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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον
καθαρισμό ή την αποθήκευση.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, μην τοποθετείτε τη
συσκευή κοντά στο νερό.
3. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε συσκευές που
παράγουν θερμότητα ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα
υλικά.
4. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα
στην είσοδο ή την έξοδο των αγωγών.
5. Μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στη συσκευή.
6. Αδειάστε το νερό που έχει συγκεντρωθεί στη δεξαμενή,
όπως απαιτείται.
7. Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστό χώρο,
όπως μέσα σε ένα ντουλάπι, καθώς μπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά.
8. Εγκαταστήστε αγωγούς αποστράγγισης σε καθοδική
κλίση για να βεβαιωθείτε ότι το συμπυκνωμένο νερό μπορεί
να αποστραγγίζεται συνεχώς.
9. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας από 8 ετών και άνω και σε άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν τύχει
επίβλεψης ή εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση της
συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κίνδυνους
που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να
γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
10. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον



αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα
προς αποφυγή κινδύνου.
11.Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις οδηγίες
2006/95/ΕΚ (LVD) και 2004/108/ΕΚ (EMC)

12.Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα.
13. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή έξω και
τοποθετείτε την πάντα σε ξηρό περιβάλλον.
14. Το προϊόν πρέπει να γειωθεί. Εάν η πρίζα ή η παροχή
πρίζας δεν έχουν γειωμένη σύνδεση, δεν πρέπει να
συνδέσετε τη συσκευή.
15. Διατηρήστε την ελάχιστη
απόσταση όπως φαίνεται στην εικόνα.
16. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί
σύμφωνα με τους εθνικούς
κανονισμούς καλωδίωσης.
17. Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο
για οικιακή και εσωτερική χρήση.

A thermal magnetic circuit breaker or a standard 16A fuse
must be installed up stream of the main switch of the
appliance.
(EC) No 842/2006: R134a is a fluorinated greenhouse gas
covered by the Kyoto Protocol. Its global warming potential
(GWP) 1300
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.
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220-240V ~ 50Hz
10 λίτρα / ημέρα *
235W
7.5kg
Ψυκτικού / φόρτιση: R134a (150g)
Πίεση σχεδιασμού (υψηλή / χαμηλή): 2.18/0.52MPa
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση (πλευρά υψηλής πίεσης / χαμηλής πίεσης): 4.00/4.00MPa

Δεξαμενή νερού 1,9 λίτρων
* Η ικανότητα αφύγρανσης βαθμολογείται σε μια θερμοκρασία δωματίου των 30℃ με μία σχετική
υγρασία 80%.
Ασφάλεια: F1A/250VAC - 1 ampere

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχυρή Δυνατότητα αφύγρανσης
Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, ο αφυγραντήρας αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα για να
μειώσει το επίπεδο υγρασίας του δωματίου και να κρατήσει το εσωτερικό αέρα στεγνό και άνετο.

Ελαφρύ Φορητός Σχεδιασμός
Ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί για να είναι συμπαγής και ελαφρύς. Οι ρόδες στο κάτω μέρος
της μονάδας το κάνουν εύκολο να μετακινηθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
Όταν η μονάδα λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. μεταξύ 5℃ και 12℃, θα σταματά για να
κάνει απόψυξη για κάθε 30 λεπτά.
Όταν η μονάδα λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. μεταξύ 12℃ και 20℃, θα σταματά για να
κάνει απόψυξη κάθε 45 λεπτά.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΠΡΟΣΤΑ

Πίσω
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Ρόδες

Πίνακας ελέγχου

Σχάρα εξόδου αέρα

Φίλτρο αέρα

Λαβή

Θύρα συνεχούς αποστράγγισης

Καλώδιο τροφοδοσίας



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας

Ένδειξη λειτουρίας
Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει με πράσινο χρώμα, όταν η συσκευή είναι στην πρίζα,
ανεξάρτητα από το αν η μονάδα λειτουργεί ή όχι.

Ένδειξη ότι η δεξαμενή είναι πλήρης
Η ένδειξη της πλήρης δεξαμενής θα ανάψει με κόκκινο χρώμα όταν η δεξαμενή αποστράγγισης είναι
πλήρης.Αν το φως είναι αναμμένο, αδειάστε το νερό από το δοχείο αποστράγγισης και βεβαιωθείτε
ότι το δοχείο είναι τοποθετημένο σωστά.

Ένδειξη της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Η δεξιά φωτεινή ένδειξη του ανεμιστήρα (πάνω από το μικρό εικονίδιο ανεμιστήρα) θα ανάβει σε
πράσινο χρώμα όταν προγραμματίζετε τη μονάδα να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
Η αριστερή ενδεικτική λυχνία του ανεμιστήρα (πάνω από το μεγάλο εικονίδιο ανεμιστήρα) θα
ανάβει σε κόκκινο χρώμα όταν προγραμματίζετε τη μονάδα να λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα του
ανεμιστήρα.
Λειτουργίες κουμπιών

Κουμπί λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία με την προεπιλεγμένη χαμηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα. Πιέστε το ξανά για να σταματήσει η λειτουργία.

Κουμπί ταχύτητας του ανεμιστήρα

Πατήστε για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ
υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.Ενεργοποιήστε τη μονάδα:
Όταν η συσκευή είναι στην πρίζα, ένα ηχητικό σήμα θα ηχήσει και η μονάδα θα αρχίσει να



λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η λειτουργία.

2.Διακοπή λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί POWER για να σταματήσει η αφύγρανση.

Ποτέ μη σταματήσετε τη συσκευή αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Όταν το δοχείο αποστράγγισης είναι πλήρης, η ενδεικτική λυχνία της πλήρης δεξαμενής θα ανάψει,
η λειτουργία θα σταματήσει αυτόματα και ο βομβητής θα ηχήσει 15 φορές για να προειδοποιήσει
τον χρήστη ότι χρειάζεται να αδειάσει από τη δεξαμενή.

Άδειασμα της δεξαμενής
1.Κρατήστε το πάνω και στο κάτω σημείο της δεξαμενής νερού και με τα δύο χέρια και τραβήξτε
απαλά προς τα έξω.
2.Πετάξτε το νερό που έχει συσσωρευτεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.ΜΗΝ αφαιρείτε το φλοτέρ από τη δεξαμενή νερού. Ο αισθητήρας της δεξαμενής
δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύσει το επίπεδο του νερού σωστά και μπορεί
να διαρρεύσει νερό από τη δεξαμενή νερού.

2.Εάν η δεξαμενή αποστράγγισης είναι βρώμικη, την πλένετε με κρύο ή χλιαρό νερό. Μην
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, σφουγγάρια, ξεσκονόπανα που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία,
βενζίνη, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα διαλυτικά, καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν και να καταστρέψουν
τη δεξαμενή και να προκαλέσουν διαρροή νερού.
3.Κατά την αντικατάσταση της δεξαμενής αποστράγγισης, πιέστε το δοχείο σταθερά στη θέση της με
τα δύο χέρια. Εάν η δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο αισθητήρας "Πλήρης δεξαμενής" θα
ενεργοποιηθεί και ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργήσει.

Συνεχής εκροή νερού
Η μονάδα διαθέτει μία θύρα συνεχούς αποστράγγισης.
Χρησιμοποιώντας ένα πλαστικό σωλήνα (με εσωτερική διάμετρο
από 10 χιλιοστά), το νερό στη δεξαμενή αποστράγγισης μπορεί να
αποστραγγίζεται συνεχώς από τη θύρα της μονάδας.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Καθαρισμός του αφυγραντήρα

Για να καθαρίσετε το περίβλημα
Σκουπίστε με ένα μαλακό υγρό πανί.

Για να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα
1.Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα

2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
Περάστε με μια ηλεκτρική σκούπα ελαφρά πάνω από την επιφάνεια του φίλτρου αέρα για να
αφαιρέσετε τη βρωμιά.Αν το φίλτρο αέρα είναι εξαιρετικά βρώμικο, το πλένετε με ζεστό νερό και
ένα ήπιο καθαριστικό και στεγνώστε το καλά.

3. Προσαρμόστε το φίλτρο αέρα
Τοποθετήστε το φίλτρο στη μονάδα ομαλά.



Αποθήκευση του Αφυγραντήρα
Όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την αποθηκεύσετε.
Σημειώστε τα παρακάτω βήματα:
Αδειάστε το νερό που απέμεινε στο δοχείο αποστράγγισης / Διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας /
Καθαρίστε το φίλτρο αέρα / Αποθηκεύστε τη σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν παρουσιαστούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να ελέγξετε τα
ακόλουθα στοιχεία πριν καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση
Η συσκευή σε λειτουργεί Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο

τροφοδοσίας;
Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στην πρίζα.

Αναβοσβήνει η ένδειξη πλήρης
δεξαμενής; (Η δεξαμενή είναι
πλήρης ή σε λάθος θέση.)

Αδειάστε το νερό της δεξαμενής
και στη συνέχεια
επανατοποθετείται το.

Είναι η θερμοκρασία του
δωμάτιο πάνω από 35℃ ή κάτω
από 5℃;

Η συσκευή προστασίας
ενεργοποιείται και η μονάδα δεν
μπορεί να ξεκινήσει.

Η λειτουργία
αφύγρανσης δεν
λειτουργεί

Είναι το φίλτρο αέρα φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ενότητα "Καθαρισμός του
αφυγραντήρα".

Παρεμποδίζεται ο αγωγός
εισαγωγής ή αγωγό εκκένωσης ;

Αφαιρέστε το εμπόδιο από τον
αγωγό εκκένωσης ή τον αγωγό
εισαγωγής.

Δεν εκκενώνεται αέρας Είναι το φίλτρο αέρα φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ενότητα "Καθαρισμός του
αφυγραντήρα".

Υπάρχει θόρυβος κατά
τη λειτουργία

Γέρνει η μονάδα ή είναι ασταθής; Μετακινήστε τη μονάδα σε μια
σταθερή θέση.

Είναι το φίλτρο αέρα φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο αέρα
σύμφωνα με τις οδηγίες στην
ενότητα "Καθαρισμός του
αφυγραντήρα".



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/EC
Για να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας και την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ειδικούς
κανόνες με την εμπλοκή τόσο των προμηθευτών όσο και των χρηστών. Για το λόγο αυτό, όπως

υποδεικνύεται από το σύμβολο που αναγράφεται στην πινακίδα ή στη συσκευασία, η συσκευή

σας δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απόβλητα. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να το
φέρει σε ένα δημόσιο σημείο συλλογής που εκτελεί την ανάκτηση των αποβλήτων μέσω
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή χρήση για άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με την οδηγία.

Imported by SOPADIS, 12 Rue Jules Ferry, 93110 Rosny sous Bois, France
THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license by Sopadis.
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