Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων). Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει
ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας
του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
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DEHUMIDIFIER

Thank you for choosing TOYOTOMI Dehumidifier.
For the proper use of your dehumidifier kindly read this manual carefully
before use and retain it for future reference.

Save this user manual for future use.

This user’s manual provides you with useful information necessary for
the proper use and maintenance of your new appliance. Please take a
moment to read this user’s manual to familiarize yourself with how this
appliance works

This appliance removes unnecessary moisture from your space and
creates comfort in the environment of your home or office. This appliance
can be moved from room to room with great ease

25

GB

DEHUMIDIFIER

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully this user’s manual before you use for the first
time this appliance.
This is safety alert symbol. This symbol alerts you
to potential hazards that can hurt you and others.
WARNING This symbol indicates the possibility of
death or serious injury.
CAUSION This symbol indicates the possibility of
injury or damage to property.
BASIC SAFETY PRECAUTIONS
During use of this appliance, kindly follow below safety
instructions:
WARNING To reduce the risk of fire, electric shock,
or injury to persons when using this appliance, follow
basic precautions, including following:
n In case of malfunction DO NOT attempt to repair by
yourselves this appliance. Repair or replacement of any
part should be made only by authorized qualified technician
In different case it is dangerous for your safety and warranty
validity will be cancelled.
n In case power cord becomes worn or damaged, the
cord should only be replaced by the authorized qualified
technicians.
26
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n The appliance must be plugged into its own grounded
(13A, 60Hz, 115VAC circuit).
n Do not plug other appliances into the same outlet. It can
overload the circuit and cause a fire or electric shock.
n This appliance is not designed for us by young children.
Young children should be supervised to ensure they do not
play with or climb on this appliance.
n Make sure all packaging materials are removed from the
appliance before use. In different case it can result in
personal injury.
n DO NOT disassemble or modify the appliance or the power
cord. It can result in the risk of electric shock or fire.
n DO NOT place the power cord or appliance near a heater,
radiator, or other heat source or flammable materials. It
can result in the risk of electric shock or fire.
n DO NOT use this appliance near flammable gases or
liquids or other combustibles, such as gasoline, benzene,
thinner etc. It can cause result in the risk of electric shock
or fire.
n Make sure the power cord is plugged firmly and completely
into the outlet. In different case it can result in the risk of
electric shock or fire.
n DO NOT start or stop operation by plugging in or unplugging
the power cord. It can result in the risk of electric shock.
n If the appliance is making unusual sounds or is emitting
smoke or an unusual odor, turn off its function and unplug
it immediately. It can result in the risk of electric shock or
fire.
n DO NOT use this appliance if the electrical socket is loose
or damaged. It can result in the risk of electric shock or fire.
n DO NOT operate with wet hands or in an excessive damp
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n
n
n

n
n
n
n
n

n

n

environment. It can result in the risk of electric shock.
DO NOT use this appliance if you smell gas. It can result in
he risk of fire or explosion.
Turn off and unplug the appliance before cleaning to avoid
the risk of electric shock.
DO NOT spill/clean the appliance with/in water or other
kind of liquid. Water can enter the appliance and damage
the insulation, creating a shock hazard. If water enters
in the appliance, unplug it immediately and contact the
Authorized service. It can result in the risk of electric shock.
To avoid possible cuts, avoid contacting the metal parts
of the appliance when removing or re-installing the filter. It
can result in the risk of personal injury.
DO NOT block the air inlet or outlet of the appliance.
Reduced air flow will result in appliance damage or poor
performance.
NEVER unplug by pulling on the cord. It can result in the
risk of electrical shock and damage.
ALWAYS turn off and unplug the appliances when it will
not be used for extended period of time. This conserves
energy and reduces the chance of accidents.
Install the appliance on a sturdy, level floor capable of
supporting up to 50 kilos. Installation on a weak or unlevel
floor can result in the risk of property damage and personal
injury.
Make sure the appliance is the correct size for the area you
wish to dehumidify. Using an appliance that is the wrong
size can waste energy, cause low efficiency or damage the
unit.
Close all doors and windows to the room for most efficient
operation.
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n To prevent damage to the surface finish, use only a soft
cloth to clean the appliance. Do not use wax, thinner, or a
strong detergent.
n To prevent spills and property damage, make sure to drain
the appliance properly.
n To prevent the coils from freezing, do not operate the
appliance if the room temperature is lower than 5oC.
n DO NOT position the appliance so that pets or house plants
are exposed to the direct air flow. It can result in the risk of
injury to pets or house plants.
n This appliance is designed for normal household use.
n DO NOT drink the water from the bucket. Dispose of it
properly outdoors or down the drain.
n DO NOT operate the appliance without the filter securely in
place. Operation without the filter could damage the unit.
n Clean the filters every two weeks. You can clean the profilter
in warm water and mild shop. Dry carefully in shady place
before you reinstall it to its initial position. Healthy filters
should not be cleaned with water. You can carefully shake
them outdoors or clean them with a vacuum cleaner.
n DO NOT immerse the appliance into water or other kind of
liquid.
n DO NOT put your fingers or other objects inside appliance
grills.
n DO NOT sit on the appliance. DO NOT place objects on
the appliance.
n DO NOT cover the appliance with towels or cloths in order
to dry them.
n DO NOT operate the appliance in closed areas such as
closet as it may result to fire.
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n Install drain piping at a downhill grade to make sure that
condensed water can be drained continuously.
n DO NOT use cable extensions.
n This appliance must be installed based on National wiring
and electrical lows.
n This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instructions
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

INSTRUCTIONS FOR ELECTRICAL SAFETY
INSTRUCTIONS TO AVOID
ELECTRIC SHOCK HAZARD
Failure to follow these instructions can result
to death, fire or electrical shock.
This appliance must be properly grounded.
NEVER, under any circumstances, cut or
remove the ground prong.
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If you do not have a properly grounded outlet, or
if there is any doubt that the outlet is not properly
grounded, a qualified electrician should check
the outlet and circuit, and if necessary install
properly grounded outlet.
This appliance must be plugged into a grounded
50Hz, 220 VAC outlet protected by a 10 amp
fuse & circuit breaker.
This appliance must be installed in accordance
with national wiring codes.
DO NOT alter or modify the plug or cord of this
dehumidifier. If the power cord becomes worn
or damaged, the cord should be replaced ONLY
by Authorized qualified technicians.
DO NOT use extension cord.
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FEATURES
Powerful Dehumidifying Capability
Taking advantage of refrigeration technology, the dehumidifier powerfully
removes partial moisture from the air to decrease the humidity level of the
room and keep the indoor air dry and comfortable.
Lightweight Portable Design
The dehumidifier is built to be compact and lightweight. The casters on the
bottom of the unit make it easy to move from room to room.

Low Temperature Operation With Automatic Defrost
When room temperature and humidity conditions are abnormal and ice is
created on the condenser, the appliance automatically enters in defrost mode
periodically
Adjustable Humidistat
Select the desired humidity level for your different rooms.
Timer On / Off
Press the button to program the time when the unit turns on and turns off.
Quiet Operation
The dehumidifier operates with a low noise level.
Energy Efficient
The unit features low power consumption
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SPECIFICATIONS
Model
Power supply

TDE-10DTJI

TDE-12DTJI

220-240V / 50Hz

220-240V / 50Hz

Moisture removed (30℃ RH80%)

10 liters/day

12 liters/day

Power Input Min/Max

206/309 Watt

210/315 Watt

2 Λίτρα

2 Λίτρα

Tank capacity
Weight (kg)
Dimensions (W x H x D) mm

9.9

9.9

313 x 500 x 211

313 x 500 x 211

The dehumidification capacity is rated at a room temperature of 30℃ with a
relative humidity of 80%.
The operational temperature is in the range of 5℃ to 35℃. If the room
temperature is outside of this range, the unit will not operate normally.
PRODUCT DIAGRAM

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Top cover
LED display / control panel
Front panel
Right panel
Water tank cover
Water cover
Caster

8. Back panel
9. Filter box
10. Power cord
11. Left panel
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ACCESSORIES
1. Activated carbon filter cloth (Available)

OPERATING INSTRUCTIONS
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Button Functions (touch)
Power

O
ON/OFF

Timer

T
TIMER

Humidity Settings

S
SETTINGS

Mode Setting

M
MODE

Fan Speed

S
SPEED

Ionizer

IION

Digital display icons
Panel lock icon

Dry mode icon

Ionizer icon

Dehumidity mode icon

Defrosting icon

Humidity rate icon

Low fan speed icon

Timer mode icon

High fan speed icon

Temperature icon

Sleep mode icon

Bucket Full icon
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Humidity
midity Level / Temperature & Timer 2 digit display

1

2

3

The indicator
features 3 functions:
1. When the unit is plugged in, it will indicate the room humidity level and
temperature.
2. When you set the humidity, it will indicate the humidity that you have
selected When you program the time for the unit to turn on and off, it will
show the hours.
3. In dehumidifier mode, if the environment humidity is lower than 35%, it will
show “35”
4. In dry mode, if the environment humidity is lower than 30%, it will show “30”
5. If the environment humidity is higher than 95%, it will show “95”
OPERATING INSTRUCTIONS
The Buzzer will alarm when the unit starts on, the LED will show the Room
Humidity for 3 seconds, then PCB will be automatically switched off.
1. Press
button once to start operation. Press it again to stop operation.
The unit is set into Dehumidifying mode.
2. By pressing the
for 3-5seconds, the Child-Protection Key (lock) Lamp
will work on and all the other keys will be deactivated. Alternatively press
the
(lock).

in 3-5seconds again, in order to deactivate child-protection key
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3. Press the
on.

to set the high/low fan speed. Fan speed lamp will work

Press the
for 3-5seconds to set the sleep mode. The fan speed
will change to low speed. The PCB will display the Sleep lamp only after
10seconds.
The sleep function can only be set under the dehumidifying mode. The
humidity level can be set between 55-60-65%.
The fan speed can be adjusted under the dry mode, when the room
humidity is more than 55%, then fan speed is set in high speed. If the room
humidity is under 50%, then fan speed is set in low speed.
Between 50-55%, fan speed will be automatically adjusted into high/low
fan speed.
4. Press the
to adjust the humidity setting level: The humidity setting
level is 40% in the dehumidifying mode.
Press the
key to adjust the humidity from 40-80%, every setting is 5%.
The LED will show the setting humidity when adjusting.
The unit compressor will auto stop working when the Room Humidity will
reach Setting Humidity- 2 - 5%, but the fan will keep working. If the room
humidity will reach room temperature +2 - 5%, then the unit compressor
will re-start to work on after 3minutes auto-protection.
If the compressor will stop to work more than 3 minutes when the room
humidity is still lower than the setted humidity and the fan will be auto
turned off.
The humidity cannot be adjusted in dry mode and program seted humidity
is 30%
5. Press the

to set the timer function:

Press the
to set the auto turn-on time when the unit is in stand-by
mode and switched on. The LED will display the time set from 1-12hours,
so the unit will auto turn on after the seted time.
to set the auto turn-off time when the unit is in working
Press the
function. The LED will display the time set from 1-12hours, so the unit will
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be auto turned off after the seted time.
If the unit is turn on or off by operation or water-full mode, then the auto turn
on/off function will be canceled.
6. Press the
to turn on/off the ionizer function. The ionizer display lamp
will turn on/off after setting.
7. Press the
key to adjust the working mode between the dehumidifying
and dry mode.
DRAINING THE COLLECTED WATER
When the drainage tank is full, the tank full indicator light will be turned on. The
operation will stop automatically and the buzzer will beep 15 times to alert the
user, that the water need to be emptied from the drainage tank .
Emptying the Drainage Tank
Lightly press on the sides of the tank with both hands
and pull the tank out gently

Discard the collected water

NOTE
Do not remove the float from the water tank. The water
full sensor will no longer be able to detect the water level
correctly without the float and water may leak from the
water tank.
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If the drainage tank is dirty, wash it with cold or lukewarm water. Do not use
detergent, scouring pads, chemically treated dust cloths, gasoline, benzene,
thinner, or other solvents, as these can scratch and damage the tank and
cause water leakage
When replacing the drainage tank, press the tank firmly
into place with both hands. If the tank is not positioned
properly, the “TANK FULL” sensor will be activated, and
the dehumidifier will not operate.

Continuous Water Drainage
The unit features a continuous drainage port .Using a plastic pipe (with an
inner diameter of 10mm) inserts into drain hole (on intermediate plate), reach
out from side of water tank, install it in place, and arrange the drain pipe.
The water in the drainage tank can be continuously drained out from the
continuous port on the unit.

ATTENTION! In drainage tank may continue to be draining from the internal
cascading by the improper installation of the drainage pipe & from too extreme
humidity at the place is the dehumidifier located
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MAINTENANCE
Cleaning the Dehumidifier
To clean the Body
Wipe it with a soft damp cloth.
To Clean the Air Filter
Open the inlet grill firstly and remove the air filter

Clean the air pre filter
Run a vacuum cleaner lightly over the surface of the air filter to remove dirt. If
the air filter is exceptionally dirty, wash it with warm water and a mild cleanser
and dry thoroughly.

Clean Active carbon filter.
Run a vacuum cleaner lightly over the surface of the active carbon filter to
remove dirt, odors, bacteria. Never clean the active carbon filter with water or
other kind of liquids.
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Attach the air pre filter and active carbon filter
Insert the filters into the grill smoothly, and place the inlet grill into right place.

Storing the Dehumidifier
When the unit is not being used for a long period of time and you want to store
it note the following steps:
1. Empty any water left in the drainage tank.
2. Fold up the power supply cord and put it in the water tank.
3. Clean the air filter
4. Discard in a cool and dry place in its original package.
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CHOOSING THE CORRECT LOCATION
Maintain the minimum clearance around the dehumidifier when the unit is
operating as shown in the drawing.
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TROUBLE SHOOTING
Before you call for service, review this list. This list indicates common
occurrences that not the result of a defect in workmanship or materials.
Problem

The appliance does
not starts

Possible Cause

Solution

The appliance is unplugged

Plug in properly

Indication Bucket full flashes.
(Water bucket is full or has not
been placed properly)

Empty the water from the
bucket and replace the bucket
properly to its initial position

Power failure

Wait 3 minutes after the power
is back on

Room temperature is higher than
35℃ or lower than 5℃

Auto Protection system from
extreme temperature conditions. The appliance will start
working again when room temperature is within normal range

Air filter is blocked

Clean the filter and install it to
its initial position properly

Not enough time allowed for unit
to remove moisture

When first installed, allow at
least 24 hours to maintain the
desired dryness

Humidity control may not be set
low enough

For dryer air, press button
to lower the percent humidity
desired in the room or set the
dehumidifier to CO for maximum dehumidification

Dehumidifier does
not dry the air as it
should

Doors or windows are not properly Close properly all doors and
closed
windows

Air does not come
out

Noisy operation

Cloth dryers may be blowing
moist air into the room

Install the dehumidifier away
from cloth dryers. Cloth dryers
should be vented outside

Air flow is restricted

Remove all obstacles from
inlets and outlets of the appliance

The filter is blocked

Clean the filter based on the
given instructions

The appliance leans or is not
located on flat surface

Move the appliance in upright
position to flat surface

The filter is blocked

Clean the filter based on the
given instructions
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The area to be dehumidified is
too large

The capacity of your dehumidifier may not be adequate for
the room size

Doors or windows are opened

Close all doors and windows

Frost appears on the
coils

The dehumidifier has recently
been turned on or the room temperature is below 5oC

This is normal. Frost will usually
disappear within 60 minutes

Controls cannot be
set

The compressor will turn off and
This is normal. Wait approxithe fan will automatically continue mately 3 minutes and set the
to run for approximately 3 minutes fan speed at the desired level
at a fixed setting

Dehumidifier runs
too much

Water on the floor

Air is moving through the appliance

This is normal

Hose connection may be loose

Check the hose connection. If
necessary reinstall it

Hose is attached but not draining

Disconnect the hose if using
the bucket or place the hose
near a drain

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable
in the European Union and other European countries with
separate collection systems). This symbol on the product or on
its packaging indicates that this product shall not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and electronic
equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the environment and human
health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of
this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.
For more detailed information about recycling of this product, please contact
your local city office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
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DELTA DOMESTIC APPLIANCES A.E.
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ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
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