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 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 εγχει-
ρίδιο 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. 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 υγρα-
σία 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 προ-
ειδοποιεί για πιθανά ατυχήματα που μπορεί να 
συμβούν.
 ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την πι-
θανότητα 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 ακολουθή-
στε τις κάτωθι προληπτικές οδηγίες ασφαλείας:

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να μειώσετε τον κίνδυνο 
πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυμα-
τισμού κατά την λειτουργία της συσκευής, ακο-
λουθήστε τα κάτωθι βασικά προληπτικά μέτρα 
ασφαλείας:

n  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση για άτο-
μα (περιλαμβανομένων και των παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή 
από έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και εάν βρί-
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σκεται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγί-
ες σχετικές με την χρήση της συσκευής από κάποιο 
άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

n  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζε-
ται πως δεν παίζουν με την συσκευή.

n  Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας 
κατά τη διάρκεια της επισκευής και κατά την αντικα-
τάσταση εξαρτημάτων.

n  Προειδοποίηση: πριν αποκτήσετε πρόσβαση στους 
ακροδέκτες, θα πρέπει όλα τα κυκλώματα τροφοδοσί-
ας να αποσυνδεθούν.

n  Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, 
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον 
αντιπρόσωπο της υπηρεσίας ή από εξειδικευμένο προ-
σωπικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

n  Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τον κα-
θαρισμό και τη συντήρηση.

n  Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε πλυ-
ντήριο.

n  Σημείωση: Ελέγξτε το ταμπελάκι για τον τύπο ψυκτι-
κού αερίου που χρησιμοποιείται στη συσκευή σας.

n  Ειδικές πληροφορίες σχετικά με συσκευές με ψυκτικό 
αέριο.

n  R410A, R134a, R290 είναι ψυκτικό που συμμορφώνε-
ται με τα ευρωπαϊκά οικολογικά πρότυπα. Ωστόσο, 
συνιστάται να μην διατρυπάτε το κύκλωμα ψύξης του 
μηχανήματος. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, πα-
ραδώστε τη συσκευή σε ειδικό κέντρο συλλογής απο-
βλήτων για την καταστροφή του.

n  Αυτό το κλειστό σύστημα περιέχει φθοριούχα αέρια 
θερμοκηπίου.
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n  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η μονάδα αυτή πε-
ριέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου που καλύπτο-
νται από το Πρωτόκολλο του Κυότο.

n  Οι εργασίες συντήρησης και διάθεσης πρέπει να εκτε-
λούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό.

     (Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ψυκτι-
κό, ανατρέξτε στο πίσω κάλυμμα).

      GWP(Global Warming Potential): R410A:2088, R134a: 
1430, R290: 3.

n  Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για άλλες λειτουργίες 
εκτός από αυτές που περιγράφονται σε αυτό το εγχει-
ρίδιο οδηγιών.

n  Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο ή φθαρ-
μένο, το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται μόνο 
από εξειδικευμένο τεχνικό που χρησιμοποιεί γνήσια 
ανταλλακτικά.

n  Μεταφέρετε πάντοτε τη συσκευή σας σε κατακόρυφη 
θέση και τοποθετήστε τη σε σταθερή επίπεδη επιφά-
νεια κατά τη χρήση. Εάν η μονάδα μεταφέρεται από 
την πλευρά της, πρέπει να σηκωθεί και να βγει από την 
πρίζα για 6 ώρες.

n  Μην χρησιμοποιείτε επικίνδυνα χημικά για να καθα-
ρίσετε ή να έρθετε σε επαφή με τη συσκευή. Για να 
αποφύγετε τη ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας, 
χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί για να καθαρί-
σετε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε κερί, διαλυτικό 
ή ισχυρό απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε τη μο-
νάδα παρουσία εύφλεκτης ουσίας ή ατμού, όπως αλ-
κοόλ, εντομοκτόνα, βενζίνη κ.λπ.

n  Χρησιμοποιήστε δύο ή περισσότερα άτομα για την 
ανύψωση και την εγκατάσταση της μονάδας.
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n  Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν αφαιρεθεί 
από τη συσκευασία πριν από τη χρήση.

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 αδει-
ούχο τεχνικό. 

n  Μην συνδέεται άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα. Μπο-
ρεί να υπερφορτωθεί το κύκλωμα και να προκληθεί 
φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 

n  Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζε-
ται πως δεν παίζουν με την συσκευή. 

n  Βεβαιωθείτε πως έχουν αφαιρεθεί πλήρως όλα τα υλι-
κά συσκευασίας από την συσκευή πριν την χρήση της. 
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε αντίθετη περί-
πτωση. 

n  Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε την συσκευή 
ή το καλώδιο παροχής ρεύματος μόνοι σας. Μπορεί να 
προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 

n  ΜΗ τοποθετείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος κοντά 
σε συσκευές/πηγές θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα 
και επικίνδυνα υλικά. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-
πληξία ή φωτιά. 

n  MΗ τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αέρια 
ή υγρά ή άλλα εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, βενζό-
λιο, διαλυτικό κλπ. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη-
ξία ή φωτιά. 
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n  Βεβαιωθείτε πως το φις του καλωδίου παροχής ρεύ-
ματος έχει τοποθετηθεί σταθερά και σωστά στη πρίζα. 
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλε-
κτροπληξία ή φωτιά.

n  Μην ξεκινάτε ή τερματίζετε την λειτουργία της συ-
σκευής βάζοντας ή τραβώντας το καλώδιο παροχής 
ρεύματος στη πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτρο-
πληξία. 

n  Σε περίπτωση που ακούσετε ασυνήθιστο θόρυβο από 
τη συσκευή ή παρατηρήσετε να βγαίνει καπνός ή ασυ-
νήθιστη μυρωδιά, τερματίστε αμέσως τη λειτουργία 
της και βγάλτε το φις από τη πρίζα. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

n  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πρίζες χαλαρές ή 
κατεστραμμένες. Κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα 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 αέ-
ριο. 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 αμέ-
σως το φις από τη πρίζα και ενημερώστε το εξουσιο-
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δοτημένο service. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπλη-
ξία. 

n  Για να αποφύγετε πιθανά κοψίματα, μην ακουμπάτε τα 
μεταλλικά μέρη της συσκευής όταν αφαιρείτε ή επα-
νατοποθετείτε τα φίλτρα. Μπορεί να προκληθεί τραυ-
ματισμός. 

n  Μην μπλοκάρετε τις εισόδους/εξόδους αέρα της συ-
σκευής. 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 μειώνε-
τε τον κίνδυνο ατυχημάτων. 

n  Τοποθετείστε την συσκευή σε στέρεο, επίπεδο πάτω-
μα, ικανό να στηρίξει βάρος έως και 50 κιλά. Τοπο-
θέτηση σε σημείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προ-
διαγραφές μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές και 
τραυματισμό. 

n  Βεβαιωθείτε πως οι προδιαγραφές της συσκευής 
ανταποκρίνονται στον χώρο που θέλετε να καλύψε-
τε. Η χρήση συσκευής με διαφορετικές προδιαγραφές 
από αυτές που απαιτεί ο χώρος σας, μπορεί να προ-
καλέσει 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 από-
δοση.
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n  Για να μην καταστρέψετε την επιφάνεια της συσκευής 
κατά τον καθαρισμό της, χρησιμοποιείτε πάντα μαλα-
κό 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, απο-
στραγγίστε σωστά τη συσκευή. 

n  Για να αποφύγετε το πάγωμα του στοιχείου, μην χρη-
σιμοποιείτε 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 προκλη-
θεί 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 συλλο-
γής νερού σε εξωτερικό χώρο ή στην κεντρική αποχέ-
τευση. 

n  Μην λειτουργείτε τη συσκευή εάν δεν είναι σωστά το-
ποθετημένα τα φίλτρα. Λειτουργία χωρίς σωστή τοπο-
θέτηση των φίλτρων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη 
συσκευή. 

n  Καθαρίστε τα φίλτρα 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. Τα 
υγιεινά φίλτρα δεν πρέπει να καθαρίζονται με νερό. 
Μπορείτε να τα τινάξετε προσεκτικά σε εξωτερικό 
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χώρο ή να τα καθαρίσετε με ηλεκτρική σκούπα. 
n  Μη βυθίζετε και μην την τοποθετείτε τη συσκευή κο-

ντά σε νερό ή άλλου είδους υγρό (π.χ. μπανιέρες, πι-
σίνες 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 αφυ-
γραντήρα με σκοπό να στεγνώσουν.

n  Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστούς χώ-
ρους όπως για παράδειγμα μέσα σε ντουλάπα καθώς 
μπορεί να προκληθεί φωτιά. 

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

n  Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ή μπαλα-
ντέζες. 

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

 



11 GR

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

  Αγνόηση και παράληψη αυτών των οδηγιών 
μπορεί προκαλέσει, φωτιά ηλεκτροπληξία ή θά-
νατο.  

  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, ειδι-
κός 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 προ-
στασίας διαρροής (rele).  

  Αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετείτε σύμφω-
να με τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας και 
σύνδεσης.
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  Μην αλλάζετε ή τροποποιείτε το φις ή το κα-
λώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής. 
Σε περίπτωση που το καλώδιο φθαρεί ή κατα-
στραφεί, το καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται 
ΜΟΝΟ από το εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
  Μην χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου ή μπα-
λαντέζες.
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1. Πίνακας ρυθμίσεων
2. Γρίλιες εισόδου αέρα                                               
3. Κάδος συλλογής νερού              
4. Έξοδος αποστράγγισης νερού
5. Ένδειξη στάθμης νερού
6. Καλώδιο παροχής ρεύματος

7. Γρίλιες εξόδου αέρα
8. Λαβή

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα διαγράμματα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να διαφέ-
ρουν ελάχιστα από το προϊόν.

Χερούλι του κάδου

Σωλήνας αποστράγγισης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος από τον κάδο.
1.  Αφαιρέστε τον κάδο, το καλώδιο παροχής ρεύματος και τα αξεσουάρ.
2. Τοποθετήστε το χερούλι του κάδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μετακίνησης της συσκευής συνιστάται να 
περιμένετε περίπου 2 ώρες πριν την επαναχρησιμοποιήσετε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σύμβολα της ψηφιακής οθόνης:
1. Ένδειξη χρονοδιακόπτη
2. Ένδειξη γεμάτου κάδου νερού
3.  Ένδειξη λειτουργίας αφύγραν-
σης

4. Ένδειξη λειτουργίας ιονιστή
5.  Ένδειξη λειτουργίας στεγνώμα-
τος ρούχων

Πλήκτρα ελέγχου panel:
A. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη
B. Πλήκτρο αύξησης
C.  Πλήκτρο Ενεργοποιήσης / Απε-

νεργοποίησης On/Off
D. Πλήκτρο μείωσης
E. Πλήκτρο επιλογής λειτουργιών
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΛΗΚΤΡΟ ON / OFF 
Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο-
ποιήσετε τη συσκευή.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ / ΑΥΞΗΣΗΣ 
Πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας ή για να ρυθμίσετε τον χρόνο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Πατήστε το πλήκτρο «  » για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και πατή-
στε το πλήκτρο « » για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
Πατήστε το πλήκτρο « » μέχρι να ανάψει το σύμβολο «DRY».
Πατήστε το «+» ή «-» για να επιλέξετε την επιθυμητή υγρασία, το ρυθ-
μιζόμενο εύρος είναι 35% RH-80% RH. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το 
ποσοστό επιθυμητής υγρασίας για 5 δευτερόλεπτα και μετά στην οθόνη 
επιστρέφει η ένδειξη του πραγματικού ποσοστού υγρασίας του χώρου.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την διάρκεια λειτουργίας Αφυγράνσης, πατήστε το πλήκτρο «-» 
μέχρι να ανάψει η ένδειξη « ». Η συσκευή θα βρίσκεται σε κατάσταση 
Συνεχούς Λειτουργίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο « » μέχρι να 
ανάψει η ένδειξη του Ιονιστή «IONIZER».   

Σε αυτή τη λειτουργία, ο συμπιεστής δεν λειτουργεί και η συσκευή δεν 
αφυγραίνει.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ
Πατήστε το πλήκτρο « » μέχρι να ανάψει η ένδειξη «LAUNDRY».
Σε αυτή τη λειτουργία η υγρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί και η οθόνη 
εμφανίζει την υγρασία περιβάλλοντος. Μετά από 24 ώρες λειτουργίας, 
η συσκευή τερματίζει τη λειτουργία στεγνώματος ρούχων, γυρίζει στη 
λειτουργία αφύγρανσης και ρυθμίζει την υγρασία στους 60% RH.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ + ΙΟΝΙΣΤΗ
Πιέστε το πλήκτρο « » έως ότου οι ενδείξεις «DRY» και «IONIZER» 
ενεργοποιηθούν και οι δύο. Σε αυτή τη λειτουργία, η υγρασία μπορεί 
να ρυθμιστεί ως λειτουργία αφύγρανσης και όταν η υγρασία περιβάλ-
λοντος είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί 
συνεχώς. 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσετε την αυτόματη 
έναρξη ή παύση λειτουργίας σε προκαθορισμένο χρόνο. Με αυτό τον 
τρόπο αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας και βελτιστοποι-
είτε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας της συσκευής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, για πα-
ράδειγμα «Αφύγρανση». Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Πιέστε το πλήκτρο « », το σύμβολο « » αρχίζει να αναβοσβήνει, πατή-
στε το «+» ή «-» για να ρυθμίσετε το χρόνο ρύθμισης από 0,5-24 ώρες.
Αν δεν πραγματοποιηθεί ρύθμιση εντός 5 δευτερολέπτων, ο χρονοδια-
κόπτης αρχίζει να λειτουργεί και εμφανίζεται το σύμβολο « ».
Πατήστε ξανά το πλήκτρο « » για να ακυρώσετε την λειτουργία «Χρο-
νοδιακόπτη» και το σύμβολο εξαφανίζεται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο « », το 
σύμβολο « » αρχίζει να αναβοσβήνει, πατήστε το πλήκτρο «+» ή «-» για 
να ρυθμίσετε το χρόνο ρύθμισης από 0,5-24 ώρες.
Αν δεν πραγματοποιηθεί ρύθμιση εντός 5 δευτερολέπτων, ο χρονοδια-
κόπτης αρχίζει να λειτουργεί και εμφανίζεται το σύμβολο « ».
Πατήστε ξανά το πλήκτρο « » για να ακυρώσετε την λειτουργία «Χρο-
νοδιακόπτη» και το σύμβολο εξαφανίζεται.
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ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΜΑΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ
Όταν ο κάδος συλλογής νερού γεμίσει, ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας 
θα σβήσουν, η ένδειξη «TANK FULL» αναβοσβήνει, μετά από περίπου 
3 λεπτά ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και μετά από περίπου 6 λεπτά το 
ηχητικό σήμα επαναλαμβάνεται.
Η συσκευή δεν θα λειτουργήσει ξανά μέχρι να αδειάσει ο κάδος συλλο-
γής νερού και να τοποθετηθεί σωστά στην αρχική του θέση.
Ο κάδος συλλογής νερού πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδομάδα για να 
αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Χρησιμοποιήστε ένα 
ήπιο απορρυπαντικό για καθαρισμό. Αφού καθαρίσετε και στεγνώστε 
καλά τον κάδο συλλογής νερού, τοποθετήστε τον σωστά στην αρχική 
του θέση.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε τον κάδο και με τα δύο χέρια κατά το άδειασμα, 
στη συνέχεια τοποθετήστε τον ξανά στη συσκευή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο κάδος είναι γεμάτος ή αφαιρεθεί από τη μονάδα, η 
συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη λειτουργία, είναι φυσιολογικό η μονάδα να βγάζει 
θερμό αέρα από το μπροστινό μέρος της.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τον κάδο στο πάτωμα όταν είναι γεμάτος, 
καθώς δεν είναι επίπεδος στο κάτω μέρος του και μπορεί να χυθεί νερό.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο αποστράγγισης της 
συσκευής και στην κεντρική σας αποχέτευση και στη συνέχεια η συσκευή 
θα συνεχίσει την λειτουργία της χωρίς να συλλέγεται το νερό στον κάδο.
1)  Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια, αφαιρέστε τον κάδο, 

αφαιρέστε το χερούλι του κάδου.
2)  Τοποθετήστε τη μία μεριά του σωλήνα αποστράγγισης στην έξοδο 

αποστράγγισης νερού και την άλλη μεριά του σωλήνα σε σημείο που 
οδηγεί στην κεντρική αποχέτευση (4).

3)  Επανατοποθετήστε σωστά τον κάδο στην αρχική του θέση και βεβαι-
ωθείτε πως ο σωλήνας αποστράγγισης δεν πιέζεται.

4)  Πατήστε το πλήκτρο “  ” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία της 
συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν χρειάζεστε τη λειτουργία της συνεχούς αποστράγ-
γισης, αφαιρέστε τον σωλήνα αποστράγγισης και τοποθετήστε σωστά 
τον κάδο στη συσκευή και στη συνέχεια το νερό θα συλλέγεται μέσα 
στον κάδο. Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης ακολουθώντας 
τις κάτωθι οδηγίες.

Τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης διαφορετικά το νερό 
δεν θα μπορεί να πάει στην αποχέτευση.



19 GR

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης ακολουθώντας 
την παρακάτω εικόνα.
Τοποθετήστε σωστά τον σωλήνα αποστράγγισης διαφορετικά το νερό 
δεν μπορεί να αποστραγγιστεί από αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η μονάδα δεν τοποθετηθεί σε επίπεδο σημείο ή δεν 
εγκατασταθεί σωστά ο σωλήνας αποστράγγισης, το νερό θα γεμίσει τον 
κάδο και θα σταματήσει η λειτουργία της συσκευής. Εάν συμβεί αυτό, 
μετακινήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε σωστά 
τον σωλήνα αποστράγγισης. Ταυτόχρονα βεβαιωθείτε πως ο κάδος έχει 
τοποθετηθεί σωστά στην αρχική του θέση.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ
Όταν ο πάγος συσσωρεύεται στο εσωτερικό στοιχείο, ο συμπιεστής θα 
σβήσει και ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να εξαφα-
νιστεί ο πάγος. Όταν δέν υπάρχει πάγος στο εσωτερικό στοιχείο, ο συ-
μπιεστής ή ο ανεμιστήρας (ανάλογα με το μοντέλο) θα επανεκκινηθεί 
αυτόματα και η αφύγρανση θα συνεχιστεί.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ
Μία συσκευή που λειτουργεί σε μικρούς κλει-
στούς χώρους όπως για παράδειγμα μία ντουλά-
πα, δεν μπορεί να αποδώσει επαρκώς καθώς ο 
εξαερισμός είναι πολύ περιορισμένος. 
1.  Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερι-

κούς χώρους.
2.  Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρή-

ση σε εσωτερικούς χώρους. Τοποθετήστε 
τη συσκευή σε μια ομαλή, επίπεδη επιφάνεια 
που είναι αρκετά ανθεκτική για να στηρίξει 
τη συσκευή με γεμάτο κάδο.

3.  Αφήστε τουλάχιστον 45 εκατοστά απόσταση 
από όλες τις πλευρές.

ΛάθοςΣωστό

Σωστό

Πάνω 
από
50C
 

Κάτω 
από
50C
 

Λάθος
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4.  Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα 
πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

5.  Χρησιμοποιήστε την συσκευή στην κουζίνα, το μπάνιο και σε χώρους 
όπου υπάρχει υγρασία.

       ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα μακριά από στεγνωτήριο 
ρούχων.

6.  Χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα σε ένα υπόγειο για να αποφύγετε 
την πρόκληση ζημιάς από την υγρασία.

7.  Ο αφυγραντήρας πρέπει να λειτουργεί σε ένα κλειστό χώρο για να 
είναι πιο αποτελεσματικός.

8.  Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα στο δωμάτιο που χρησιμο-
ποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη απόδοση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πα-
τώντας το πλήκτρο On/Off στον πίνακα ελέγχου. Περιμένετε μερικά λε-
πτά και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ
Καθαρίσετε τη συσκευή με ένα μαλακό ελαφρώς υγρό πανί.
•  Ποτέ μην πλένετε/καταβρέχετε τη συσκευή με νερό, μπορεί να είναι 
επικίνδυνο.

•  Μη χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, αλκοόλη ή διαλύτες για να καθαρίσε-
τε τη συσκευή.

• Ποτέ μην ψεκάζετε τη συσκευή με εντομοκτόνα κλπ.. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Για να διασφαλίσετε την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθαρί-
ζετε το προ φίλτρο κάθε εβδομάδα. Ο καθαρισμός του φίλτρου HEPA/
CARBON συνιστάται να γίνεται κάθε 2 εβδομάδες. Αφαιρέστε το από τη 
συσκευή, τινάξτε το σε εξωτερικό χώρο και επανα-
τοποθετήστε το στη θέση του. Μην το πλένετε με 
νερό.
Αφαιρέστε το προ φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα.
Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαι-
ρέσετε τη σκόνη από το προ φίλτρο. Αν είναι πολύ 
βρώμικο, πλύντε το σε ζεστό νερό και ξεπλύνετε 
το αρκετές φορές. Το νερό δεν πρέπει ποτέ ξεπερ-
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νά σε θερμοκρασία τους 40 ° C (104 ° F). Μετά το πλύσιμο, αφήστε το 
προ φίλτρο να στεγνώσει, πολύ καλά με φυσικό τρόπο σε σκιερό μερός 
και στη συνέχεια επανατοποθετήστε το σωστά στην θέση του.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το Προ Φίλτρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ
Βεβαιωθείτε πως η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Αδειάστε 
πρώτα τον κάδο, πριν αποσυνδέσετε το φις από τη πρίζα. Καθαρίστε το 
φίλτρο και στεγνώστε το προσεκτικά πριν το επανατοποθετήσετε.
Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τη σκόνη τοποθετώντας τη στην αρχι-
κή της συσκευασία. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε όρθια θέση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΕΖΟΝ
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο παροχής ρεύματος και το φις δεν έχουν κά-
ποια φθορά και υπάρχει σωστή γείωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκα-
τάστασης με ακρίβεια. 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Περιστασιακά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα που 
μπορεί να λυθούν χωρίς την παρέμβαση του σέρβις. Χρησιμοποιήστε 
τον κάτωθι οδηγό επίλυσης προβλημάτων.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί

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

Η ασφάλεια του σπιτιού 
έχει πέσει/καεί

Σηκώστε ή αλλάξτε την 
ασφάλεια

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
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Δεν λειτουργεί σωστά η 
λειτουργία αφύγρανσης

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 πλήκτρο 
«-» για να μειώσετε 
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 βγαίνει αέρας Έχει μπλοκάρει το 
φίλτρο αέρα

Καθαρίστε το φίλτρο 
αέρα όπως αναφέρεται 
στις οδηγίες χρήσεως

Θορυβώδης λειτουργία

H 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
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Η συσκευή λειτουργεί 
συνεχώς

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

Εμφάνιση πάγου στο 
εσωτερικό στοιχείο

Η συσκευή μόλις έχει 
ενεργοποιηθεί, η 
θερμοκρασία δωματίου 
είναι χαμηλή

Είναι φυσιολογικό. 
Ο πάγος συνήθως 
εξαφανίζεται μέσα σε 
60 λεπτά

Οι λειτουργίες δεν 
ρυθμίζονται

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

Νερό στο πάτωμα

Η σύνδεση του σωλήνα 
αποστράγγισης έχει 
χαλαρώσει

Ελέγξτε τη σύνδεση και 
διορθώστε τη αν έχει 
χαλαρώσει

Ο σωλήνας είναι 
συνδεδεμένος αλλά δεν
αποστραγγίζει

Αποσυνδέστε 
τον σωλήνα εάν 
χρησιμοποιείτε το 
δοχείο συλλογής 
νερού ή συνδέστε τον 
σωλήνα στην κεντρική 
αποχέτευση



24

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

GR

Εάν εμφανιστεί ο ακόλουθος κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το 
σέρβις για επιθεώρηση και επισκευή. 

Κωδικός Περιγραφή

EH Πρόβλημα στον 
αισθητήρα υγρασίας

E1 Πρόβλημα στον 
αισθητήρα 

θερμοκρασίαςE2

Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας: 5°C~32°C (41°F~90°F) 
Εύρος λειτουργίας υγρασίας: 30%RH~90%RH

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 αρ-
νητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των 
υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, πα-
ρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας 
ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
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 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.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
Read carefully this user’s manual before you use for the fi rst 
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 fi re, 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 (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.

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. 
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n  Disconnect the appliance from its power source during 
service and when replacing parts.

n  Warning: before obtaining access to terminals, all supply 
circuits must be disconnected.

n  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, its service agent or a similarly qualifi ed 
person in order to avoid a hazard.

n  Disconnect the power supply before cleaning and 
maintenance.

n  The appliance shall not be installed in the laundry.
n  Please note: Check the nameplate for the type of refrigerant 

gas used in your appliance.
n  Specifi c information regarding appliances with refrigerant 

gas.
n  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. 

n  This hermetically sealed system contains fl uorinated 
greenhouse gases. 

n  ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains 
fl uorinated greenhouse gases covered by the Kyoto 
Protocol. 

n  The maintenance and disposal operations must be carried 
out by qualifi ed personnel only. (For more details on the 
refrigerant, see back cover).

     GWP(Global Warming Potential):  R410A: 2088,   R134a: 
1430,   R290: 3.

n  Do not use this unit for functions other than those described 
in this instruction manual.
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n  If the power cord becomes worn or damaged, the cord 
should only be replaced by a qualifi ed service technician 
using genuine replacement parts.

n  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.

n  Do not press the buttons on the control panel with anything 
other than your wet or damp fi ngers.

n  Do not use hazardous chemicals to clean or come into 
contact with the unit. To prevent damage to the surface 
fi nish, 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 infl ammable substance or vapor such as 
alcohol, insecticides, gasoline, etc.

n  Utilize two or more people to lift and install the unit. 
n  Be sure all accessories are removed from the packing 

before use.
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.

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. 
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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 
the risk of fire or explosion. 

n  Turn off and unplug the appliance before cleaning to avoid 
the risk of electric shock. 

n  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 
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Authorized service. It can result in the risk of electric shock. 
n  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. 

n  DO NOT block the air inlet or outlet of the appliance. 
Reduced air flow will result in appliance damage or poor 
performance. 

n  NEVER unplug by pulling on the cord. It can result in the 
risk of electrical shock and damage. 

n  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. 

n  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. 

n  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. 

n  Close all doors and windows to the room for most efficient 
operation. 

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 
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are exposed to the direct air fl ow. 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 profi lter 

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.

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. 
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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.  

  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.  
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  DO NOT use extension cord.
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Chip of bucket

Drain pipe

DESCRIPTION 

1. Contol Panel
2. Intake grille                                               
3. Bucket              
4. Winding hole
5. Water level view window
6. Power cord

7. Air outlet grill
8. Handle
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INSTALLATION

Take out the power cord from the bucket.

1. Take out the bucket, remove the power cord and accessories from it.
2.Install the chip on the bucket.

Note: After transport or move, please wait 2 hours before use.

CONTROL PANEL

Digital Display Icons:
1. Timer symbol
2. Bucket full symbol
3.  Dry symbol
4.  Ionizer symbol
5.  Laundry symbol

Button Functions:
A. Timer Button
B. Increase Button
C. On / Off button
D. Decrease Button
E. Mode button
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INSTRUCTIONS

ON / OFF BUTTON 
On / off power supply used to control the startup or shutdown the appliance.

DECREASE / INCREASE BUTTON
Press “ + “ / “ - “ to select the indoor humidity level you expect to achieve or 
set the time.

MODE SELECTION
Press the  “  ” button to turn on the appliance, press the “ MODE “ button to 
choose different mode.

DEHUMIDIFYING MODE
Press the “ MODE “ button until the “ DRY “ symbol lights.
Press the “ + “ or “ - “ to choose the humidity desired, adjustable range is 
35%RH-80%RH. The screen will display the setting humidity, and after 5 
seconds, turn to display the ambient humidity.

CONTINUOUS MODE
Under dehumidify mode, Press the “ - “ button until “ “ indicator lights, then 
the unit will continuously run.

IONIZER MODE
When the appliance is running, press the “ MODE” button until the “IONIZER” 
symbol lights.
The screen displays below:  

In this function, the compressor is not work, and appliance is not dehumidify.

LAUNDRY MODE
Press the “ MODE “ button until the “ LAUNDRY “ symbol lights.
In this mode humidity can not be adjusted, and screen display ambient humidity.
After running for 24 hours, the appliance is quit laundry mode, turn to 
dehumidifying mode and set humidity 60%RH.
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DEHUMIDIFYING + IONIZER MODE
Press the “ MODE “ button until the “ DRY “ and “ IONIZER ”symbols are both 
light .
In this mode the humidity can be set like dehumidifying mode, and when the 
ambient humidity is lower than setting, the fan will run continuous. 

TIMER BUTTON
This timer can be used to delay the appliance startup or shutdown, this avoids 
wasting electricity by optimising operating periods.

PROGRAMMING START UP
Turn on the appliance, choose the mode you want, for example Dehumidify 
mode. Turn off the appliance.
Press the « » button, the « » symbol starts to fl ash, press the “ + “ / “ - “ to 
adjust the set time from 0.5-24 hours.
In 5 seconds without the operation, the timer start function, then the display «

».symbol. 
Press the « » button again to cancel the Timer, and the  « » symbol 
disappear.

PROGRAMMING SHUT DOWN
When the appliance is running, press the « » button. the « » symbol starts 
to fl ash, press the “ + “ / “ - “ to adjust the set time from 0.5-24 hours.
In 5 seconds without the operation, the timer start function, then the display 
«  » symbol. 
●   Press the «  » button again to cancel the Timer, and the «  » symbol 
disappear.

ALARM OF BUCKET FULL
When bucket is full, the compressor and fan will shut off, “TANK FULL” symbol 
is fl ashing, after about 3 minutes  make a beeping noise, and after about 6 
minutes make a beeping noise again.
The appliance will not run again until the bucket is emptied and properly placed 
back inside the unit.
The bucket should be cleaned every week to prevent the growth of mold, 
mildew and bacteria. Use a mild detergent to clean. Once clean, completely 
dry the bucket and place it back inside unit.
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MAINTENANCE 

NOTE Hold the bucket with both hands when emptying, then put it back in 
appliance.
NOTE When the bucket is full or removed from the unit, the compressor will 
turn off, the unit will not be removing moisture from the air at this time.
NOTE During operation, it is normal for the unit to exhaust warm air from the 
front of the unit.
CAUTION Do not place the bucket on the fl oor when it is full as it is uneven on 
the bottom and may spill.

CONTINUOUS DRAIN
Connect the drain pipe on the hole of unit, then the unit can continuous run 
without clean the bucket.
1) Put the unit on level fl oor, take out the bucket, remove the chip of bucket
2) Install the pipe on drain nozzle 
3)  Put back the bucket correctly and make the drain pipe on gap of bucket, 

don’t press the pipe 
4) Press “  ” button to run the unit.

NOTE: If no need the function of continuous drain, please remove the drain 
pipe and put back the bucket in unit correctly, then the water will fl ow into 
bucket.

Please install the drain pipe follow below picture.
Please install the drain pipe correctly, or the water cannot drain from the 
pipe.
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NOTE: Please install the drain pipe follow below picture.
Please install the drain pipe correctly, or the water cannot drain from the pipe.

 

NOTICE: If the unit put on the unleveled ground or not correctly install the 
drain pipe, the water will full the bucket and stop run. If that happened, please 
check the ground is whether horizon, and the drain pipe is correctly installed. 
At the same time, the bucket need to be install correctly.

AUTOMATIC DEFROST
When frost builds up on the evaporator coils, the compressor will cycle off 
and the fan will continue to run until the frost disappears. When the coils are 
completely defrosted, the compressor or fan (depending on the model) will 
automatically restart and dehumidify will resume.

LOCATION REQUIREMENTS
The unit operating in a basement will have little no effect in drying out an 
adjacent enclosed storage area, such as a closet, unless there is adequate 
circulation of air in and out of the area.
1. Do not use outdoors.
2. This appliance is intended for indoor use only. 
3.  Place the appliance on a smooth, level fl oor surface that is strong enough to 

support the unit with a full bucket of water.

IncorrectCorrect
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4.  Allow at least 45cm of air fl ow on all sides.
5.  Place the appliance in an area where the 

temperature will  not fall  5℃(41℉).
6.  Use the dehumidifi er in cooking, laundry, bathing 

and dish-washing areas that have excessive 
moisture.

7.  Place the dehumidifi er away from a clothes dryer.
8.  Use the dehumidifi er in a basement to help 

prevent moisture damage.
9.  The dehumidifi er must be operated in an enclosed 

area to be most  effective ,close all doors, windows 
and other outside openings to the room.

CLEAN AND MAINTENANCE
Before cleaning or maintenance, turn the appliance off by pressing the “  ” 
button on the control panel , wait for a few minutes then unplug from the mains 
socket.

CLEANING THE CABINET
You should clean the appliance with a slightly damp cloth then dry with a dry cloth.
●  Never wash the appliance with water, it could be dangerous.
●  Never use petrol, alcohol or solvents to clean the appliance.
●  Never spray insecticide liquids or similar.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
To keep your appliance working effi ciently.  you should clean the fi lter every 
week of operation.
The fi lter can take out like fi g.
Use a vacuum cleaner to remove dust accumulations 
from the fi lter. If it is very dirty, immerse in warm water  
and rinse a number of times. The water should never  
be hotter than 40℃(104℉).  After washing, leave 
the  fi lter to dry then attach the intake grille to the 
appliance.

Correct

50C
above

50C
below
 

Incorrect
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END OF SEASON OPERATIONS
To unplug from the mains socket, empty the bucket. Clean the fi lter and dry 
thoroughly before putting back.
Cover the appliance prevent from dust. Store the appliance upright in a dry 
location.

START OF SEASON CHECKS
Make sure the power cable and plug are undamaged and the earth system is 
effi cient.
Follow the installation instructions precisely.

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

Problem Possible Causes Solutions

The appliance does not 
starts

The appliance is un-
plugged Plug in properly

Indication Bucket full 
fl ashes. (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

The fuse is blown/circuit
breaker is tripped

Check the house fuse/
circuit breaker box and 
replace fuse or reset 
breaker

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
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Dehumidifi er does not dry 
the air as it should

Air fi lter is blocked
Clean the fi lter and install 
it to its initial position 
properly

Not enough time al-
lowed for unit to remove 
moisture

When fi rst installed, allow 
at least 24 hours to main-
tain 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 
dehumidifi er to “ “ for 
maximum dehumidifi ca-
tion

Doors or windows are not 
properly closed

Close properly all doors 
and windows

Cloth dryers may be blow-
ing moist air into the room

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

Air fl ow is restricted
Remove all obstacles 
from inlets and outlets  of 
the appliance

Air does not come out The fi lter is blocked Clean the fi lter based on 
the given instructions

Noisy operation

The appliance leans or is 
not located on fl at surface

Move the appliance in 
upright position to fl at 
surface

The fi lter is blocked Clean the fi lter based on 
the given instructions

Dehumidifi er runs too 
much

The area to be dehumidi-
fi ed is too large

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

Doors or windows are 
opened

Close all doors and win-
dows

Frost appears on the coils
The dehumidifi er has 
recently been turned on 
or the room temperature 
is low

This is normal. Frost will 
usually disappear within 
60 minutes
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Controls cannot be set

The compressor will 
turn off and the fan will 
automatically continue to 
run for approximately 3 
minutes at a fi xed setting

This is normal. Wait ap-
proximately 3 minutes and 
set the fan speed at the 
desired level

Air is moving through the 
appliance This is normal

Water on the fl oor

Hose connection may be 
loose

Check the hose connec-
tion. If necessary reinstall 
it

Hose is attached but not 
draining

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

If the following error code appears, contact the after-sales service 
department for inspection and repair.

CODE DESCRIPTION
EH Humidity sensor failure
E1

Temperature sensor failure
E2

Operation temperature range: 5℃~32℃ (41℉~90℉) 
Operation humidity range: 30%RH~90%RH

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 offi ce, your household 
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
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