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Ονομαστική τάση
Ονομαστική συχνότητα
Ονομαστική ισχύς
Αριθμός ψυκτικού υγρού
Ποσότητα ψυκτικού μέσου
Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος

Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση

τάξη προστασίας
Αριθμός IP

Τύπος ασφάλειας / ταξινόμησης
μοντέλο

220-240V
50Hz
280W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Λήψη 2.6MPa
Αναρρόφηση 1.0MPa
I
IP21 (προστασία από τη διείσδυση νερού, 
επιτρέπεται στο πλυντήριο και περιοχή στο 
μπάνιο σύμφωνα με το IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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D C B A

4 3 2 1

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LED
1. Ένδειξη LED «Water Full» (Γεμάτο δοχείο νερού)    
2. Ένδειξη LED «Comp» (Συμπιεστής)           

3. Ένδειξη «Defrost» (Απόψυξη)          
4. Ένδειξη LED «Timer» (Χρονοδιακόπτης)  

 

1

23

4

5

6

7

8
9

1. Μπροστινή επιφάνεια             
2. Έξοδος 
3. Λαβή    
4. Πίνακας Ελέγχου 
5. Δοχείο φίλτρου 
6. Πίσω επιφάνεια
7. Δεξαμενή            
8.Λαστιχένιες βάσεις         
9.Καλώδιο τροφοδοσίας  

92



Επίπεδο υγρασίας & οθόνη χρονοδιακόπτη 2 ψηφίων 

 

Στην οθόνη μπορούν να εμφανιστούν οι παρακάτω πληροφορίες:
1. Όταν ορίσετε την υγρασία, θα σας εμφανιστεί η υγρασία που έχετε επιλέξει
2. Όταν προγραμματίσετε τον χρόνο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής, 
θα εμφανιστούν οι  ώρες.
3. Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 35%, θα εμφανιστεί «LO»
4. Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 95%, θα εμφανιστεί «HI»

Λειτουργίες πλήκτρων

Α. Πλήκτρο ενεργοποίησης                      

Β. Πλήκτρο ΑΥΞΗΣΗ                      

C. Πλήκτρο ΜΕΙΩΣΗ                           

D. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα γίνει πράσινη όταν η συσκευή είναι στην πρίζα,
ανεξάρτητα από το αν η συσκευή λειτουργεί ή όχι.
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2. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο              για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πιέστε πάλι το 

πλήκτρο, για να σταματήσετε τη λειτουργία.

3. Πιέστε το πλήκτρο                ή                για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο 

υγρασίας στο δωμάτιο, η οποία μπορεί να έχει τιμές από 30% έως 90% με βήμα 

μεταβολής 5% 

Μετά από κάποιο διάστημα λειτουργίας, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι 

χαμηλότερη από την επιλεγμένη υγρασία κατά 2%, ο συμπιεστής θα σταματήσει 

ενώ ο ανεμιστήρας θα σταματήσει να λειτουργεί 3 λεπτά αργότερα. Όταν η 

υγρασία του περιβάλλοντος είναι ίση ή υψηλότερη από την επιλεγμένη υγρασία 

κατά 3%, ο συμπιεστής θα κάνει επανεκκίνηση μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος 

προστασίας του συμπιεστή διάρκειας 3 λεπτών.

4. Πιέστε το πλήκτρο                που μπορεί να ρυθμίσει τον χρονοδιακόπτη:

Πιέστε το πλήκτρο για να προγραμματίσετε την ώρα που θα ενεργοποιείται και θα 

απενεργοποιείται η συσκευή. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τον χρονοδιακόπτη, πιέστε 

το πλήκτρο για να προσαρμόσετε τον χρόνο στο 00 και πιέστε το πλήκτρο. Η 

ένδειξη θα αλλάζει κυκλικά: 00-01-02 ...... 23-24. Είναι ο προγραμματισμένος χρόνος 

για να εναλλαγή της συσκευής. Ο προγραμματισμένος χρόνος θα ακυρωθεί, όταν 

ενεργοποιείτε τον συμπιεστή χειροκίνητα κάθε φορά. Η προγραμματισμένη ώρα 

παραμένει αμετάβλητη, αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί λόγω γεμάτου 

δοχείου νερού ή κατά τη διάρκεια της απόψυξης. 
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Η συσκευή διαθέτει θύρα συνεχούς αποστράγγισης. Πάρτε έναν πλαστικό σωλήνα 
(με εσωτερική διάμετρο 10mm) τοποθετήστε τον εντός της οπής αποστράγγισης 
(πάνω στην ενδιάμεση πλάκα), περάστε τον από την πλευρά του δοχείου νερού, 
εγκαταστήστε τον στη θέση του και βάλτε τον σωλήνα αποστράγγισης στην 
επιθυμητή διάταξη.

Το νερό στη δεξαμενή αποστράγγισης μπορεί να αποστραγγίζεται συνεχώς από τη 
θύρα συνεχούς αποστράγγισης της συσκευής.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
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