Οδηγίες Χρήσης
User’s Manual

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
DEHUMIDIFIER
Σειρά/Series ORA
Μοντέλο/Model
TD-IZB80

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.
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.
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της συσκευής είναι η αφύγρανση του
χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ακόμα και τον χειμώνα. Η αφύγρανση του χώρου μέσω αυτού του μοντέλου γίνεται μέσω του αφυγραντικού υλικού «ΖΕΟΛΙΘΟΥ» και όχι με τη χρήση συμπιεστή.
Κατά συνέπεια αυτή η συσκευή δεν επηρεάζεται από την θερμοκρασία
δωματίου, δεν χρησιμοποιεί επιβλαβή αέρια και είναι εξαιρετικά φιλική
προς το περιβάλλον.
Αυτή η συσκευή αφυγραίνει τον αέρα έτσι ώστε να παρέχει άνετο και ευχάριστο περιβάλλον στον χώρο σας ακόμα και όταν το επίπεδο υγρασίας
στον εξωτερικό χώρο είναι υψηλό ή βρέχει. Βοηθά στον να διατηρούνται
σε καλή κατάσταση τα έπιπλα, τα υφάσματα, τα ρούχα σας και το στέγνωμα των ρούχων σας μπορεί να γίνει πια γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.
Ο αφυγραντήρας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία ΖΕΟΛΙΘΟΥ, είναι πολύ
πιο αθόρυβος καθώς δεν χρησιμοποιεί συμπιεστή. Έτσι μπορείτε να τον
χρησιμοποιήσετε το βράδυ για να έχετε στεγνά ρούχα το πρωί.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής μετά από 2 ώρες, 4 ώρες ή 8 ώρες λειτουργίας από τον χρονοδιακόπτη.
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
1. ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΕΟΛΙΘΟΥ (Χωρίς συμπιεστή)
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί τεχνολογία αποξηραντικού ρότορα, δεν
έχει συμπιεστή και είναι εξαιρετικά φιλική προς το περιβάλλον. Δεν εκπέμπει επιβλαβή αέρια και λειτουργεί σε χαμηλά επίπεδα θορύβου.
2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Επιλέγοντας την επιθυμητή λειτουργία, ο αισθητήρας υγρασίας ελέγχει αυτόματα το ποσοστό υγρασίας , διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο
συνθήκες άνεσης στον χώρο σας. Η ρύθμισή σας απομνημονεύεται για
όσο χρονικό διάστημα έχετε συνδεδεμένη τη συσκευή στο ρεύμα. Σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή θα συνεχίσει την λειτουργία
της βάσει της ρύθμισης που είχατε κάνει με την επαναφορά του ρεύματος.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να στεγνώσετε πολύ πιο γρήγορα τα
βρεγμένα ρούχα που είναι απλωμένα μέσα στο δωμάτιο. Μπορείτε να
επιλέξετε μεταξύ των δύο λειτουργιών στεγνώματος, Turbo – Δυνατό
ή Low – Χαμηλό, ανάλογα την ποσότητα των ρούχων που επιθυμείτε να
στεγνώσετε.
4. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε 3 γωνίες ροής του αέρα. Μεγάλη γωνία 180o ,
μπροστινή γωνία 80o , προς τα επάνω γωνία 100o . Η αυτόματη επιλογή
γωνίας είναι χρήσιμη για την επιτάχυνση του στεγνώματος των ρούχων.
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Μπορείτε να ρυθμίστε τον αυτόματο τερματισμό λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο (2 ή 4 ή 8 ωρών) μέσω του πλήκτρου του χρονοδιακόπτη.
6. ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ
Το Nano-Silver προφίλτρο της συσκευής έχει ειδική επίστρωση ώστε να
σκοτώνει τα βακτήρια όταν έρχονται σε επαφή με αυτό, διατηρώντας
έτσι τον αέρα του χώρου σας καθαρό και απαλλαγμένο από βλαβερά
βακτήρια.
7. ΙΟΝΙΣΤΗΣ
Με τη χρήση του Ιονιστή, απελευθερώνονται αρνητικά ιόντα στο χώρο
και καθαρίζουν τον αέρα. Τα αρνητικά ιόντα έχουν ευεργετικές ιδιότητες στο ανθρώπινο σώμα.
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εικόνα Α
ΠΡΟΣΟΨΗ
Α1 Χειρολαβή
Α2 Μεγάλου εύρους /Περσίδα
Α3 Γρίλια εισόδου αέρα (Προ φίλτρο)
Α4 Είσοδος αέρα
Εικόνα Β
ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΡΟΣ
Β1 Περσίδα
Β2 Έξοδος αέρα
Β3 Πίνακας ελέγχου λειτουργιών
Β4 Δοχείο συλλογής νερού
Β5 Ένδειξη στάθμης νερού
Β6 Σημείο εξόδου νερού για συνεχή λειτουργία αποστράγγισης
Β7 Καλώδιο παροχής ρεύματος
B8 Φις
Εικόνα C
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
C1 Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της συσκευής
C2 Πλήκτρο Αυτόματης Αφύγρανσης
C3 Πλήκτρο Στεγνώματος Ρούχων
C4 Πλήκτρο κίνησης περσίδας
C5 Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη
C6 Ένδειξη Full (Όταν το δοχείο γεμίσει νερό, η φωτεινή ένδειξη θα
ανάψει).
C7 Φωτεινή ένδειξη «χαμηλό επιπέδο υγρασίας»
C8 Φωτεινή ένδειξη Timer (Χρονοδιακόπτη 2, 4 , 8 ωρών)
C9 Φωτεινή ένδειξη Wide (Μεγάλη γωνία περσίδας)
C10 Φωτεινή ένδειξη Up (Προς τα επάνω γωνία περσίδας)
C11 Φωτεινή ένδειξη Front (Μπροστινή γωνία περσίδας)
C12 Φωτεινή ένδειξη Turbo (Έντονο στέγνωμα ρούχων)
C13 Φωτεινή ένδειξη Saving (Εξοικονόμηση ενέργειας αργό στέγνωμα ρούχων)
C14 Φωτεινή ένδειξη High (Υψηλή Αφύγρανση)
C15 Φωτεινή ένδειξη Low (Χαμηλή Αφύγρανση)
C16 Φωτεινή ένδειξη Auto (Αυτόματη Αφύγρανση)
C17 Πλήκτρο Ιονιστή
C18 Φωτεινή ένδειξη Ιονιστή
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
• Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής
• Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου από 1 oC έως 40oC
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:
7
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

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
μπορεί να είναι επικίνδυνη και ακυρώνει την ισχύ της
εγγύησης.
n Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αδειούχο τεχνικό.
n Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο παροχής
ρεύματος (220VAC 50Hz) με δική του γείωση.
n ΜΗ συνδέεται άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπορεί να υπερφορτωθεί το κύκλωμα και να προκληθεί
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
n Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.
n Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί πλήρως όλα τα υλικά συσκευασίας από την συσκευή πριν την χρήση της.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αντίθετη περίπτωση.
n ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την συσκευή
ή το καλώδιο παροχής ρεύματος μόνοι σας. Μπορεί να
προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
n ΜΗΝ τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά σε συσκευές/πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
n ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό κλπ. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο8
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
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πληξία 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.
ΜΗΝ ξεκινάτε ή τερματίζετε την λειτουργία της συσκευής βάζοντας ή τραβώντας το καλώδιο παροχής
ρεύματος στη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
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.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πρίζες χαλαρές ή
κατεστραμμένες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την πρόκληση φωτιάς.
ΜΗ χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια ή
σε περιβάλλον με υπερβάλλουσα υγρασία. Μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΜΗ χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν σας μυρίζει αέριο. Μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε
το φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της έτσι ώστε
να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
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 εξουσιο9
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
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δοτημένο service. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα, μην ακουμπάτε τα
μεταλλικά μέρη της συσκευής όταν αφαιρείτε ή επανατοποθετείτε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
ΜΗΝ μπλοκάρετε τις εισόδους/εξόδους αέρα της συσκευής. Η μειωμένη ροή αέρα μπορεί να καταστρέψει
τη συσκευή ή να μειώσει πολύ την απόδοσή της.
ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για να
βγάλετε το φις από τη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή ζημιά.
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.
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.
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.
Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο
που χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη απόδοση.
10
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

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
κερί, διαλυτικό ή ισχυρά καθαριστικά.
n Για να αποφύγετε πιτσιλιές και υλικές ζημιές, αποστραγγίστε σωστά τη συσκευή.
n Για να αποφύγετε το πάγωμα του στοιχείου, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν η θερμοκρασία δωματίου
είναι χαμηλότερη από 5oC.
n 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.
n Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
n 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.
n ΜΗ λειτουργείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σωστά τοποθετημένα τα φίλτρα. Λειτουργία χωρίς σωστή τοποθέτηση των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
συσκευή.
n Καθαρίστε το Nano-Silver Προφίλτρο κάθε δύο εβδομάδες. Το προ-φίλτρο μπορείτε να το καθαρίστε με
χλιαρό νερό και ήπιο καθαριστικό εάν χρειάζεται. Στεγνώστε το πολύ καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήστε.
11
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ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

n ΜΗ βυθίζετε και μην την τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε νερό ή άλλου είδους υγρό (π.χ. μπανιέρες, πισίνες κλπ.).
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 ΜΗ 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 ΜΗ 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.

12
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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.

13
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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.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΕΙΚΟΝΑ F)
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση επάνω σε σταθερή και επίπεδη
επιφάνεια.
• Βεβαιωθείτε πως τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να
έχει η συσκευή από τοίχους, έπιπλα κλπ (Εικόνα F1)
• Κρατάτε τα ρούχα σε απόσταση ασφαλείας από τη συσκευή, τουλάχιστον 40 εκατοστά για την αποφυγή βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

•

•
•
•

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφήνετε πάντα τουλάχιστον τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας
μεταξύ της συσκευής και των τοίχων, επίπλων, υφασμάτων κλπ.,
όπως φαίνονται στην εικόνα (F2)
ΜΗΝ εισάγετε μικρά αντικείμενα μέσα στη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός και καταστροφή της συσκευής. (Εικόνα F3)
MHN αφαιρείτε το δοχείο συλλογής νερού όταν η συσκευή βρίσκεται
σε λειτουργία ή παρατηρήσετε διαρροή νερού. (Εικόνα F4)
Βεβαιωθείτε πως το δοχείο συλλογής νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Σε περίπτωση που το δοχείο συλλογής νερού είναι γεμάτο ή
δεν είναι σωστά τοποθετημένο, η φωτεινή ένδειξη FULL ανάβει και η
λειτουργία της συσκευής σταματά. (Εικόνα F4)
14
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ POWER (C1) ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ “Auto Dry” (C2)
Πατήστε το πλήκτρο Auto Dry (C2) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία αφύγρανσης, Auto – Αυτόματη, Low – Χαμηλή, High – Υψηλή.
Λειτουργία Auto (C16)
Κρατά σε φυσιολογικά επίπεδα την υγρασία στον χώρο ώστε να απολαμβάνετε ένα άνετο περιβάλλον. Η συσκευή διατηρεί τα επίπεδα υγρασίας
μεταξύ 45~50%rh προσαρμόζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα στο
high ή στο low αυτόματα βάσει των πραγματικών αναγκών του χώρου.
Λειτουργία LOW (C15)
Η συσκευή λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Η συσκευή αποξηραίνει αυτόματα τον χώρο με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα και χαμηλή θερμοκρασία.
Λειτουργία HIGH (C14)
Υψηλή αποξήρανση χώρου για την αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων. Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα το ποσοστό υγρασίας στον χώρο μεταξύ 35~40%rh έτσι ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία συμπυκνωμάτων
στον χώρο.
3. ΠΛΗΚΤΡΟ SWING
Πατήστε το πλήκτρο “Swing” (C4) για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία
ροής του αέρα (C9, C10, C11).
4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΙΟΝΙΣΤΗ
Πατήστε το πλήκτρο του Ιονιστή για να τον ενεργοποιήσετε. Πατώντας
το ξανά τον απενεργοποιείτε.
5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο “Power” (C1). Η φωτεινή ένδειξη σβήνει, ένδειξη
πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού τερματίσετε την λειτουργία της συσκευής μέσω του
πλήκτρου Power, ο ανεμιστήρας θα εξακολουθεί να λειτουργεί για πε15
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ρίπου δύο λεπτά ακόμα. Αυτή είναι φυσιολογική διαδικασία και βοηθά
στην σωστή ψύξη και προστασία των εσωτερικών στοιχείων της συσκευής. Κατά την διάρκεια αυτών των δύο λεπτών, ΜΗΝ βγάζετε το φις από
τη πρίζα. Περιμένετε έως ότου σταματήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ (LAUNDRY)
ΒΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ “Power” (C1) ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ “Laundry Mode”
Πατήστε το πλήκτρο “Laundry Mode” (C3) για να ρυθμίσετε την επιθυμητή λειτουργία “Saving – Εξοικονόμησης” ή “Turbo – Ισχυρή”.
Λειτουργία “Saving ” (C13). Κατάλληλη όταν η ποσότητα των ρούχων που
θέλετε να στεγνώσετε είναι μικρή ή κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.
Με την λειτουργία “Saving ” εξοικονομείτε ενέργεια. Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τα επίπεδα υγρασίας του χώρου παράγοντας χλιαρό αέρα
ή απλά αέρα ανάλογα με την θερμοκρασία του δωματίου. Βοηθά στο
στέγνωμα των ρούχων με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και σε χαμηλότερη θερμοκρασία χώρου.
Λειτουργία “Turbo” (C12). Κατάλληλη όταν η ποσότητα των ρούχων που
θέλετε να στεγνώσετε είναι μεγάλη ή κατά την διάρκεια του χειμώνα.
Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα τα επίπεδα υγρασίας του χώρου παράγοντας ζεστό αέρα ώστε να στεγνώσουν αποτελεσματικά και γρήγορα τα
ρούχα σας.
3. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ “Swing”
Πατήστε το πλήκτρο “Swing” (C4) να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία ροής
του αέρα (C9, C10, C11).
4. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πατήστε το πλήκτρο “Power” (C1). Η φωτεινή ένδειξη σβήνει, ένδειξη
πως η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού τερματίσετε την λειτουργία της συσκευής μέσω του
πλήκτρου Power, ο ανεμιστήρας θα εξακολουθεί να λειτουργεί για περίπου δύο λεπτά ακόμα. Αυτή είναι φυσιολογική διαδικασία και βοηθά
στην σωστή ψύξη και προστασία των εσωτερικών στοιχείων της συσκευής. Κατά την διάρκεια αυτών των δύο λεπτών, ΜΗΝ βγάζετε το φις από
τη πρίζα. Περιμένετε έως ότου σταματήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.
16
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ (Εικόνα G)
Πατήστε το πλήκτρο “Swing”(C4), για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία
ροής αέρα μέσω της περσίδας. Σύμφωνα με την επιλογή σας θα ανάψει
και η σχετική φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου λειτουργιών.
“Front – Μπροστά”  “Up – Πάνω”  “Wide – Μεγάλη γωνία”
Front (G1). Η περσίδα κινείται με κατεύθυνση αέρα προς τα εμπρός σε
ένα εύρος περίπου 80ο
Up (G2). ). Η περσίδα κινείται με κατεύθυνση αέρα προς τα επάνω σε ένα
εύρος περίπου 100ο
Wide (G3). Η περσίδα κινείται σε μεγάλο εύρος περίπου 180ο
Hold - Αναμονή. Η κίνηση της περσίδας σταματά όταν πατήσετε το πλήκτρο “Swing” και η φωτεινή ένδειξη σβήνει.
Οι λειτουργίες αυτόματης κίνησης της περσίδας είναι χρήσιμες για την
επιτάχυνση της αποξήρανσης του χώρου σε ντουλάπες, τοίχους, χώρους όπου υπάρχουν πλυμένα ρούχα. Η ροή του αέρα χτυπά την επιφάνεια που επιθυμείτε να στεγνώσετε και με αυτό τον τρόπο επιταχύνεται
η διαδικασία αποξήρανσης.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΟ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ
(Εικόνα H)
Εάν επιλέξετε “Front” κίνηση περσίδας και προσαρμόσετε τις φτερωτές
της περσίδας προς τα έξω (H1), η ροή του αέρα κατευθύνεται σε περιορισμένο συγκεκριμένο σημείο.
Εάν επιλέξετε “Front” κίνηση περσίδας και προσαρμόσετε τις φτερωτές
της περσίδας προς τα μέσα (H2), η ροή του αέρα κατευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος.
Εάν επιλέξετε “Up” κίνηση περσίδας και προσαρμόσετε τις φτερωτές της
περσίδας προς τα έξω (H1), η ροή του αέρα κατευθύνεται σε μεγαλύτερο εύρος.
Εάν επιλέξετε “Up” κίνηση περσίδας και προσαρμόσετε τις φτερωτές της
περσίδας προς τα μέσα (H2), η ροή του αέρα κατευθύνεται σε περιορισμένο συγκεκριμένο σημείο.
Εάν επιλέξετε “Wide” κίνηση περσίδας, η κατεύθυνση του αέρα θα αλλάζει σύμφωνα με την γωνία της περσίδας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TIMER – ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο.
Πατήστε το πλήκτρο Off Timer (C5), για να επιλέξετε τον χρόνο που θέλε17
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τε να λειτουργεί η συσκευή σας (2 ή 4 ή 8 ώρες) (C8). Η συσκευή θα τερματίσει αυτόματα την λειτουργία τους στο τέλος της ώρας που έχετε
ρυθμίσει. Όταν ρυθμίσετε την λειτουργία Timer η συσκευή θα εμφανίζει
τον εναπομείναντα χρόνο λειτουργίας στις ενδείξεις 2H, 4H, 8H.
Όταν δεν υπάρχει ρύθμιση μέσω του χρονοδιακόπτη, η συσκευή θα λειτουργεί συνεχώς έως ότου γεμίσει το δοχείο συλλογής νερού.
2 ώρες  4 ώρες  8 ώρες  Συνεχής λειτουργία (φωτεινή ένδειξη
σβηστή)  2 ώρες
ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ (Εικόνα Ε)
Για συνεχή αποστράγγιση στην αποχέτευση, χρησιμοποιήστε ειδικό
σωλήνα με εσωτερική διάσταση 12 χιλιοστών και εξωτερική διάμετρο
14~16 χιλιοστών.
1. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής νερού
2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βγάλετε την τάπα αποχέτευσης
(Ε1). Πατήστε προς τα κάτω και κρατήστε το stop (E4), για τον σωλήνα αποστράγγισης, με το δάκτυλο (εικόνα Ε2). Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στον σωλήνα αποστράγγισης (Ε5) μέσα από την εσοχή
(Εικόνα Ε3)
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου συλλογής νερού και επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής νερού σωστά μέσα στη συσκευή. Σε
περίπτωση που δεν επανατοποθετήσετε το δοχείο συλλογής νερού
στη θέση του, η φωτεινή ένδειξη Full θα ανάψει και η συσκευή δεν θα
λειτουργεί.
4. Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να έχει κατεύθυνση προς την αποχέτευση με σωστή ρήση και χωρίς να υπάρχουν αιχμηρές καμπύλες.
(Ε6, Ε7, Ε8)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Το δοχείο συλλογής νερού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο πριν
γίνει η σύνδεση.
2. Αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης πριν βγάλετε το
δοχείο συλλογής νερού από τη συσκευή.
3. Αφαιρείτε τον εύκαμπτο σωλήνα από την εσοχή συνεχούς αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε πως έχετε τοποθετήσει σωστά το κάλυμμα το
δοχείου επάνω στο δοχείου συλλογής νερού και θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.

18
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΡΟΥ (Εικόνα D)
1. Όταν το δοχείο συλλογής νερού γεμίσει, η φωτεινή ένδειξη Full (C6)
θα ανάψει και η συσκευή θα σταματήσει την λειτουργία της μετά από
μερικά λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ μετακινείτε τη συσκευή ή το δοχείο συλλογής νερού, εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, να καταστραφεί η συσκευή ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
2. Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής νερού τραβώντας το από το κάτω
μέρος του (D1). Σηκώστε το προσεκτικά το δοχείο συλλογής νερού
από τη χειρολαβή του (D2).
3. Αφαιρέστε πρώτα το κάλυμμα του δοχείου συλλογής νερού (D3). Στη
συνέχεια αδειάστε το νερό (D4). Καθαρίστε το δοχείο συλλογής νερού, επανατοποθετήστε το κάλυμμα του (D5) και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το δοχείο συλλογής νερού (D6) στη σωστή του θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Καθαρίστε το δοχείο συλλογής νερού με καθαρό νερό εάν χρειάζεται. ΜΗ χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά, σκληρά καθαριστικά,
βενζίνη, πετρέλαιο, ζεστό νερό για τον καθαρισμό του δοχείου συλλογής νερού και της συσκευής.
• ΜΗΝ αφαιρείτε ή καταστρέφετε το φλοτέρ που υπάρχει μέσα στο
δοχείο συλλογής νερού. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο η συσκευή δεν
μπορεί να δουλέψει σωστά.
• Το κάλυμμα του δοχείου συλλογής νερού πρέπει να εφαρμοστεί
σωστά στη θέση του.
• Η φωτεινή ένδειξη full ανάβει όταν το δοχείο συλλογής νερού δεν
είναι σωστά τοποθετημένο στη θέση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ (εικόνα Ι)
Αν το φίλτρο καλυφθεί από σκόνη, η ροή του αέρα και η απόδοση της
συσκευής θα επηρεαστούν αρνητικά. Συνιστάται ο έλεγχος και ο καθαρισμός του φίλτρου κάθε δύο εβδομάδες.
1. Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και αφαιρέστε το φίλτρο
(εικόνα Ι1)
19
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2. Καθαρίστε το φίλτρο nano-silver με ηλεκτρική σκούπα ή πλύντε το
με νερό κάτω των 40οC. Αν το πλύνετε με νερό, στεγνώστε το πολύ
καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε.
3. Επανατοποθετήστε το φίλτρο σωστά στη θέση του.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Τερματίστε τη λειτουργία της συσκευής. Περιμένετε έως ότου ο
ανεμιστήρας σταματήσει. Αφαιρέστε το φις από τη πρίζα.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό πανί. Εάν η
επιφάνεια είναι πολύ λερωμένη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τον
καθαρισμό της ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, σκληρά καθαριστικά, διαλύτες, βενζίνη, πετρέλαιο κλπ για
τον καθαρισμό της συσκευής. Μπορεί να προκληθεί αλλοίωση και
δυσχρωμία στη συσκευή.
3. Μετά τον καθαρισμό με ελαφρώς βρεγμένο πανί, στεγνώστε τυχόν
υπολείμματα νερού με στεγνό μαλακό πανί.
4. Για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στη συσκευή, συνιστάται να μην την
καθαρίζετε με νερό και κυρίως να μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει
μέσα στη συσκευή μέσα από τις εισόδους και εξόδους αέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΠΟΤΕ ΜΗ χρησιμοποιείτε βενζίνη, πετρέλαιο, διαλυτικά, χημικά προϊόντα, βερνίκια, σκληρά καθαριστικά. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Στο τέλος κάθε σεζόν, ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστώνται οι εξής διαδικασίες.
1. Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής. Περιμένετε να σταματήσει και ο ανεμιστήρας και αποσυνδέστε το φις από τη πρίζα.
2. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το δοχείο συλλογής νερού. Αφήστε
τη συσκευή να στεγνώσει καλά για περίπου μία μέρα.
3. Καθαρίστε το φίλτρο και την επιφάνεια της συσκευής. Σκεπάστε
προσεκτικά τη συσκευή ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης.
Αποθηκεύστε τη σε όρθια θέση στην αρχική της συσκευασία σε δρο20
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σερό και στεγνό μέρος. ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή απ’ ευθείας στην
ηλιακή ακτινοβολία.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΑΝΤΑ να αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.
ΠΟΤΕ ΜΗ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Περιστασιακά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα που
μπορεί να λυθούν χωρίς την παρέμβαση του σέρβις. Χρησιμοποιήστε
τον κάτωθι οδηγό επίλυσης προβλημάτων.
ΣΥΜΠΤΩΜΑ

Η συσκευή δεν
λειτουργεί

Η συσκευή δεν
κάνει αφύγρανση
του χώρου

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Διακοπή ρεύματος

Περιμένετε έως ότου
επανέλθει το ρεύμα

Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το
φις στη πρίζα

Τοποθετήστε σωστά το φις
στη πρίζα

Η φωτεινή ένδειξη full ανάβει.
Το δοχείο συλλογής νερού
είναι γεμάτο

Αδειάστε το δοχείο συλλογής
νερού και τοποθετήστε το
ξανά σωστά στη θέση του

Το δοχείο συλλογής νερού
είναι γεμάτο

Αδειάστε το δοχείο
συλλογής νερού και
τοποθετήστε το ξανά σωστά
στη θέση του

Το δοχείο συλλογής νερού δεν
είναι σωστά τοποθετημένο

Τοποθετήστε σωστά το
δοχείο συλλογής νερού

Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
Η θερμοκρασία δωματίου είναι
εκτός φυσιολογικών ορίων

Το όριο λειτουργίας της
συσκευής είναι 1οC – 40oC

Το επίπεδο υγρασίας στον
χώρο είναι ήδη πολύ χαμηλό

Μόλις το επίπεδο υγρασίας
στο χώρο ξεπεράσει τα
φυσιολογικά όρια, η συσκευή
ξεκινά πάλι την διαδικασία
αφύγρανσης
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Η συσκευή
λειτουργεί αλλά
η απόδοση δεν
είναι επαρκής και
υπάρχει λιγοστό
νερό στο δοχείο
συλλογής νερού

Η συσκευή παράγει
ζεστό αέρα

Η συσκευή κάνει
θόρυβο

Ο ανεμιστήρας
εξακολουθεί
να λειτουργεί
ακόμα και αφού
η συσκευή έχει
απενεργοποιηθεί

Η ένδειξη Check/
Low Humidity
(C7) ανάβει

Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος

Συνιστάται η χρήση ενός
μεγαλύτερου αφυγραντήρα

Υπάρχουν πολλές πηγές
υγρασίας. Μπάνιο, πλύσιμο
ρούχων, στέγνωμα ρούχων,
μαγείρεμα, θέρμανση μέσω
αερίου

Συνιστάται η χρήση ενός
μεγαλύτερου αφυγραντήρα

Το φίλτρο αέρα είναι
φραγμένο. Δεν υπάρχει
επαρκής ροή αέρα και η
απόδοση είναι χαμηλή

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα

Ο αποξηραμένος αέρας έχει
περάσει μέσα από το στοιχείο
πριν βγει στον χώρο από
τη συσκευή ως μέρος της
διαδικασίας αφύγρανσης

Αυτό είναι φυσιολογικό. Οι
αφυγραντήρες δεν είναι
συσκευές παραγωγής ψύξης

Το φίλτρο αέρα έχει φράξει

Καθαρίστε το φίλτρο

Η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε ανώμαλη επιφάνεια

Τοποθετήστε τη συσκευή σε
επίπεδη επιφάνεια

Ο ανεμιστήρας ψύχει το
εσωτερικό στοιχείο

Είναι μία φυσιολογική
διαδικασία. Ο ανεμιστήρας
λειτουργεί για περίπου 2
λεπτά μετά τον τερματισμό
λειτουργίας της συσκευής.
Ποτέ μην αφαιρείτε το
φις από τη πρίζα όταν ο
ανεμιστήρας λειτουργεί.

Το φίλτρο έχει φράξει

Καθαρίστε το φίλτρο

Κάτι μπλοκάρει την είσοδο ή
την έξοδο αέρα της συσκευής.

Απομακρύνετε το εμπόδιο

Η υγρασία στον χώρο είναι σε
χαμηλά επίπεδα

Περιμένετε περίπου 30 λεπτά
έως ότου παγώσει η συσκευή
και ξεκινήστε πάλι τη
λειτουργία της σε ποσοστό
υγρασίας χώρου άνω του
35%

Χρήσιμες συμβουλές πριν καλέσετε το service
Η συσκευή μυρίζει κατά την πρώτη λειτουργία. Είναι φυσιολογικό να
υπάρχει μυρωδιά κατά την πρώτη χρήση της συσκευής καθώς ο ζεόλιθος απορροφά τις οσμές από τσιγάρα, αρώματα, φορμαλδεΰδη κλπ που
22
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υπάρχουν στον χώρο και όταν η συσκευή θερμανθεί αυτές οι οσμές επιστρέφουν στον χώρο. Η μυρωδιές θα σταματήσουν να υπάρχουν μετά
από μερικές χρήσεις της συσκευής.
Απαιτείται συχνό άδειασμα του δοχείου συλλογής νερού. Καθώς η υγρασία του χώρου μειώνεται, η συσκευή απορροφά λιγότερο νερό.
ΜΟΝΤΕΛΟ

TD-IZB80

Δυνατότητα Αφύγρανσης
(20oC/60%rh)

8 λίτρα/ημέρα

Τάση/Συχνότητα Ρεύματος

220V~240V, 50Hz

Κατανάλωση (Υψηλή/Χαμηλή)

620W/350W

Ρεύμα λειτουργίας

2.7Α

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής
νερού

4 λίτρα

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

1oC ~ 40oC

Διαστάσεις συσκευής (ΠxYxB)mm

350x506x240

Καθαρό βάρος

7.2 κιλά

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.
Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους
αυτού του εγχειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη
άδεια της DELTA DOMESTIC APPLIANCES Α.Ε.
23
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DEHUMIDIFIER
USEFUL INFORMATION
The basic characteristic of this appliance is that you can dehumidify your home
throughout all seasons, including winter. This model features desiccant instead
of compressor. Accordingly, this model is not affected by room temperature. Also
desiccant type dehumidifier does not use harmful gasses, so it is considered
as environmentally friendly product. This appliance dries the air so that you
can stay comfortable even when it’s humid or rainy outside. Furnishing, fabrics
and cloths are kept in good condition and it is easy to dry your laundry and
dry it quickly. Desiccant type is quieter due to lack of compressor, therefore
you can dry the laundry at night and it will be dried in the morning. Off Timer
function which can be selected 2 hours, 4 hours or 8 hours enables you to use
the unit more conveniently especially at night.
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OPERATIONAL FEATURES
1. COMPRESSORLESS DEHUMIDIFIER
This model uses desiccant rotor technology and is environmentally friendly with
no harmful gasses and quite operation.
2. AUTOMATIC OPERATION
Once the desired function has been set, the humidity sensor controls room
humidity automatically. It is memorized as long as it remains connected to the
wall outlet. In the event of power failure, the appliance will continue to operate
at the selected setting prior to the power failure.
3. LAUNDRY MODE
This model can dry rapidly the hanged laundry in the room. You can select Turbo
Laundry Mode or Saving Laundry Mode depending on the amount of laundry.
4. AUTO SWING LOUVER
It can be selected 3-way angles, wide angle (180o), front angle (80o), or upward
angle (100o). The auto swing louver mode is useful for speeding up the drying
of laundry evenly.
5. TIMER OPERATION
The unit will turn off after the designated period of time (2,4,8 hours).
6. NANO-SILVER ANTI BACTERIAL FILTER
Nano-Silver embedded in the filter in order to kill bacteria on contact, improving
the quality of air in your home or office
7. IONIZER
The unit releases negative ions from the air outlet to purify the air. Negative ions
have a normalizing effect on human bodies. Providing the ideal conditions for
the body, freshen up the air and create comfort in the room.
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DESCRIPTION
FIG. A
FRONT
A1 Carrying handle
A2 Wide/Spot adjustable louver
A3 Air intake grill (Pre-filter)
A4 Air intake
FIG. B
REAR
B1 Louver
B2 Air outlet
B3 Operational panel
B4 Water tank
B5 Water gauge
B6 Water outlet drain for continuous drain operation
B7 Power supply cord
B8 Power plug
FIG. C
OPERATIONAL PANEL
C1 Power button
C2 Auto Dry button
C3 Laundry Mode button
C4 Swing button
C5 Off Timer button
C6 Full lamp (When the tank filled up with water, the lamp will light)
C7 Check / Low humidity indicator lamp
C8 Timer indicator lamp (2,4,8 hours)
C9 Wide louver setting indicator lamp
C10 Up louver setting indicator lamp
C11 Front louver setting indicator lamp
C12 Turbo laundry mode lamp
C13 Saving laundry mode lamp
C14 High dry mode air flow lamp
C15 Low dry mode air flow lamp
C16 Auto dry mode air flow lamp
C17 Ionizer button
C18 Ionizer lamp
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SEFETY TIPSΣ
IMPORTANT
• Read instructions carefully before operation.
• The unit should be operated when the room temperature is
between 1oC to 40oC

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 This appliance is not intended for use by persons
27
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n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n

(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.
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.
Disconnect the appliance from its power source during
service and when replacing parts.
Warning: before obtaining access to terminals, all supply
circuits must be disconnected.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or a similarly qualified
person in order to avoid a hazard.
Disconnect the power supply before cleaning and
maintenance.
The appliance shall not be installed in the laundry.
Please note: Check the nameplate for the type of refrigerant
gas used in your appliance.
Specific information regarding appliances with refrigerant
gas.
R410A, R134a, R290 is a refrigerant that complies
with European ecological standards; nevertheless, it
is recommended not to pierce the cooling circuit of the
machine. At the end of its useful life, deliver the appliance
to a special waste collection centre for disposal.
This hermetically sealed system contains fluorinated
greenhouse gases.
ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains
fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto
28

GB

DEHUMIDIFIER

n
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n

Protocol.
The maintenance and disposal operations must be carried
out by qualified personnel only. (For more details on the
refrigerant, see back cover).
GWP(Global Warming Potential): R410A: 2088, R134a:
1430, R290: 3.
Do not use this unit for functions other than those described
in this instruction manual.
If the power cord becomes worn or damaged, the cord
should only be replaced by a qualified service technician
using genuine replacement parts.
Always transport your appliance in a vertical position and
place on a stable, level surface during use. If the unit is
transported laying on its side it should be stood up and left
unplugged for 6 hours.
Do not press the buttons on the control panel with anything
other than your wet or damp fingers.
Do not use hazardous chemicals to clean or come into
contact with the unit. 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. Do not use the unit
in the presence of inflammable substance or vapor such as
alcohol, insecticides, gasoline, etc.
Utilize two or more people to lift and install the unit.
Be sure all accessories are removed from the packing
before use.
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.
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n In case power cord becomes worn or damaged, the
cord should only be replaced by the authorized qualified
technicians.
n Do not plug other appliances into the same outlet. It can
overload the circuit and cause a fire or electric shock.
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 fi re.
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
environment. It can result in the risk of electric shock.
n DO NOT use this appliance if you smell gas. It can result in
30
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the 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.
To prevent damage to the surface finish, use only a soft
cloth to clean the appliance. Do not use wax, thinner, or a
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strong detergent.
To prevent spills and property damage, make sure to drain
the appliance properly.
To prevent the coils from freezing, do not operate the
appliance if the room temperature is lower than 5oC.
DO NOT position the appliance so that pets or house plants
are exposed to the direct air fl ow. It can result in the risk of
injury to pets or house plants.
This appliance is designed for normal household use.
DO NOT drink the water from the bucket. Dispose of it
properly outdoors or down the drain.
DO NOT operate the appliance without the filter securely in
place. Operation without the filter could damage the unit.
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.
DO NOT immerse the appliance into water or other kind of
liquid.
DO NOT put your fingers or other objects inside appliance
grills.
DO NOT sit on the appliance. DO NOT place objects on
the appliance.
DO NOT cover the appliance with towels or cloths in order
to dry them.
DO NOT operate the appliance in closed areas such as
closet as it may result to fire.
Install drain piping at a downhill grade to make sure that
condensed water can be drained continuously.
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n DO NOT use cable extensions.
n This appliance must be installed based on National wiring
and electrical lows.

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.
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.
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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.

OPERATION
UNIT SET UP (FIG. F)
•
•
•

Place the unit in an upright position on a stable, flat surface.
Ensure that the unit is a safe distance away from a wall or furniture (Fig.
F1).
Keep cloths at a safe distance of 40 cm from air outlet of the unit to prevent
water dripping into the unit.

CAUTION
Keep suitable space as above. (F2)
DO NOT insert small objects into the unit or this will damage it and cause
a hazard. (F3)
• DO NOT remove water tank when running or water may leak. (F4)
• Ensure that the water tank is fitted correctly, if the tank is full or is not in
place, the “Full” lights and the machine stops. (F4)
•
•
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AUTO DRY MODE
OPERATING STEPS:
1. PRESS “POWER” BUTTON (C1) TO “ON”
2. PRESS AUTO DRY BUTTON
Press the “Auto Dry” button (C2) to set your desired mode “Auto”, “Low” or
“High”.
AUTO mode (C16)
Keeps the room at a comfortable relative humidity (rh) level. The unit
automatically keeps room humidity at 45~50% rh with automatic high or low
fan speed.
LOW mode (C15)
Run in low fan speed. The unit automatically dehumidify in low fan speed and
low heater.
HIGH mode (C14)
Super dry mode to prevent condensation. The unit automatically keeps room
humidity at 35~40%rh to prevent condensation in the room.
3. PRESS SWING BUTTON
Press the “Swing” button (C4) to select your desired air louver angle (C9, C10,
C11). Please refer to the detailed instruction at below.
4. IONIZER BUTTON
Press the «IONIZER» button to activate. Press again to deactivate.
4. STOP OPERATION
Press the “Power” button (C1) and all lights will go out.
CAUTION: After turning the appliance OFF using the Power button, the fan
will continue to run for two minutes. This is a normal procedure and helps to
cool and protect the internal components. During these two minutes, DO NOT
remove the power plug from the electrical socket outlet; wait for the fan to stop
running first.
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LAUNDRY DRY MODE
OPERATING STEPS:
1. PRESS “POWER” BUTTON (C1) TO “ON”
2. PRESS “LAUNDRY MODE” BUTTON
Press the “Laundry Mode” button (C3) to set your desired mode “Saving” or
“Turbo”.
SAVING mode (C13)
Suitable for when the laundry amount is small or in summer to save power.
The unit will automatically shift to provide warm air or fan air depending on
the room temperature. Assists to dry cloths with low power and lower room
temperature.
TURBO mode (C12)
Suitable for when the laundry amount is large or in winter to dry clothes
effectively. The unit automatically provides heated air to dry cloths faster with
higher power.
3. PRESS “SWING” BUTTON
Press the “Swing” button (C4) to select your desired air louver angle (C9, C10,
C11).
4. STOP OPERATION
Press the “Power” button (C1) and all lights will go out.
CAUTION: After turning the appliance OFF using the Power button, the fan
will continue to run for two minutes. This is a normal procedure and helps to
cool and protect the internal components. During these two minutes, DO NOT
remove the power plug from the electrical socket outlet; wait for the fan to stop
running first.

AUTO SWING LOUVER (Fig. G)
By pressing the “Swing” button (C4), select your desired air louver angle and
the Louver setting indicator lamp will light. “Front”  “Up”  “Wide”  Hold
(Lamp off)  “Front”
FRONT (G1) The automatic louver swings in a front range of approx. 80o
UP (G2) The automatic louver swings in an upward range of approx. 100o
WIDE (G3) The automatic louver swings in a wide range of approx. 180o
HOLD The automatic louver stops swinging when you press “Swing” button
and turns the lamp off. The auto swing louver modes are useful for speeding
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up the drying of washing, wardrobes and walls because the fact that the airflow
is hitting the surface of whatever it is that you want to dry will speed up the
drying process as the water molecules will be forece3d out faster.
WIDE / SPOT ADJUSTABLE LOUVER (Fig. H)
If you select “Front” swing louver and adjust the blades outwards (H1), the
airflow will change to spot blowing. If you select “Front” swing louver and adjust
the blades inwards (H2), the airflow will change to wide blowing.
If you select “Up” swing louver and adjust the blades outwards (H1, the airflow
will change to wide blowing.
If you select “Up” swing louver and adjust the blades inwards (H2), the airflow
will change to spot blowing.
If you select “Wide” swing louver, the direction of airflow will change depending
on the angle of the louver.
TIMER OPERATION
Auto turning OFF:
Press the “Off Timer” button (C5) to select your desired running time (2,4 or
8 hours) (C8). The unit will automatically switch off at the end of the selected
time period. As the time counts down, the lamp (4 or 2 hours) will indicate
the time remaining. When no Timer is set (the lamp is off), the unit will run
continuously unless the water tank is already full.
2hours  4hours  8hours  Continuous (lamp OFF)  2hours
CONTINUOUS DRAINAGE MODE (Fig. E)
For continuous drainage, use a hose with an inner diameter of 12mm and
outer diameter of 14mm~16mm.
1. Remove the water tank.
2. Use a screwdriver to remove the knockout at the back. (E1) Pushing down
and hold the stopper (E4) for drainage pipe by finger (Fig. E2). Attach the
hose to the drainage pipe (E5) through the hole (Fig. E3).
3. Remove the tank cover and restore the water tank into the unit. If the tank
is not restored in the unit, full tank lamp will light and cannot start operation.
4. The tubing should be lead to the drain with no sharp bends. (E6, E7, E8)
Note:
1. The water tank must be in the correct position before tubing.
2. Remove the tubing before pulling out the water tank.
3. Remove the hose from the continuous drainage hole. Be sure to put the
tank cover on the water tank and restart operation.
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EMPTY THE WATER TANK (Fig. D)
When the water tank is full, the Full lamp (C6) will light and unit stops in a few
minutes.
NOTE: DO NOT move the unit or remove the water tank, if the unit is still
operating, as water may leak, damage the unit or cause an electric shock.
2. By gripping the bottom of the bucket, remove the water tank (D1) and lift
carefully with handle (D2).
3. Remove the cover of water tank first (D3), then pour the water away (D4).
Clean the water tank and restore the cover and the water tank (D5) (D6) to
correct position.
NOTE:
• Clean the water tank with clean water if needed. DO NOT use solvent,
abrasive or hot water.
• DO NOT remove or damage the float in the tank, or the unit cannot work
correctly.
• The water tank cover must be well fitted in position.
• The water full indicator lamp lights if the water tank is not well in the position.
CLEANING
CLEANING AIR INTAKE GRILLE (Fig. I)
If the filter is covered with dust, the airflow and the performance of the unit will
be affected. It is recommended to check and clean the air filter every 2 weeks.
1. Turn off the unit and remove the filter from the unit. (I1)
2. Clean the Nano-silver prefilter with a vacuum cleaner or wash with water
(under 40oC) (I2). If you wash with water, dry it completely at shaded area.
3. Replace the filter in position.
CLEANING SURFACE
1. Turn off the unit, wait for the fan to stop and unplug from the power socket.
2. Clean the surface with a soft damp cloth.
3. Dry thoroughly with a soft towel after cleaning.
4. In order to avoid damage, do not wash the unit with water, or let water drip
into the air inlet or outlet.
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•

CAUTION
NEVER use gasoline, solvents, chemical products or polish as they could
damage the surface.

LONG TERM STORAGE
At the end of each season, or when you do not plan to use your unit for an
extended period of time, the following procedures are recommended.
1. Turn off the unit, wait for it to stop and unplug from the power socket.
2. Clean and dry the water tank. Leave the unit to drain for approximately one
day.
3. Clean the filter and the unit. Cover the unit to prevent it from gathering
dust. Store upright in a cold dry place in its original package. DO NOT
expose to direct sunlight.

CAUTION
ALWAYS store the unit in the vertical position.
DO NOT put heavy objects on top of the unit.

39

GB

DEHUMIDIFIER
TROUBLESHOOTING
Occasionally, you may encounter some problems that are of a minor nature
and a service call may not be necessary. Use this troubleshooting guide to
identify possible problems you may be experiencing
SYMPTOM

Unit does not work

The appliance does
not dehumidify

The dehumidifier
works, but re-duces
the relative humidity
insuffi-ciently / there
is little water in the
water tank

Dehumidifier is blowing out warm air

CAUSE

SOLUTION

Power cut

Wait for power to be supplied
again

The plug has been plugged
improperly

Wait for power to be supplied
again

The full-tank indicator is ON. Tank
is full

Remove the drain water from
the water tank

Water tank is full

Remove the water from the
water tank

Water tank has not been replaced
correctly

Place properly back the water
tank to its correct position.

Air filter is clogged

Clean the air filter

Room temperature where dehumidifier is operating is too low

The machine does not dehumidify below 1οC. It is highly
unlikely at that temperature that
there is any moisture to remove
anyway

Relative humidity in the room
where the dehumidifier is operating is too low

The dehumidifier dries down
to the target relative humidity
set and then goes into fan only
mode until the relative humidity
goes above the set point again

The house is too large

Recommend to use a dehumidifier with bigger capacity

There are too many sources of
moisture. Bathing, washing, drying cloths and cooking all puts
moisture into the air. Calor gas
heating can add too much moisture into the air for a dehumidifier

Recommend to use a dehumidifier with bigger capacity.
Consider using different heat
source to a calor gas heater

The air filter is blocked and the
reduce air flow is affecting performance

Clean the air filter

The dried air is passing over a
heating element before it is blown
into the room as part of the dehumidification process

This is normal, a dehumidifier is
not an air cooler
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The dehumidifier is
noisy

Filter is clogged

Clean the filter

Unit is on uneven surface

Place the dehumidifier on a flat
and even surface. A dehumidifier will also be noisier on
wooden floors than on carpet

The fan is cooling the internal
heater

This is normal, and the fan will
run for about 2 minutes after
you press the Power button to
turn the unit off. Never turn the
unit off at the wall until the fan
has stopped running.

Filter is clogged

Clean the filter

Something is shutting the air
intake or the air outlet

Remove the obstacle

Room humidity is low

Wait for about 30 minutes to
cool the unit down and run
again in the room with the
humidity of above 35%

The fan runs after
turning the unit off

Check/Low Humidity
lamp
(C7) lights

BEFORE CALLING FOR SERVICE
The following are not defects:
• Smell coming from the dehumidifier when the fist use: The smell occurs
because the Zeolite absorbs odors from items like cigarettes, cosmetics,
and building materials and discharged when the desiccant is heated. It is
normal, will not last long and is not a sign of fault.
• Need emptying frequently when the fist use: As the room becomes dryer,
the dehumidifier collects less water.
MODEL

TD-IZB80
o

Moisture removed (20 C/60%rh)

8 liters/day

Power Supply

220V~240V, 50Hz

Power Input (Hi/Low)

620W/350W

Current Input

2.7Α

Tank Capacity

4 Liters

Working Temperature Range

1oC ~ 40oC

Product dimensions (WxHxD) mm

350x506x240

Net Weight

7.2 kg
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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.
It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual
in any manner without written permission of
DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A.
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr
SERVICE/ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 6, 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349
Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα

DELTA DOMESTIC APPLIANCES S.A.
OFFICIAL DELEGATION GREECE
CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 400, FAX 003 0 210 59 13 664, e-mail: info@gedsa.gr
www.toyotomi.gr
SERVICE/SPARE PARTS
CENTRAL: KIFISSOU AV., 6, 122 42 EGALEO ATHENS
TEL.: 003 0 210 53 86 490, FAX 003 0 210 53 13 349
This product is made in China
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