
Οδηγίες Χρήσης
User’s Manual

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 
DEHUMIDIFIER
 

IZUMI Σειρά / Series
TDE-18DJI
TDE-22JI

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 Dehumidifi er. 
For the proper use of your dehumidifi er kindly read this manual carefully before use 
and retain it for future reference.
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Απαγορεύεται η ανατύπωση ή αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους 
αυτού του εγχειριδίου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη 
άδεια της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε.

Το παρακάτω περιεχόμενο αφορά μόνο τους κατοίκους της 
Ευρώπης.
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ : Μην πετάτε αυτό το προϊόν μαζί με τα οικιακά 
απορρίμματα. Η ξεχωριστή αποκομιδή για ειδική επεξεργασία 
είναι απαραίτητη. 
Για την αποκομιδή αυτής της συσκευής υπάρχουν οι κάτωθι 

τρόποι:
Α. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ιδρύσει συστήματα συλλογής, όπου τα ηλε-
κτρονικά/ηλεκτρικά απόβλητα συλλέγονται χωρίς χρέωση του τελικού 
καταναλωτή. 
Β. Όταν αγοράζετε μία νέα συσκευή, το κατάστημα μπορεί να πάρει 
πίσω την παλιά χωρίς χρέωση. 
Γ. Καθώς τα παλιά προϊόντα περιέχουν χρήσιμα υλικά, μπορούν να που-
ληθούν σε εμπόρους παλαιοσιδηρικών.
Η αλόγιστη απόρριψη απορριμμάτων σε δάση και εκτάσεις θέτει σε κίν-
δυνο την υγεία σας καθώς επικίνδυνες ουσίες εισρέουν στο έδαφος και 
το νερό και βρίσκουν τον δρόμο του προς την τροφική αλυσίδα. 

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. Παρακαλού-
με 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 γραφεί-
ου σας. Η συσκευή αυτή μπορεί να μεταφερθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο 
με πολύ μεγάλη ευκολία. 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρή Δυνατότητα Αφύγρανσης
Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, αυτός ο αφυγραντήρας αφαιρεί μέ-
ρος 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 η συσκευή λειτουργεί σε συνθήκες 5℃ ≤ θερμοκρασία δωματίου ≤ 
12℃, θα σταματά για εσωτερική απόψυξη κάθε 30 λεπτά. 
Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνθήκες 12℃ ≤ θερμοκρασία δωματίου 
≤ 20℃, θα σταματά για εσωτερική απόψυξη κάθε 45 λεπτά. 

Έλεγχος υγρασίας και ψηφιακή ρύθμιση 
Επιλέξτε εσείς το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας για το χώρο σας από το 
πάνελ ελέγχου της συσκευής. 

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. 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ
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Μοντέλο TDE-18DJI TDE-22JI 
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος 220-240V / 50Hz
Δυνατότητα Αφύγρανσης 
(30℃ RH80%) 18 λίτρα/ημέρα 22 λίτρα/ημέρα

Κατανάλωση ρεύματος 300 watt 410 watt
Χωρητικότητα δοχείου 
νερού 4.2 λίτρα 

Βάρος (kg) 11.8 11.8
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) 322 x 246 x 546 mm

Η δυνατότητα αφύγρανσης έχει μετρηθεί βάσει θερμοκρασίας δωματί-
ου στους 30℃ με σχετικό επίπεδο υγρασίας 80%.
Το εύρος θερμοκρασίας για την λειτουργία της συσκευής είναι από 5℃ 
έως 35℃. Εάν το επίπεδο θερμοκρασίας ξεπερνά αυτά τα όρια, η συ-
σκευή δεν θα λειτουργεί ομαλά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κατά την χρήση της συσκευής, παρακαλούμε παρατηρή-
στε τις κάτωθι προληπτικές οδηγίες ασφαλείας:
1.  Τερματίστε την λειτουργία της συσκευής και βγάλτε 

το φις από τη πρίζα πριν τον καθαρισμό της.
2.  Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλου είδους υγρό 

και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό. 
3.   Μη τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές/πη-

γές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα 
υλικά. 

4.  Ποτέ μη βάζετε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα 
μέσα στις γρίλιες της συσκευής.

5.  Μην κάθεστε πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε 
αντικείμενα επάνω στη συσκευή.

6.  Αδειάζετε στην αποχέτευση το νερό που έχει συλλέ-
ξει ο αφυγραντήρας στο δοχείο νερού. Το νερό αυτό 
δεν είναι πόσιμο. 
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7.  Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστούς χώ-
ρους όπως για παράδειγμα μέσα σε ντουλάπα καθώς 
μπορεί να προκληθεί φωτιά.  

8.  Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης στην απο-
χέτευση με κατηφορική κατεύθυνση ώστε να διασφα-
λίσετε την σωστή συνεχή αποστράγγιση του νερού. 

9.  Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει καταστραφεί 
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αδει-
ούχο τεχνικό. 

10.  Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με βρεγμένα χέρια. 
11.  Μην συνδέετε την συσκευή σε πρίζα όπου υπάρχουν 

συνδεδεμένες και άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 
12.  Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος για να 

βγάλετε το φις από τη πρίζα. 
13.  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. 

14.  Σε περίπτωση βλάβης τερματίστε αμέσως τη λειτουρ-
γία της συσκευής, βγάλτε το φις από τη πρίζα και κα-
λέστε το σέρβις. 

15.  Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή μπαλα-
ντέζες. 

16.  Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα εγχώρια νομοθεσία. 

17. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 
18.  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για άτομα 

(περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ



6 GR

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρί-
σκεται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγί-
ες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο 
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

19.  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλί-
ζεται πως δεν παίζουν με την συσκευή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
 
ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Πρόσοψη
2. Φίλτρο αέρα
3.  Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας 
και Χρονοδιακόπτης

4. Πλαϊνό πάνελ
5. Πίνακας ρυθμίσεων
6. Χειρολαβή
7. Έξοδος αέρα
8. Πίσω πάνελ
9. Δοχείο συλλογής νερού
10.  Καλώδιο παροχής ρεύμα-

τος, 
     

      11. Ροδάκια   

Άλλα μέρη
1. Φίλτρο Active Carbon  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED
1. POWER Λειτουργία συσκευής
2. L Fan Χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
3. H Fan Υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα
4. SETTINGS Ρύθμιση ποσοστού υγρασίας
5. TIMER Χρονοδιακόπτης
6. SWING Ρύθμιση περσίδας
7. ION   Ιονιστής
8. W.F   Το δοχείο νερού είναι γεμάτο

Επίπεδο υγρασίας & Χρονοδιακόπτης με διψήφια ένδειξη 

Τι δείχνει η διψήφια ένδειξη:
1.  Όταν βάζετε το φις στη πρίζα και πατήσετε το πλήκτρο POWER, εμφα-
νίζεται το επίπεδο υγρασίας του χώρου. 

2.  Όταν ρυθμίζετε το ποσοστό υγρασίας, εμφανίζει το ποσοστό υγρασί-
ας που έχετε επιλέξει. 

3.   Όταν προγραμματίζετε την αυτόματη έναρξη λειτουργίας ή παύση 
λειτουργίας της συσκευής μέσω του χρονοδιακόπτη, εμφανίζονται οι 
ώρες για την έναρξη ή τον τερματισμό αντίστοιχα.
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4.  Όταν το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι χαμηλότερο από 35%, εμ-
φανίζει “LO”

5.  Όταν το επίπεδο υγρασίας στον χώρο είναι μεγαλύτερο από 95%, εμ-
φανίζει “HI”

Λειτουργίες πλήκτρων

A. Πλήκτρο Λειτουργίας      
  
Β. Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα     

C. Πλήκτρο ρύθμισης ποσοστού υγρασίας   

D. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη       

E. Πλήκτρο Ρύθμισης περσίδας      

F. Πλήκτρο Ιονιστή       
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.  Η λυχνία ένδειξης λειτουργίας, ανάβει μόλις βάλετε το φις της συ-
σκευής στη πρίζα ανεξαρτήτως του εάν η συσκευή λειτουργεί ή όχι. 

2.  Πατήστε το πλήκτρο  μία φορά για να ξεκινήσετε την λειτουργία 
της συσκευής. Πατήστε το ξανά για να σταματήσετε την λειτουργία 
της.

3.  Πατήστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανε-
μιστήρα.

4.  Πατήστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο 
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υγρασίας στο δωμάτιο. Μπορείτε να ρυθμίσετε από 40% έως 80% με 
διαστήματα 5%. 

  Μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας, όταν το επίπεδο υγρασίας 
στο χώρο είναι χαμηλότερο από αυτό που έχετε επιλέξει κατά 2%, ο 
συμπιεστής σταματά την λειτουργία του μετά από 3 λεπτά. Όταν το 
επίπεδο υγρασίας φτάσει στο επίπεδο που έχετε επιλέξει ή κατά 2% 
υψηλότερο, ο συμπιεστής ξεκινά και πάλι την λειτουργία του μόλις 
περάσουν τα 3 λεπτά προστασίας του. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονο-
μείτε ενέργεια, καταναλώνετε λιγότερο ρεύμα και διασφαλίζετε το 
επιθυμητό επίπεδο υγρασίας στον χώρο σας.  

5.  Πατήστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη
  Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας 

για να προγραμματίσετε σε πόση ώρα θα ξεκινήσει αυτόματα την λει-
τουργία της η συσκευή. Το display δείχνει τον χρόνο που απομένει 
για να ξεκινήσει η συσκευή.

       Πατήστε αυτό το πλήκτρο όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία 
για να προγραμματίσετε σε πόση ώρα θα τερματίσει αυτόματα την 
λειτουργία της η συσκευή.  Εάν θέλετε να ακυρώσετε τον προγραμ-
ματισμό, πατήστε αυτό το πλήκτρο και προσαρμόστε την ώρα σε 00. 
Η εναλλαγή γίνεται κατά μία ώρα 00-01-02……23-24.Ο προγραμμα-
τισμός ακυρώνεται εάν θέσετε εκτός λειτουργίας τον συμπιεστή. 
Ο προγραμματισμός παραμένει ενεργός στην περίπτωση που η συ-
σκευή σταματήσει την λειτουργία της λόγω γεμάτου δοχείου νερού 
ή λόγω απόψυξης. 

6.  Πατήστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε την κίνηση της περσί-
δας. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να επιλέξετε σταθερή θέση της 
περσίδας.

7.  Πατήστε το πλήκτρο   για να ενεργοποιήσετε τον Ιονιστή. Ενερ-
γοποιήστε/Απενεργοποιήστε την λειτουργία Ιονισμού μέσω αυτού του 
πλήκτρου. 
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ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ

Όταν το δοχείο συλλογής νερού γεμίσει, η ενδεικτική λυχνία FULL ανά-
βει και ακούγεται προειδοποιητικός ήχος προς ενημέρωση του χρήστη. 
Η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματη σε αυτή την περίπτωση. 
Το νερό που έχει συλλεχθεί μέσα στο δοχείο πρέπει να αδειάσει.

Άδειασμα του δοχείου νερού

1.  Πιέστε ελαφρώς τα πλαϊνά του δοχείου και 
τραβήξτε απαλά. 

 

 2.  Αδειάστε το νερό που έχει συλλεχθεί στο δο-
χείο.                                     

 

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 χω-
ρίς το φλοτέρ και το νερό μπορεί να διαρρεύσει από τη δεξαμενή νε-
ρού.θα είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύει τη στάθμη του νερού σωστά 
χωρίς το φλοτέρ και το νερό μπορεί να διαρρεύσει από τη δεξαμενή 
νερού.
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2.  Εάν το δοχείο συλλογής νερού είναι βρώμικο, πλύντε το με κρύο ή 

χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγα-
ράκια, προϊόντα ή υφάσματα που έχουν υποστεί χημική επεξεργα-
σία, 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 νε-
ρού, 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. Χρησιμοποιεί-
στε ειδικό πλαστικό σωλήνα (με εσωτερική διάμετρο 
10mm) Το νερό που συλλέγεται μπορεί να πηγαίνει 
απ’ ευθείας στην αποχέτευση για συνεχή αποστράγ-
γιση χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε χειροκίνητα 
το δοχείο συλλογής νερού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο δοχείο πιθανόν να συνεχίσει να γίνεται αποστράγγιση 
νερού από την εσωτερική υπερχείλιση ή από κακή τοποθέτηση του σω-
λήνα αποστράγγισης ή από υπερβολικά ακραία ποσοστά υγρασίας στο 
χώρο που βρίσκεται ο αφυγραντήρας.
                          



12 GR

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός της συσκευής

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής 
Σκουπίστε τη συσκευή με ένα μαλακό υγρό πανί.  

Καθαρισμός Φίλτρου αέρα
1. Τραβήξτε μαλακά έως ότου ανοίξει ελαφρώς η πρόσοψη και αφαιρέ-
στε το φίλτρο αέρα.

      
 

                                      

2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
Περάστε ελαφρά πάνω από την επιφάνεια του φίλτρου την ηλεκτρική 
σκούπα για να το καθαρίσετε. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι εξαιρε-
τικά βρώμικο πλύντε το με ζεστό (όχι καυτό) νερό και ελαφρύ καθαρι-
στικό. Στεγνώστε το πολύ καλά σε σκιερό μέρος πριν το τοποθετήσετε 
στην αρχική του θέση. 
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3. Επανατοποθετείστε προσεκτικά το φίλτρο στην αρχική του θέση.  

 
 

4.  Το φίλτρο ACTIVE CARBON ΔΕΝ καθαρίζεται με νερό. Χρησιμοποι-
ήστε μόνο την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό του. Η αλλα-
γή του φίλτρου συνιστάται κάθε 2 χρόνια, αναλόγως τη χρήση της 
συσκευής. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Το φίλτρο Active Carbon τοποθετείται μέσα 
στο υπάρχον φίλτρο αέρα (από την εσωτερική του πλευρά)

Αποθήκευση της συσκευής 
Αποθηκεύστε σωστά την συσκευή όταν δεν θα την χρησιμοποιήσετε για 
μεγάλο χρονικό διάστημα.  
1.  Τυλίξτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και ασφαλίστε το στο δοχείο 

νερού. 
2.  Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει στο δοχείο συλλογής νε-

ρού.
3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο Active Carbon. 
4.  Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση στην αρχική της συσκευ-

ασία ώστε να μην σκονίζεται και να μην υπάρχει διαρροή ψυκτικού 
υγρού από τον συμπιεστή. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο δροσε-
ρό και στεγνό. 
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Αποστάσεις
 
Η συσκευή αυτή πρέπει να έχει του-
λάχιστον τις αποστάσεις που φαί-
νονται στην εικόνα για την σωστή 
λειτουργία της και την αποφυγή 
υπερθέρμανσης που μπορεί να προ-
καλέσει φωτιά. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ
Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο από τα κάτωθι προβλήματα, ελέγ-
ξτε τις πιθανές λύσεις πριν καλέσετε το σέρβις.  
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί

Μήπως έχει αποσυνδεθεί 
το καλώδιο παροχής 
ρεύματος;

Συνδέστε το καλώδιο 
παροχής ρεύματος.

Μήπως αναβοσβήνει η 
λυχνία 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. 

Μήπως η θερμοκρασία 
δωματίου είναι 
μεγαλύτερη από 35℃ ή 
χαμηλότερη από 5℃;

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

Δεν λειτουργεί 
η λειτουργία 
αφύγρανσης

Μήπως έχει μπλοκάρει το 
φίλτρο αέρα;

Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα όπως αναφέρεται 
στις οδηγίες χρήσεως.

Μήπως μπλοκάρεται η 
είσοδος και έξοδος του 
αέρα από τις γρίλιες και 
την περσίδα;

Αφαιρέστε το εμπόδιο 
από τις εισόδους και 
εξόδους αέρα.

Δεν βγαίνει 
αέρας 

Μήπως έχει μπλοκάρει το 
φίλτρο αέρα?

Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα όπως αναφέρεται 
στις οδηγίες χρήσεως.

Θορυβώδης 
λειτουργία 

Μήπως η συσκευή γέρνει 
ή είναι τοποθετημένη σε 
άνιση επιφάνεια;

Μετακινήστε τη 
συσκευή σε σταθερή 
και ίσια επιφάνεια. 

Μήπως έχει μπλοκάρει το 
φίλτρο αέρα;

Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα όπως αναφέρεται 
στις οδηγίες χρήσεως.
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It is prohibited to reprint or reproduction of all or part of this manual in 
any manner without written permission of G.E.DIMITRIOU S.A.
© Γ.Ε.ΔΗΜΗΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. - 2016

This marking indicates that this product should not be disposed with 
other household wastes throughout the EU. To prevent possible 
hazards to the environment or human health from uncontrolled waste 
disposal, please recycle it to prove the sustainable reuse of material 
resources. Please ask return and collection systems or contact the 

retailer where the product was purchased to return your used device, they can 
recycle products safely.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

This owner’s manual will provide you with valuable information necessary 
for the proper care and maintenance of your new dehumidifi er. Please 
take a few moments to read the instructions thoroughly and familiarize 
yourself with all the operational aspects of this dehumidifi er.

This unit removes unwanted moisture from the air to create a more 
comfortable environment in your home or offi ce. It can be conveniently 
moved from room to room within your home.

DEHUMIDIFIER
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FEATURES

Powerful Dehumidifying Capability 
Taking advantage of refrigeration technology, the dehumidifi er 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 dehumidifi er 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 the unit is running under the condition of 5℃ ≤ room temperature ≤ 12℃, 
it will be stop to defrost for every 30 minutes 
When the unit is running under the condition of 12℃ ≤ room temperature ≤ 
20℃, it will be stop to defrost for every 45 minutes 

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 dehumidifi er operates with a low noise level. 

Energy Effi cient
The unit features low power consumption 

DEHUMIDIFIER
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Model TDE-18DJI TDE-22JI 
Power Supply 220-240V / 50Hz

Capacity 18 liter/day 22 liter/day

Power Consumption 300 watt 410 watt
Water Tank Capacity 4.2 liters
Weight (kg) 11.8 11.8
Dimensions(W x D x H) 322 x 246 x 546 mm

The dehumidifi cation 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.

SAFETY WARNINGS 
When using the unit, please observe the following safety 
precautions:
1. Unplug the power supply cord before cleaning or storage.
2.  Dο not submerge the unit in water of place the unit close 

to water.
3.  Do not set the unit close to heat-generating devices or 

near fl ammable and dangerous materials.
4.  Never put your fi ngers or objects into the intake or discharge 

ducts.
5.  Do not sit or stand on the unit.
6. Discard water that has collected in the tank as required 
7.  Do not operate the dehumidifi er in a closed area such as 

inside a closet, as it may cause a fi re 
8.  Install drain piping at a downhill grade to make sure that 

condensed water can be drained continuously.
9.  If the power supply cord is damaged it must be replaced by 

the manufacture or a qualifi ed service agent.

DEHUMIDIFIER
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10.  Do not use this appliance with wet hands.
11.  Do not connect this appliance in same socket which other 

appliances are connected too. 
12.  Do not pull power cord in order to remove the plug from 

the socket.  
13.  In case of malfunction Do not try to repair by yourself 

this appliance. Repair of this appliance must be effected 
only by authorized licensed technician. Any kind of repair 
from non authorized technician can be dangerous and 
automatically cancels the validity of warranty.  

14.  In case of malfunction please turn off immediately the 
appliance, take off the plug from the socket and call 
service.  

15. Do not use power strip or cord extensions. 
16.  The appliance must be installed in accordance with 

applicable domestic law. 
17. This appliance is indented only for domestic use. 
18.  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. 

19.  Children must be supervised during operation to ensure 
that they do not play with the appliance.   

DEHUMIDIFIER
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DEHUMIDIFIER

PRODUCT DIAGRAM 
 
PARTS

1. Front panel   
2. Air Filter   
3.  Adjustable humidity setting 

and timer indication   
4. Side Panel   
5. Control Panel     
6. Handle   
7. Air outlet    
8. Rear Panel     
9. Water Tank    
10. Supply cord    
11. Wheels  

Other Parts

1. Activated carbon fi lter  
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OPERATING INSTRUCTIONS

LED INDICATORS

1. POWER Power
2. QUIET Low-fan
3. DRY  High-fan
4. SETTINGS Set
5. TIM   Timer
6. SWING  swing
7. ION   Ionizer
8. W.F   Water full

Humidity Level & Timer 2 digit display 

The indicator features functions:
1.  when the unit is plugged in and you press POWER button, it will indicate the 

room humidity level.
2. when you set the humidity, it will indicate the humidity that you have selected
3.  when you program the time for the unit to turn on and off automatically, it will 

show the hours to start or stop the operation respectively.
4. When the environment humidity is lower than 35%, it will show “LO”
5. When the environment humidity is higher than 95%, it will show “HI”
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Push Button Functions

A. Power Push Button                   

B. Fan Speed Push Button               

C. Adjustable Humidity Push Button      

D. Timer Push Button                     

E. Louver settings Button               

F.Ioniser Button                        

OPERATING INSTRUCTIONS

1.  The Power indication light will turn on when the unit is plugged in, regardless 
of whether the unit is operating or not.

2.  Press   the button once to start operation. Press it again to stop 
operation.

3. Press  button as follows
  Press to set the desired fan speed. It can be adjusted between high speed 

and low speed.

4. Press   Adjustable Humidity Push Button
  Press  to set the desired humidity level in the room, which can be set from 

40% to 80% at 5% intervals. During the setting,SET-LED turns on green.5 
seconds after the setting,it will show the environment humidity and the light 
turns off. 
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  After a period of working,if environment humidity is lower than the selected 
humidity by 2%, compressor will stop working 3 mintues later;When 
environment humidity is equel to or higher than the selected humidity by 
2%, compressor will restart if 3-minute compressor protection time over

5. Press   button can be timer setting
  Press the button when the appliance is switched off in order to program 

the time for automatic switch on. Display shows the remaining time for 
switch on. Press this button when the appliance is switched on in order to 
program the time for automatic switch off. If you want to cancel the timer 
programming, press the button to adjust the time at 00, and press the 
button ,it will be circulate from 00-01-02……23-24.It is the programmed 
time to switch the machine. The programmed time will be cancelled when 
to switch compressor off manually each time. The programmed time 
remains unchanged if the machine stops to work due to water full or during 
defrosting 

6. Press  button to set louver position 

7. Press   button

When press  button the Ion function will be open and the indication light

DRAINING THE COLLECTED WATER

When the drainage tank is full, the tank full indicator light will turn on and the 
buzzer will beep 15 times to alert the user, the operation will stop automatically. 
The water needs to be emptied from the drainage tank.
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Emptying the Drainage Tank

1.  Lightly press on the sides of the tank with 
both hands and pull out gently. 

 

2. Discard the collected water                                     

NOTE
1. DO not remove the fl oat on the unit. The water full sensor will no longer 
be able to detect the water level correctly without the fl oat and water may leak 
from the water tank.
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2.  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. 

3.  When replacing the drainage tank, press the 
tank fi rmly into place with both hands. If the 
tank is not positioned properly, the “TANK 
FULL” sensor will be activated, and the 
dehumidifi er will not operate. 

 

Continuous Water Drainage  
The unit features a continuous drainage port .Using 
a plastic pipe (with an inner diameter of 10mm)
The water in the drainage tank can be continuously 
drained out of the continuous port on the unit.

                          

MAINTENANCE
Cleaning the Dehumidifi er

To clean the Body 
Wipe it with a soft damp cloth. 

To Clean the Air Filter
1. Open gently the inlet grill fi rstly and then remove the air fi lter.
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2. Clean the air fi lter 
Run a vacuum cleaner lightly over the surface of the air fi lter to remove dirt. If 
the air fi lter is exceptionally dirty, wash it with warm water and a mild cleanser 
and dry thoroughly before re install it into its initial position. 

 

3. Attach the air fi lter. Insert the fi lter into the unit in smoothly.
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4. Active Carbon fi lter should not be washed/immersed into water. Use only 
vacuum cleaner in order to clean Active Carbon fi lter. Changing of Active 
Carbon fi lter is recommended every two years (depending on the use of the 
product). 

Storing the Dehumidifi er 
Properly store the unit when it is not being used for an extended period of time 
1. Fold up the power supply cord and secure it to the water tank.
 

2. Discard any water left in the drainage tank.
3. Clean the air fi lter 
4. Store the unit upright in its original packaging to keep it free of dust. Store 
in a cool and dry place.
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Clearance 
Maintain the minimum clearance 
around the dehumidifi er when the 
unit is operating as shown in the left 
drawing.
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TROUBLESHOOTING
If a condition listed below occurs, please check the following items before 
calling customer service. 
Problem Possible Cause Solution

The unit doesn't 
operate

Has the power cord been 
disconnected?

Plug the power cord into 
the outlet.

Is the tank full indicator
lamp blinking? (The tank is
full or in a wrong position.)

Discard the water in the 
drainage tank and then 
reposition the tank.

Is the temperature of the
room above 35℃ or below
5℃?

The protection device is 
activated and the unit 
cannot be started.

The dehumidi-
fying  function 
doesn’t work

Is the air fi lter clogged? Clean the air fi lter as 
instructed under
“Cleaning the dehumidi-
fi er”.

Is the intake duct or 
discharge duct obstructed?

Remove the obstruction 
from the discharge duct 
or intake duct.

No air is dis-
charged

Is the air fi lter clogged? Clean the air fi lter as 
instructed under
“Cleaning the dehumidi-
fi er”.

Operation is 
noisy

Is the unit tilted or
unsteady?

Move the unit to a stable, 
sturdy location.

Is the air fi lter clogged? Clean the air fi lter as 
instructed under
“Cleaning the dehumidi-
fi er”.
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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

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

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

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


