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Safety Instructions
Please read "Precautions" carefully before operating your dehumidifier. 
The warnings and the cautions stated in "Precautions" must be observed for safe operation. 
• In case of any abnormality, be sure to turn off the dehumidifier, disconnect the plug and make contact to the seller of your appliance. (Abnormal operation 
may result in a failure of the unit, electric shock, fire, etc.).
• Never attempt to turn off the dehumidifier by disconnecting the plug.
• Never modify the dehumidifier. Do not attempt to disassemble or service the unit by yourself. 
• Keep your hands dry while plugging into or pulling off the plug to avoid electric shock.
• AC220-240 volt of alternating current is applied to this equipment.
• Remove any dust from the blades of the power plug and insert the plug into an outlet securely. 
• To avoid the risk of fire or explosion, do not spray to the dehumidifier. Do not put any inflammables or chemicals near the unit.
• To prevent resin parts from melting or catching on fire, do not place the dehumidifier near heating appliances. 
• Do not connect the dehumidifier to an outlet having the electrical ratings below the dehumidifier's. 
• The power cord must not be damaged or modified. Do not put any hot or heavy  thing on the cord. Do not pull it out , or bundle it during operation. 
• To avoid damages to the power cord, do not pinch the cord in a door. 
• Never put rods or objects into the openings of the dehumidifier. Because this unit contains a fan running at high speed, contact with the moving fan may 
cause an accident.
• Remove water that has been collected in the tank. (Accidentally drinking of the water or using it for other purpose may cause illness and /or unforeseen 
accidents).
• Risk of electric shock! Disconnect power before servicing unit ! Moving parts! Do not operate unit with back cover removed. Hot parts. Do not operate unit 
with back cover removed. 
• Risk of electric shock! Switch in off position does not de-energize all loads.
• Correct Disposal 

WARNING!
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those. Recommended by the manufacturer
The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operat-
ing electric heater.
Do not pierce or burn.
Be aware that refrigerants may not contain an odour.
– Maximum refrigerant charge amount: 30g

• The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by an authorized service department.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience 
and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
• Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 
• The dehumidifier must be used on a level and stable surface. 
• To prevent the water from freezing, do not use the dehumidifier and the drain hose at ambient temperature below 0⁰C.
• Do not use the dehumidifier outside. Exposure to direct sunlight or rain may result in overheating, electric shock and fire.
• Do not use the dehumidifier outside. Exposure to direct sunlight or rain may result in overheating, electric shock and fire.
• Do not put water vessel on the dehumidifier (In case of any spill of water, the water gets into the unit and deteriorates the insulation.)
• Never attempt to use the dehumidifier for special uses, such as food or preservation of art objects, or the like. The deterioration of preserving quality may 
be caused.
• Do not use the dehumidifier where any leakage of oil or flammable gas may take place. 
• Do not use the unit in places subject to chemicals.
• For continuous draining, make sure that the drain hose is set properly without a rising slope.
• Be careful that a heating appliance is not exposed to the wind from the dehumidifier.
• Do not use the dehumidifier as a chair or a footstool.
• For safety purpose, disconnect the power plug if the unit is not use for a long time.
• Be sure to take hold of the power plug when plugging in and out of an outlet.
• In case of using the dehumidifier in a closet, be sure to prevent children from getting in the closet.
• Do not remove the float lever from the water tank.
• To avoid damages to the power cord, do not pull out the cord when moving the unit.
• Do not block up the air intakes and the air outlets. Do not cover the unit with washed clothes.
• Prior to continuous operation for a long duration, periodical checking is required especially for the air clean filter, the drain hose, or the like.
• Turn off the unit and disconnect the power plug before starting any cleaning or other routine maintenance.
•To avoid the risk of electric shock, never sprinkle or spill water on the dehumidifier when cleaning.
• Turn off the unit and empty the water out of the water tank when moving the unit. Be sure to hold the handle when moving.

Proper uses
Lower the indoor humidity to a comfortable humidity.
Indoor humidity or prevent condensation and mildewing on the ceiling or wall.
Dehumidify for the wardrobe 
Small space dehumidification
Indoor air filtration
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Description of main parts and function indicators

Back

High wind flow Timer Defrost

Switch

Aeration

Humidity Setting

Humidity and timing digital slide panel

Continuous dehumidification
Dehumidification

Water tank level 
indicator (max)

Low wind flow

Clothes drying 
function 
indicator

Handle

Air Inlet

Water Tank

Front

Air outlet Power Switch
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Defrosting operation
The room temperature increases during the operation.
The evaporator in the dehumidifier may defrost automatically if it is operated in the room temperature automatically every 25 minutes or even longer. less 
than 18 C. The defrosting device may start up and operate for some time (about 5 minutes)
During the defrosting operation, the dehumidification function and air purification function may intermit.
Please don't turn off the switch or pull out the power plug of the dehumidifier during the defrosting operation.
This dehumidifier can't be applicable to keep extreme low temperature.
The purpose of this dehumidifier is to pump off the unpleasant high humidity in daily life and dry the wet things. But it can't be used to keep extreme low 
temperature.
This dehumidifier doesn't have cooling function. It will produce heat during the operation and or other similar spaces. In addition, the door and windows are 
closed and other appliances in the room can give out heat as well as the radiation of the sun can raise the room temperature increase the room temperature 
to 1 to 4 C. This temperature rise may be very distinct in the cabinet

Dehumidifying capacity
The illustration below shows the daily dehumidifying capacity of the dehumidifier. This capacity data when the air outlet is fully open. At different tempera-
tures and relative humidity, it may have different dehumidifying capacities.
In the same room temperature, the dehumidifying capacity is higher in higher relative humidity and the dehumidifying capacity is lower in lower relative 
humidity. In the same relative humidity, the dehumidifying capacity is higher in higher temperature and the dehumidifying capacity is lower in lower temper-
ature.
If the dehumidifier is placed in the cabinet, its dehumidifying capacity may highly reduce in a short period after operating, that is, the humidity in the cabinet 
has been highly reduced.
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Back: 30cm or more

Air Outlet

Antibacterial air
purification filter 
(not included in all 
models)

If the dehumidifier gets interference from 
the household appliances, such as television 
and radio cassette player, please keep the 
equipment away from the dehumidifier for 
over 70cm.

Humidity 80%

Dehumidifying Capacity

Room Temperature
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Preparations and inspection while beginning the operation
Confirm the tank is installed in position.
The dehumidifier can't operate if the water in the tank is full or isn't installed well.
1. How to move water tank.
Hold the water tank sides and pull out.

2. Method to empty out the water tank.
1. Pull out the water tank from the dehumidifier.
2. Incline the water tank according to the indication direction and empty out the water slowly.
3. Install the water tank back into the dehumidifier.

After the dehumidification operates, the 
Tank may hold water, and after the water is 
full, the dehumidifier's operation stops 
Automatically and the full indicator light is on

Operating instructions
1. Power Button :
This button can control the machine on and off;

2. Dehumidification Mode:
Press to enter the mode selection state, can switch to normal dehumidification, continuous dehumidifica-
tion, ventilation mode, dry clothes mode;

Normal dehumidification: adjustable wind speed and humidity.

Continuous dehumidification: automatic in low wind. The humidity can't adjustable

Ventilation mode: Adjustable wind speed, But humidity can't adjustable

Drying mode: automatic in high wind mode, The wind speed and humidity are not adjustable

3. Humidity Settings:
Only in normal dehumidification mode, the horizontal slide effectively;
Humidity can be set between 30% - 80% (5% adjustment factor),
Humidity setting is only valid under normal dehumidification;

4. Timing:
Buttons can be set into the timing of the state, the time is 1-24 hours; there is a time, "Hr" timing is often 
bright;
In the boot state, can be timed shut-down operation
In standby mode, the timing can be scheduled to start operation, can be pre boot mode;

5. Wind Speed:
The speed key is valid only in normal mode and ventilation mode;

6. Sleep:
Press the sleep button to enter sleep mode; (when the button light is on, it is off when the function is off, white is highlighted), except for the sleep 
light when it enters sleep, the rest of the light is off; while in sleep mode, It is the first wake-up display, and then press the key to perform functions;

Attention! The drain hose (3) should only 
be connected when the dehumidifier is 
operated with a drain connection. 
Attention! The drain hose must not be 
connected for all other types of 
operation.

---(3)

Attention! The drain hose (3) should only 
be connected when the dehumidifier is 
operated with a drain connection. 
Attention! The drain hose must not be 
connected for all other types of 
operation.

---(3)
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Maintenance 
Warning!
Please don't plug in with wet hands to avoid electric shock.
Please cut off the power supply before daily cleaning and maintenance.
Don't dismantle the floater from the water tank.
If the machine unit is not in use for extended periods:
1. Empty out the water in the tank, wipe up the water tank and install it back.
2. Clean the filter
3. Place the machine unit upright and avoid the direct sunlight.

Requirement
Please place the machine unit upright to avoid wrong operating and unusual sound.
Machine body
Wipe up the dehumidifier with wet cloth (put it into the water and wring it out). Don't clean the control unit with 
wet cloth.
Don't clean the machine unit with gasoline, thinner or liquid detergent to avoid deformation and fission of the 
machine unit.
The cloth contains chemicals may change the colour of the machine unit.

Clean filter net (Maintain it every two weeks.)
The dehumidify capacity may reduce when the filter net is clogged with defilement.
The dust collector is always used to clean the dust.
If the filter net is too dirty, it can be cleaned with.

Continuous drainage
When you are not at home but need unit to make long-term operation, you can use the continuous drainage 
feature.
Pull the plug, take out the water tank and insert the pipe

WARNING:
Please don't catch the power line in the door to avoid damaging it.
Please keep the children away from the dehumidifier, if it is used in the cabinet.
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EN * The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the 
products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included 
in the product you just acquired.
* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or 
for equivalent purposes. 
* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by tech-
nicians of the authorized service department of the manufacturer.

Troubleshooting

Malfunctions Possible Causes Solutions

The device is not working Check whether the power plug is connected. Plug in.

Check whether the water tank is full. Empty out the water in it.

Check whether the water tank is in position. Place it well.

Small dehumidifying capacity. Check whether the filter is too dirty. Clean the filter.

Check whether the air inlet and outlet are blocked. Remove the object blocked or remove the 
dehumidifier to ensure certain inlet and 
outlet air.

Abnormal noise Check whether the machine is placed well. Place the machine unit on the smooth and 
stable flood.

Stop during the dehumidifying 
process.

Whether the room temperature is too high or too low and out of 
the working scope of the dehumidifier.

The dehumidifier may start automatically 
when the room temperature returns to the 
working scope.

The clothing can't dry fast. Whether the room temperature is very low. The wet clothes may dry more slowly in 
low temperature.

Intermittent stop during the oper-
ation

Defrosting

Small dehumidifying capacity The dehumidifying capacity drops with the room temperature and
humidity. See the illustration above for reference.

The humidity of the room can't be 
reduced.

The room area is too big, which is over its application scope.
The door and windows of the room aren't closed.
The machine unit is operated with a kerosene heater (which releas-
es steam) together.

Unpleasant smell. The smell may come from the wall, furniture and other things,

The machine unit makes a sound 
during operation.

The sound made by the flowing of the refrigerant may eliminate or 
lower automatically while the system operates stably.

Water is in the tank. Since each machine unit has taken operation test before leaving 
the factory, some water remains on the evaporator flows to the 
water tank.

The FULL indicator light is on. When the water tank is full, the FULL indicator light is on for 
reminding.

Technical Data
Voltage/Frequency: 220-240V/50HZ

Power: 245W

Screen type: LED

Air filter type: Carbon filter

Refrigerant fluid type: R290

Dehumidication capacity: 10L/day
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Οδηγίες ασφαλούς χρήσης
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης προτού θέσετε σε λειτουργία την συσκευή. 
Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αφυγραντήρα, αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή 
ρεύματος και επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς της συσκευής (Οποιαδήποτε δυσλειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά).
• Μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα αποσυνδέοντας τον από την παροχή ρεύματος.
• Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε σέρβις στη συσκευή μόνος σας.
• Διατηρείτε τα χέρια σας στεγνά όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε την συσκευή από την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
• Η συσκευή λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ισχύος 220-240 volt.
• Αφαιρέστε τη σκόνη (αν υπάρχει) από τους ακροδέκτες του βύσματος τροφοδοσίας και τοποθετήστε το καλά στην πρίζα.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, μην ψεκάζετε στον αφυγραντήρα. Μην τοποθετείτε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή.
• Για να μην λιώσουν ή καούν τα εξαρτήματα ρητίνης, μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κοντά σε θερμαινόμενες συσκευές ή άλλες πηγές θερμότητας.
• Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πρίζα με τάση χαμηλότερη από την απαιτούμενη τάση λειτουργίας του αφυγραντήρα.
• Το καλώδιο της τροφοδοσίας δεν πρέπει να καταστραφεί ή να φθαρεί. Μην τοποθετείτε ζεστά ή βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην το 
τραβάτε ή το δένετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Για να αποφευχθούν φθορές στο καλώδιο μην το τοποθετείτε κάτω από την πόρτα.
• Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα ή ράβδους στα ανοίγματα διέλευσης του αέρα του αφυγραντήρα. Η συσκευή έχει ανεμιστήρα που λειτουργεί με υψη-
λή ταχύτητα και η επαφή με τον κινούμενο ανεμιστήρα θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
• Αφαιρέστε το νερό που έχει συλλεχθεί στο δοχείο νερού (η κατά λάθος κατάποση του νερού ή η χρήση του για άλλους σκοπούς μπορεί να προκαλέσει 
ασθένειες και/ή απρόβλεπτα ατυχήματα.)
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τη συντήρηση της. Η συσκευή φέρει κινούμενα μέρη. Μην τη χρησι-
μοποιείτε χωρίς το πίσω κάλυμμα. Η συσκευή έχει επιφάνειες που θερμαίνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. Μην 
τη χρησιμοποιείτε χωρίς το πίσω κάλυμμα.

Προσοχή! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Η απενεργοποίηση της συσκευής δεν διακόπτει πλήρως τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Απορρίψτε την συσκευή βάσει των ανάλογων τοπικών κανονισμών ανακύκλωσης και απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Προσοχή!
Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για να καθαρίσετε τη συσκευή, εκτός από αυτά που προτείνονται από τον 
κατασκευαστή.
Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης συνεχούς λειτουργίας (για παράδειγμα: φλόγες, συσκευές που λειτουργούν με 
αέρια ή ηλεκτρικές θερμάστρες).
Προσοχή, τα ψυκτικά μπορεί να μην περιέχουν άσχημη μυρωδιά.
- Μέγιστη ποσότητα ψυκτικού υγρού: 30g

• Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται βάσει των εθνικών κανονισμών ηλεκτρικών συνδέσεων.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο τμήμα Service του κατασκευαστή.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότη-
τες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους 
ενδεχόμενους κίνδυνους.
• Ο αφυγραντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
• Για να αποτρέψετε το πάγωμα του νερού, μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα και τον σωλήνα αποστράγγισης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 
0 ⁰C.
• Μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε εξωτερικού χώρους. Η άμεση έκθεση στον ήλιο ή τη βροχή μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, ηλεκτροπλη-
ξία και πυρκαγιά.
• Μην τοποθετείτε δοχεία νερού πάνω στον αφυγραντήρα (Σε περίπτωση διαρροής νερού, το νερό εισέρχεται στη συσκευή και χαλάει τη μόνωση.)
• Ποτέ μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για άλλες χρήσεις όπως για συντήρηση φαγητού, ή για διατήρηση έργων τέχνης κλπ.
• Μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε περίπτωση διαρροής λαδιού ή εύφλεκτου αερίου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη όπου εκτίθενται χημικές ουσίες.
• Για συνεχή αποστράγγιση βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας έχει ρυθμιστεί σωστά χωρίς ανοδική κλίση.
• Προσοχή: οι συσκευές θέρμανσης να μην εκτίθενται στον αέρα του αφυγραντήρα.
• Να μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα ως καρέκλα ή υποπόδιο.
• Για λόγους ασφαλείας αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ρεύματος αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα.
• Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βύσμα του όταν συνδέετε και αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή.
• Αν ο αφυγραντήρας χρησιμοποιείται σε ντουλάπι παρακαλείστε να κρατάτε τα παιδιά μακριά από τον αφυγραντήρα
• Μην αφαιρείτε το φλοτέρ από το δοχείο νερού.
• Μην εμποδίζετε τις εισόδους και εξόδους αέρα. Μην καλύπτετε τη συσκευή με βρεγμένα ρούχα.
• Πριν από την έναρξη μεγάλης διάρκειας συνεχούς λειτουργίας, απαιτείται περιοδικός έλεγχος, ειδικά για το φίλτρο αέρα, τον σωλήνα, ή όμοια αντικείμε-
να.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε το καθάρισμα ή άλλη εργασία συντήρησης.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ψεκάζετε ή ρίχνετε νερό πάνω στον αφυγραντήρα ενώ τον καθαρίζετε.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε το νερό από το δοχείο κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τη λαβή όταν τον μετακι-
νείτε.

 
Προβλεπόμενες χρήσεις
Αφύγρανση δωματίων, ρύθμιση της υγρασίας του χώρου.
Αφύγρανση ενός δωματίου ή προστασία των δομικών στοιχείων από την υγρασία.
Αφύγρανση ντουλάπας.
Αφύγρανση μικρών χώρων.
Καθαρισμός του αέρα σε μικρούς χώρους.
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Περιγραφή βασικών τμημάτων και ενδείξεων λειτουργίας

Οπίσθια όψη

Ένδειξη λειτουργίας 
Υψηλής ροής άερα

Ένδειξη λειτουργίας 
χαμηλής ροής άερα

Ένδειξη λειτουργίας 
χρονοδιακόπτη

Λειτουργία 
απόψυξης

Διακόπτης ON/OFF

Ένδειξη λειτουργίας 
ανεμιστήρα

Ρύθμιση αφύγρανσης

Πάνελ χειρισμού λειτουργίας αφύγρανσης

Ένδειξη λειτουργίας συνεχούς 
αφύγρανσης

Ένδειξη λειτουργίας 
αφύγρανσης

Ένδειξη λειτουργίας 
στεγνώματος ρούχων

ΧειρολαβήΠερσίδες 
εισαγωγής 
αέρα

Δοχείο νερού

Έμπρόσθια όψη

Περσίδες εξαγωγής 
αέρα

Διακόπτης ON/OFF

Ένδειξη υψηλής 
στάθμης νερού
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Οδηγίες λειτουργίας
Λειτουργία απόψυξης
Η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται η συσκευή αυξάνεται κατά την διάρκεια λειτουργίας της.
Ο εξατμιστήρας του αφυγραντήρα ενδέχεται να παγώσει όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί αυτόματα για περισσότερα από 25 λεπτά σε θερμοκρασίες 
χαμηλότερες των 18⁰C. Η λειτουργία απόψυξης μπορεί να τεθεί σε λειτουργία για 5 λεπτά.
Κατά την διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης, Η λειτουργία αφύγρανσης και η λειτουργία καθαρισμού αέρα ενδέχεται να διακοπούν.
• Μην αποσυνδέετε το φις ή απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Ο αφυγραντήρας δεν είναι σχεδιασμένος για να διατηρεί την θερμοκρασία του χώρου σε χαμηλά επίπεδα.
Αυτός ο αφυγραντήρας έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει τη δυσάρεστη υγρασία και για το βοηθητικό στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους. 
Δεν είναι κατάλληλος για να τη διατήρηση της υγρασίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αυτός ο αφυγραντήρας δεν έχει λειτουργία ψύξης. Παράγει θερμότητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και η θερμοκρασία του δωματίου αυξάνεται κατά 
1-4 ⁰C. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται ενώ λειτουργεί σε ντουλάπα ή κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, η θερμοκρασία μπορεί να αυξάνεται όταν οι πόρτες και τα 
παράθυρα είναι κλειστά και παράγεται θερμότητα από άλλες συσκευές στο δωμάτιο, καθώς και από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ικανότητα Αφύγρανσης
Η παρακάτω εικόνα δείχνει την ημερήσια ικανότητα αφύγρανσης του αφυγραντήρα. Αυτή η χωρητικότητα βασίζεται στη θερμοκρασία δωματίου 30 ⁰C 
που ορίζει ο αφυγραντήρας, το 80% της σχετικής υγρασίας και τα δεδομένα όταν η έξοδος αέρα είναι πλήρως ανοιχτή. Σε διαφορετικές θερμοκρασίες και 
σχετική υγρασία, μπορεί να έχει διαφορετικές ικανότητες αφύγρανσης.
Στην ίδια θερμοκρασία δωματίου, η ικανότητα αφύγρανσης είναι υψηλότερη σε υψηλότερη σχετική υγρασία και χαμηλότερη σε χαμηλότερη σχετική υγρα-
σία. Στην ίδια σχετική υγρασία, η ικανότητα αφύγρανσης είναι υψηλότερη σε υψηλότερη θερμοκρασία και χαμηλότερη σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
Αν ο αφυγραντήρας τοποθετηθεί σε ντουλάπι, η ικανότητα αφύγρανσης μπορεί να μειωθεί σε σύντομο διάστημα μετά τη λειτουργία, άρα στο ντουλάπι η 
υγρασία μειώνεται γρήγορα.

Πάνω πλευρά 30cm και άνω
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Έμπρόσθια πλευρά: 20cm και άνω
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Πίσω πλευρά: 30cm και άνω

Αντιβακτιριδιακό 
φίλτρο αέρος (δεν 
περιλαμβάνεται σε 
όλα τα μοντέλα)

Αν οι οικιακές συσκευές, όπως η τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο προκαλούν παρεμβο-
λές στον αφυγραντήρα, τοποθετήστε τις 
σε απόσταση τουλάχιστον 70 εκ. από τον 
αφυγραντήρα.

Υγρασία 80%

Ικανότητα αφύγρανσης

Θερμοκρασία χώρου

Περσίδες εξαγωγής 
αέρα

Δεξ
ιά
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ά 2
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m
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ι ά

νω

Σημαντικό!
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Προετοιμασία και έλεγχος πριν την ενεργοποίηση της συσκευής
Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι στη θέση του.
Ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο ή δεν έχει τοποθετηθεί καλά.
1. Αποσύνδεση του δοχείου νερού:
Κρατήστε το δοχείο νερού όπως φαίνεται στην εικόνα και τραβήξτε το.

2. Αδειασμα του δοχείου νερού.
1. Τραβήξτε το δοχείο νερού προς τα έξω.
2. Γείρετε το δοχείο στο πλάι όπως απεικονίζεται και αδειάστε αργά το νερό.
3. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού στον αφυγραντήρα.

Μόλις το δοχείο νερού γεμίσει, η 
λειτουργία του αφυγραντήρα διακόπτεται 
αυτόματα και ανάβει η ένδειξη υψηλής 
στάθμης νερού του δοχείου.

Περιγραφή λειτουργιών
1. Πλήκτρο ON/OFF:
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την συσκευή.

2. Πλήκτρα και ενδείξεις επιλογής λειτουργίας αφύγρανσης:
Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες:

Κανονική λειτουργία: Δυνατότητα ρύθμισης της ροής του αέρα και της επιθυμητής υγρασίας.

Συνεχής λειτουργία αφύγρανσης:  Η ροή του αέρα τίθεται αυτόματα στην χαμηλή λειτουργία. Η 
επιθυμητή υγρασία δεν είναι δυνατή σε αυτή την λειτουργία.

Λειτουργία ανεμιστήρα: Ρυθμιζόμενη ροή του αέρα. Η επιθυμητή υγρασία δεν είναι δυνατή σε 
αυτή την λειτουργία.
Λειτουργία στεγνώματος ρούχων: Η ροή του αέρα τίθεται αυτόματα στην υψηλή λειτουργία. Η 
επιθυμητή υγρασία και η ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας δεν είναι δυνατή σε αυτή την λειτουρ-
γία.

3. Έπιλογές λειτουργίας αφύγρανσης:
Μόνο για την κανονική λειτουργία αφύγρανσης μέσω του πάνελ ρύθμισης.
Η υγρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των 30% - 80% (συντελεστής προσαρμογής 5%).

4. Λειτουργία χρονοδιακόπτη:
Μπορεί να οριστεί μεταξύ 0-24 ωρών. Οταν ρυθμιστεί ο χρόνος, ανάβει η ένδειξη ‘Hr’. Μετά την 
ενεργοποίηση της συσκευής, μπορεί να οριστεί η αυτόματη απενεργοποίησή της με χρονοδιακό-
πτη.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο απενεργοποίησης της.
Οταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο ενεργοποίη-
σης της συσκευής.

5. Ταχύτητα ανεμιστήρα:
Το πλήκτρο ελέγχου της ταχύτητας του ανεμιστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η κανονική λειτουργία αφύγρανσης ή η λειτουργία ανε-
μιστήρα είναι ενεργοποιημένες.

Σημαντικό!

Προσοχή! Ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης (3) πρέπει να συνδέεται μόνο 
όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί με σύνδεση 
την αποχέτευση.  Ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης δεν πρέπει να συνδεθεί για 
όλους τους άλλους τύπους λειτουργίας.

---(3)

Προσοχή! Ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης (3) πρέπει να συνδέεται μόνο 
όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί με σύνδεση 
την αποχέτευση. Ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης δεν πρέπει να συνδεθεί για 
όλους τους άλλους τύπους λειτουργίας.

---(3)
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Συντήρηση
Προειδοποίηση!
Μην συνδέετε με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
Παρακαλούμε διακόψτε την τροφοδοσία πριν από τον καθημερινό καθαρισμό και συντήρηση.
Μην αποσυναρμολογείτε τον πλωτήρα από τη δεξαμενή νερού.
Εάν η μονάδα του μηχανήματος δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους:
1. Αδειάστε το νερό στη δεξαμενή, σκουπίστε τη δεξαμενή νερού και τοποθετήστε την ξανά.
2. Καθαρίστε το φίλτρο
3. Τοποθετήστε τη μονάδα μηχανή σε όρθια θέση και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

Απαραίτητες ενέργειες
Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση για να αποφύγετε την εσφαλμένη λειτουργία.

Καθαρισμός εξωτερικών επιφανειών
Σκουπίστε τον αφυγραντήρα με ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί (βάλτε το στο νερό και στύψτε το). Μην καθαρίζετε 
τη συσκευή με υπερβολικά βρεγμένα πανιά.
Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή υγρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό για να αποφύγετε την πρόκλη-
ση αλλοίωσης των επιφανειών. Το πανί περιέχει χημικά μπορεί να χρωματίσει τις επιφάνειες τις συσκευής.

Καθαρισμός του φίλτρου (Προτείνεται καθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες.)
Η ικανότητα αφύγρανσης μπορεί να μειωθεί όταν το φίλτρο είναι φραγμένο.
Το φίλτρο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε για τον καθαρισμό της σκόνης.

Συνεχής αποστράγγιση
Οταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι αλλά επιθυμείτε να θέσετε σε λειτουργία την συσκευή για μακροχρόνια λει-
τουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης.
Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας, αφαιρέστε το δοχείο νερού και συνδέστε τον σωλήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πόρτα για να μην το καταστρέψετε.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τον αφυγραντήρα, εάν είναι τοποθετημένος και λειτουργεί μέσα σε κάποιο 
ντουλάπι.

6. Λειτουργία αναμονής:
Πιέστε το κουμπί για να τεθεί η συσκευή σε αναμονή. Οταν η λειτουργία αναμονής είναι απενεργοποιημένη ανάβει η λευκή ένδειξη. Οταν η 
λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη, οι ενδείξεις σβήνουν. Οταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής πατήστε το πλήκτρο για να 
αλλάξετε λειτουργία.
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EL *Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές 
αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να 
αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε. 

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, 
επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης 
και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων

Περιγραφή προβλήματος Πιθανή αιτία Τρόπος αντιμετώπισης

Η συσκευή δεν λειτουργεί. Το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.

Το δοχείο συλλογής νερού είναι πλήρες. Αδειάστε το δοχείο νερού.

Το δοχείο συλλογής νερού δεν είναι τοποθετημένο σωστά. Τοποθετήστε το δοχείο σωστά.

Μικρή απόδοση αφύγρανσης. Ακάθαρτο / φραγμένο φίλτρο. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο.

Η εισαγωγή ή / και η εξαγωγή αέρα είναι φραγμένη. Απομακρύνετε το εμπόδιο που φράζει την 
είσοδο ή την έξοδο 

Ασυνήθιστος θόρυβος. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και 
σταθερή επιφάνεια.

Η συσκευή λειτουργεί διακοπτό-
μενα.

Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή και 
εκτός των ορίων θερμοκρασίας λειτουργίας του αφυγραντήρα.

Ο αφυγραντήρας θα ενεργοποιηθεί ξανά 
όταν η θερμοκρασία φτάσει στα κατάλλη-
λα επίπεδα.

Τα ρούχα δεν στεγνώνουν γρήγορα Η θερμοκρασία του δωματίου είναι πολύ χαμηλή. Το στέγνωμα των ρούχων καθυστερεί όταν 
η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλή.

Διακοπτόμενη λειτουργία Η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία απόψυξης.

Χαμηλή απόδοση Η ικανότητα αφύγρανσης μειώνεται ανάλογα καθώς μειώνεται η 
υγρασία και η θερμοκρασία.

Η υγρασία του δωματίου δεν 
μειώνεται.

Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος, ξεπερνάει την ικανότητα του 
Η πόρτα και τα παράθυρα του δωματίου δεν είναι κλειστά.
Η μονάδα του μηχανήματος λειτουργεί με θερμαντήρα κηροζίνης 
(που απελευθερώνει ατμό) μαζί 

Ασυνήθιστη οσμή Ελέγξτε τα περιβάλλοντα αντικείμενα και βεβαιωθείτε ότι η οσμή 
δεν προέρχεται από τον αφυγραντήρα.

Ασυνήθιστος ήχος από την συσκευή Ο ήχος που παράγεται από τη ροή του ψυκτικού μπορεί να 
εξαλείφεται ή να μειώνεται αυτόματα ενώ το σύστημα λειτουργεί 
σταθερά. 

Το δοχείο έχει υπολείμματα νερού 
κατά την παράδοσή του.

Το εργοστάσιο πραγματοποιεί δοκιμή της συσκευής πριν την 
παράδοση της.

Η ενδεικτική λυχνία υψηλής στάθ-
μης νερού είναι αναμμένη .

Οταν η στάθμη του δοχείου είναι υψηλή η αντίστοιχη ενδεικτική 
λυχνία ανάβει.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τάση/Συχνότητα: 220-240V/50Hz

Ισχύς/Κατανάλωση: 245W

Τύπος οθόνης: LED

Τύπος φίλτρου: Φίλτρο άνθρακα

Τύπος ψυκτικού υγρού: R290

Ικανότητα αφύγρανσης: 10L / ημέρα
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