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Αφυγραντής TeraDry 20 

Παρακαλούμε κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση. 

Ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν αφυγραντή PHILCO. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει 

προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.  

Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο  

τεχνικής υποστήριξης της Serviceworld. 

1. Πριν τη χρήση 

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντή για 

πρώτη φορά. 

1.1 Περιγραφή προϊόντος 

Ο αφυγραντής χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει την υπερβολική υγρασία από τον αέρα. Η μείωση 

της υγρασίας προστατεύει τα κτίρια και το εσωτερικό τους από τις επιπτώσεις της υπερβολικής 

υγρασίας. 

Το φιλικό προς το περιβάλλον R290 χρησιμοποιείται ως ψυκτικό μέσο. Το R290 δεν έχει επιβλαβή 

επίδραση στην τρύπα του όζοντος (ODP) και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (GWP). Λόγω των 

αποτελεσματικών ενεργειακών ιδιοτήτων του, το R290 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο ως ψυκτικό μέσο 

για αυτή τη λειτουργία (αφύγρανση). Πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν ειδικές προφυλάξεις εξαιτίας 

του εύφλεκτου υλικού. 

Σύμβολα που εμφανίζονται στη συσκευή και στο εγχειρίδιο 

 

warning 

Η συσκευή χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό. 

Αν υπάρξει διαρροή του ψυκτικού και έρθει σε επαφή με 

φωτιά ή με ζεστά σημεία, θα δημιουργήσει επιβλαβές αέριο 

και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 

Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη 

συσκευή. 

 

Επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο εγχειρίδιο 

χρήσης.  

 

  Το προσωπικό του service πρέπει να διαβάσει προσεκτικά 

το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την λειτουργία. 
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1.2 Τα παρακάτω πρέπει πάντα να τηρούνται για λόγους ασφαλείας 

⚫ Η συσκευή αυτή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους 

χρήστες σε καταστήματα, σε ελαφρά βιομηχανία και αγροκτήματα, ή για οικιακή χρήση από 

μη εξειδικευμένα άτομα. 

⚫ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με 

μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και 

γνώση εφόσον έχουν εκπαιδευτεί και έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της 

συσκευής έχοντας κατανοήσει τους κινδύνους. Δεν επιτρέπεται τα παιδιά να παίζουν με τη 

συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν επιτρέπεται να γίνεται από 

παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

⚫ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί ως ψυκτικό μέσο μόνο αέριο R-290. 

⚫ Το κύκλωμα του ψυκτικού είναι σφραγισμένο. Μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα πρέπει 

να επιχειρήσει να το επισκευάσει. 

⚫ Το ψυκτικό δεν πρέπει να απεκκρίνεται στο περιβάλλον. 

⚫ Το R-290  είναι εύφλεκτο και βαρύτερο από τον αέρα. 

⚫ Συγκεντρώνεται πρώτα σε χαμηλά στρώματα αλλά μπορεί να κυκλοφωρήσει σε όλο το χώρο 

μέσω ανεμιστήρων. 

⚫ Αν εμφανίζεται αέριο R290 ή υπάρχει υποψία για ύπαρξή του, μην επιτρέψετε σε μη 

εξειδικευμένο άτομο να προσπαθήσει να βρει την αιτία. 

⚫ Το αέριο R290 που χρησιμοποιείται στη συσκευή δεν έχει οσμή. 

⚫ Η έλλειψη οσμής δεν σημαίνει έλλειψη αερίου στη συσκευή. 

⚫ Αν εντοπιστεί διαρροή, απομακρύνετε αμέσως όλα τα άτομα από το χώρο, αερίστε το 

δωμάτιο και επικοινωνήστε με την πυροσβεστική για να ενημερώσετε ότι έχει σημειωθεί 

διαρροή αερίου R290. 

⚫ Μην αφήνετε κανένα άτομο στο χώρο μέχρι να έρθει εξειδικευμένος τεχνικός και να σας πει 

ότι είναι ασφαλές να επιστρέψετε σε αυτόν. 

⚫ Δεν πρέπει να υπάρχουν φωτιές, τσιγάρα ή άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης μέσα ή κοντά στη 

συσκευή. 

⚫ Τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί για ψυκτικό υγρό R290 και δεν προκαλούν σπινθήρες. Τα 

εξαρτήματα αντικαθίστανται μόνο με τα ίδια ανταλλακτικά εξαρτήματα. 

Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα έκρηξη, 

θάνατο, τραυματισμό και καταστροφή περιουσίας. 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

2. Για την ασφάλειά σας      

Η ασφάλειά σας είναι το πιο σημαντικό για εμάς. 

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά και κατανοήστε το πλήρως πριν 

λειτουργήσετε τον αφυγραντή. 

2.1 Προφυλάξεις κατά τη λειτουργία 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού 

ατόμων ή εγκαταστάσεων: 

⚫ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο service ή άλλον εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

⚫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 

⚫ Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με ρεύμα ίσης τάσης, συχνότητας και διαβάθμισης όπως 

υποδεικνύεται στον πίνακα του προϊόντος. 

⚫ Χρησιμοποιήστε πάντα πρίζα η οποία είναι γειωμένη. 

⚫ Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε ή την καθαρίζετε. 

⚫ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια για να αποφευχθεί η διαρροή του νερού 

μέσα στη συσκευή. 

⚫ Μη βυθίζετε ή εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή, υγρασία ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 

⚫ Μην αφήνετε τη μονάδα να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη. Μην γέρνετε ή αναποδογυρίζετε τη 

συσκευή. 

⚫ Μην βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα ενώ είναι σε λειτουργία. 

⚫ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή αντάπτορα. 

⚫ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.  

⚫ Μην σκαρφαλώνετε ή κάθεστε πάνω στη συσκευή.  

⚫ Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στην έξοδο του αέρα. 

⚫ Μην αγγίζετε την είσοδο του αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της συσκευής. 

⚫ Μη λειτουργείτε τη συσκευή αν έχει πέσει, έχει υποστεί ζημιά ή υπάρχουν ενδείξεις 

δυσλειτουργίας της. 
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⚫ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με χημικές ουσίες.  

⚫ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι μακριά από φωτιές, εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες. 

⚫ Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με του εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης. 

⚫ Μη χρησιμοποιείτε μέσα, εκτός από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής, για να επιταχύνετε 

τη διαδικασία αποπάγωσης ή για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

⚫ Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο χωρίς πηγές με συνεχή λειτουργία (π.χ.: 

συσκευές με φωτιά/λειτουργία γκαζιού ή ηλεκτρικές θερμάστρες). 

⚫ Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται ώστε να εμποδίζεται η εμφάνιση μηχανικής βλάβης. 

⚫ Μην αποσυναρμολογείτε ή καίτε τη συσκευή μετά το τέλος του χρόνου ζωής της. 

⚫ Τα ψυκτικά μπορεί να μην περιέχουν οσμή. 

⚫ Οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές και δεν πρέπει να 

εγκαθίστανται σε μη αεριζόμενους χώρους αν ο χώρος αυτός είναι μικρότερος από 4m². 

⚫ Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί για το αέριο. 

⚫ Κρατήστε τις εισόδους εξαερισμού χωρίς εμπόδια. 

⚫ Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε καλά αεριζόμενο χώρο όπου το μέγεθός του αντιστοιχεί 

στην περιοχή του χώρου που ορίζεται για τη λειτουργία της συσκευής. 

 Κάθε άτομο που ασχολείται με την επεξεργασία ή τη διάσπαση του ψυκτικού κυκλώματος 

θα πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο πιστοποιεί την 

ικανότητά του να χειρίζεται τα ψυκτικά με ασφάλεια σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 Η συντήρηση εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η συντήρηση 

και οι επισκευές που απαιτούν εξειδικευμένο τεχνικό επιβλέπονται από άτομο που είναι αρμόδιο 

για τη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. 

Αν δεν καταλαβαίνετε κάτι ή χρειάζεστε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 

αντιπροσωπεία του service. 

2.2 Μέτρα ασφαλείας κατά τη συντήρηση 

Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές όταν πρέπει να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω 

για τη συντήρηση ενός αφυγραντή με R290. 

2.2.1 Έλεγχος της περιοχής 

Πριν από την έναρξη εργασιών σε συστήματα που περιέχουν εύφλεκτα ψυκτικά μέσα, είναι 

απαραίτητοι οι έλεγχοι ασφαλείας για να εξασφαλιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ανάφλεξης. 

Για τη επισκευή του ψυκτικού συστήματος, πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω προφυλάξεις ώστε 

να ξεκινήσουν οι εργασίες στο σύστημα. 

2.2.2 Διαδικασία εργασίας 

Οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται με ελεγχόμενη διαδικασία ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 

παρουσίας εύφλεκτου αερίου ή ατμού κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
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2.2.3 Γενικός χώρος εργασίας 

Όλοι οι υπάλληλοι που κάνουν την επισκευή αλλά και όσοι άλλοι εργάζονται στην περιοχή 

ενημερώνονται για την φύση της εργασίας που εκτελείται. Η εργασία σε κλειστούς χώρους πρέπει 

να αποφεύγεται. Η γύρω περιοχή από τον χώρο εργασιών πρέπει να διαχωρίζεται. Βεβαιωθείτε ότι 

οι συνθήκες στο χώρο εργασιών έχουν γίνει ασφαλείς για τον έλεγχο του εύφλεκτου υλικού. 

2.2.4 Έλεγχος για την παρουσία ψυκτικού 

Η περιοχή ελέγχεται με κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν και κατά τη διάρκεια της εργασίας, για 

να εξασφαλισθεί ότι ο τεχνικός γνωρίζει για πιθανές εύφλεκτες ατμόσφαιρες. Βεβαιωθείτε ότι ο 

μηχανισμός ανίχνευσης διαρροών είναι ο κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα ψυκτικά, δηλαδή 

χωρίς σπινθήρες, επαρκώς σφραγισμένος ή εγγενώς ασφαλής. 

2.2.5 Παρουσία πυροσβεστήρα 

Αν πρέπει να διεξαχθεί εργασία με θέρμανση στον εξοπλισμό ψύξης ή σε οποιαδήποτε 

συσχετιζόμενα μέρη, πρέπει να είναι διαθέσιμος ο κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης. Πρέπει να 

έχετε στην περιοχή ξηρή σκόνη πυρόσβεσης ή πυροσβεστήρα. 

2.2.6 Χωρίς πηγές ανάφλεξης 

Κανένα άτομο που διενεργεί εργασίες σχετικές με το ψυκτικό σύστημα η οποία σχετίζεται με 

οποιαδήποτε εργασία σωληνώσεων που περιέχει ή περιείχε εύφλεκτο υλικό δεν πρέπει να 

χρησιμοποιήσει πηγές ανάφλεξης με τέτοιο τρόπο που να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή έκρηξη. Όλες οι 

πιθανές πηγές ανάφλεξης, συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος τσιγάρου, πρέπει να 

παραμένουν αρκετά μακριά από το σημείο που γίνεται η εγκατάσταση, η επισκευή, η αφαίρεση και 

η απόρριψη, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να απελευθερωθεί εύφλεκτο ψυκτικό υλικό στο 

περιβάλλον. Πριν από τη διεξαγωγή της εργασίας, πρέπει να ελεγχθεί η περιοχή γύρω από τον 

εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης και να υπάρχει αντίστοιχη 

προειδοποιητική σήμανση.  

2.2.7 Αεριζόμενη περιοχή 

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ανοιχτή ή ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός πριν 

αποσυναρμολογήσετε το σύστημα ή πραγματοποιήσετε κάποια εργασία με θερμότητα. Ο 

εξαερισμός του χώρου πρέπει να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Ο εξαερισμός θα 

πρέπει να διασκορπίζει με ασφάλεια οποιοδήποτε ψυκτικό αέριο απελευθερωθεί, και κατά 

προτίμηση να το οδηγεί έξω από το χώρο των εργασιών. 

2.2.8 Έλεγχος του εξοπλισμού ψύξης 

Όταν αλλάζουμε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, πρέπει να τοποθετούμε τα κατάλληλα για την 

συγκεκριμένη χρήση και με τις σωστές προδιαγραφές. Πρέπει πάντα να τηρούνται οι οδηγίες 

συντήρησης και service του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολία, συμβουλευτείτε 

το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή. 

Οι ακόλουθοι έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν εύφλεκτα 

ψυκτικά: 

–Η ποσότητα ψυκτικού υγρού είναι ανάλογη με το μέγεθος του χώρου στο οποίο είναι 

εγκατεστημένα τα μέρη που περιέχουν ψυκτικό ( ο χώρος δεν είναι πολύ μικρός), 
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–Τα μηχανήματα εξαερισμού και οι αεραγωγοί εξαγωγης λειτουργούν κανονικά και δεν 

εμποδίζονται, 

–Αν χρησιμοποιείτε ένα έμμεσο κύκλωμα ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα ελέγχεται για την 

παρουσία ψυκτικού, 

– Η σήμανση στο εξοπλισμό πρέπει να είναι ορατή και ευανάγνωστη. Οι σημάνσεις που είναι 

δυσανάγνωστες πρέπει να διορθώνονται, 

– Οι σωληνώσεις ή τα εξαρτήματα ψύξης εγκαθίστανται σε θέση όπου είναι απίθανο να εκτεθούν 

σε οποιαδήποτε ουσία η οποία μπορεί να διαβρώσει εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό. Εκτός αν 

τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά τα οποία είναι εγγενώς ανθεκτικά στη διάβρωση ή 

είναι κατάλληλα προστατευμένα ώστε να μην διαβρωθούν.  

 

2.2.9 Έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών 

Η επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εξαρτημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τους αρχικούς 

ελέγχους ασφαλείας και τις διαδικασίες ελέγχου των εξαρτημάτων. Μη σνδέσετε την συσκευή στο 

ρεύμα εάν δεν είστε σίγουροι για την ασφαλή επισκευή της. Αν η βλάβη δεν μπορεί να 

επιδιορθωθεί άμεσα αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η λειτουργία της συσκευής, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί μια κατάλληλη προσωρινή λύση. Αυτό πρέπει να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του 

εξοπλισμού ο οποίος έχει την ευθύνη. 

Οι αρχικοί έλεγχοι ασφαλείας πρέπει να εφαρμοστούν: 

-όταν αφαιρούνται οι πυκνωτές: πρέπει να γίνει με ασφάλεια ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση 

σπινθήρα, 

-για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλώδια κατά τη 

φόρτιση, την επισκευή ή τον καθαρισμό του συστήματος, 

-ότι η γείωση λειτουργεί κανονικά. 
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3. Επισκόπηση Προϊόντος      
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3.2 Χαρακτηριστικά 

✓ Ισχυρή αφαίρεση υγρασίας (έως και 20L/ημέρα αφύγρανσης) 

✓ Η οθόνη της συσκευής δείχνει την τρέχουσα υγρασία του αέρα 

✓ Η αυτόματη λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα τα επίπεδα υγρασίας 

✓ Με τον 24ωρο χρονοδιακόπτη ορίζεται ο χρόνος λειτουργίας της συσκευής 

✓ Αφαιρεί αποτελεσματικά την υγρασία και την σκόνη από τον αέρα 

✓ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας – Υψηλή ενεργειακή απόδοση 

✓ Η λειτουργία αθόρυβου ανεμιστήρα έχει 2 ταχύτητες 

✓ Αυτόματη αποπάγωση σε χαμηλή θερμοκρασία 

✓ Αυτόματη απενεργοποίηση/Αυτόματη επανεκκίνηση 

✓ Ηλεκτρονικός έλεγχος 

✓ Λειτουργία στεγνώματος ρούχων 

✓ Αντιβακτηριδιακό φίλτρο, φίλτρο HEPA και φίλτρο άνθρακα 

✓ Λειτουργεί με συνεχή αποστράγγιση ή με δοχείο νερού 4L 

 

3.3 Προδιαγραφές 

Μοντέλο TeraDry 20 

Δυνατότητα Αφύγρανσης 20L/Ημέρα (30℃, 80%) 

Τάση Ρεύματος AC220-240V/50Hz 

Ισχύς 380W 

Θόρυβος ≤45dB(A) 

Χωρητικότητα δοχείου νερού 4.0L 

Μέγιστη ποσότητα ψυκτικού υγρού R290/85g 

Καθαρό Βάρος 14.5kg 

Μέγιστη πίεση (design pressure) 
High Side: 3.2MPa,  

Low Side:0.7MPa 

Διαστάσεις 343*237*570(mm) 
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4. Εγκατάσταση 

   4.1 Τοποθέτηση 

✓ Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια σε περιοχή όπου εξασφαλίζεται 

χώρος τουλάχιστον 30εκ. γύρω από τη συσκευή για τη σωστή κυκλοφορία του αέρα. 

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου: 

✓ Υπάρχουν κοντά πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά, θερμάστρες ή άλλα 

προϊόντα που παράγουν θερμότητα. 

✓ Μπορεί να πεταχτεί νερό ή λάδι 

✓ Χτυπάει ο ήλιος τη συσκευή  

✓ Υπάρχουν μηχανικοί κραδασμοί ή δονήσεις 

✓ Έχει υπερβολική σκόνη 

✓ Έχει έλλειψη αερισμού, π.χ. σε ντουλάπι ή βιβλιοθήκη 

✓ Σε περιοχή με ανώμαλη επιφάνεια 

 

   

 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρους μεγαλύτερους από 4 m². 

Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε χώρο όπου μπορεί να υπάρξει διαρροή εύφλεκτου υλικού. 

Σημείωση 

Αν υπάρχει υποψία διαρροής ψυκτικού υγρού επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο 

τεχνικής υποστήριξης. 
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4.2 Ασφαλής λειτουργία της συσκευής 

• Ελέγξτε τη συσκευή μετά την αφαίρεση της συσκευασίας για τυχόν γρατζουνιές ή φθορές. 

• Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. 

• Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο. Αυτός ο αφυγραντής προορίζεται μόνο για 

εσωτερική χρήση 

• Μην λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχους, κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να 

εμποδίσουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα.  

• Κρατήστε την είσοδο και την έξοδο του αέρα χωρίς εμπόδια.  

• Ρυθμίστε τον εκτροπέα του αέρα προς τα πάνω πριν από την ενεργοποίηση του αφυγραντή. 

• Αν ο αφυγραντής ήταν σε κλίση πάνω από 45°, αφήστε τον σε όρθια θέση τουλάχιστον για 24 

ώρες πριν τον λειτουργήσετε. 

• Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Μην λειτουργείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο με άμεση έκθεση στον ήλιο ή τη 

βροχή. 

• Είναι φυσιολογικό η έξοδος του αέρα να είναι ζεστή μετά από συνεχή λειτουργία σε ζεστές 

μέρες. 

• Αδειάστε το δοχείο νερού πριν μετακινήσετε τη συσκευή. 

• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο αλλιώς η συσκευή δεν θα 

λειτουργεί σωστά. 

• Ο αφυγραντής ξεκινάει με τη λειτουργία που είχε την τελευταία φορά της λειτουργίας του. 

• Ο αφυγραντής ξεκινάει την αφύγρανση αν ο χώρος έχει υγρασία 3% περισσότερο από την 

επιλεγμένη υγρασία. 

• Υπάρχει μια καθυστέρηση 3 λεπτών για την προστασία του συμπιεστή. Περιμένετε 3 λεπτά για 

να συνεχίσει η αφύγρανση. 

5. Λειτουργία 

5.1 Ψηφιακή Οθόνη 

 

Η μπροστινή οθόνη έχει 3 χρώματα: 

1)Μπλε Χρώμα: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι κάτω από 45% 

Μπλέ Πράσινο Κόκκινο 

Υγρασία<45% 45%≤Υγρασία≤65% Υγρασία>65% 
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2)Πράσινο Χρώμα: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι από 45% έως 65% 

3)Κόκκινο Χρώμα: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι πάνω από 65% 

 

5.2 Πίνακας Ελέγχου 

5.3 Ρυθμίσεις 

Power 

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο power για ενεργοποιηθεί η συσκευή, η ένδειξη 

ανάβει ενώ η προεπιλεγμένη ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι η μεγάλη, με LED εμφανίζεται η 

υγρασία του χώρου. Στην ενεργή κατάσταση, πιέστε το power για απενεργοποίηση της συσκευής, 

η φωτεινή ένδειξη σβήνει και ο συμπιεστής σταματάει αμέσως. Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει 

μετά από 30 δευτερόλεπτα. 

Mode 

Αυτόματη λειτουργία – συνεχής λειτουργία αφύγρανσης – λειτουργία ύπνου, πιέστε μία φορά για 

να μεταβείτε από την μία λειτουργία στην άλλη, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. 

● Αυτόματη λειτουργία: όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι τουλάχιστον 3% μεγαλύτερη 

από την υγρασία που έχουμε ορίσει, ο ανεμιστήρας ξεκινάει να λειτουργεί και ο συμπιεστής 

ξεκινάει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μικρότερη 

τουλάχιστον κατά 3% από την υγρασία που έχουμε ορίσει, ο συμπιεστής σταματάει να λειτουργεί 

και ο ανεμιστήρας σταματάει μετά από 30 δευτερόλεπτα. 

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η υγρασία μπορούν να ρυθμιστούν στην αυτόματη λειτουργία. 

● Λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης: Το μηχάνημα λειτουργεί συνεχόμενα, αλλά δεν μπορεί 

να ρυθμιστεί η υγρασία. 

● Λειτουργία ύπνου: Πιέστε το πλήκτρο ύπνου, ανάβει η φωτεινή ένδειξη και ξεκινάει η 

λειτουργία. Πατήστε συνεχόμενα το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία. 
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Χρονοδιακόπτης 

Πιέστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία από 0 έως 12 ώρες. 

Το διάστημα είναι 1 ώρα. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η τιμή αυξάνεται κατά 1 ώρα και 

εμφανίζεται στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ορίστε την τιμή στο “00”. 

Αφού οριστεί ο χρονοδιακόπτης, η LED ένδειξη είναι φωτεινή κατά τη διάρκεια της ορισμένης από 

τον χρήστη χρονικής περιόδου. Αφού λήξει ο χρόνος, η LED ένδειξη σβήνει αυτόματα. 

Σε κατάσταση λειτουργίας, ορίστε το χρόνο για να σταματήσετε τη συσκευή.  

Σε κατάσταση αναμονής, ορίστε το χρόνο για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Σημείωση: όταν πιέσετε το POWER τερματίζετε και τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη. 

Ταχύτητα 

Μόνο στην αυτόματη λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο για να αλλάξετε την ταχύτητα του 

ανεμιστήρα από υψηλή σε χαμηλή, θα ανάψει η φωτεινή ένδειξη. 

Up 

Πιέστε το πλήκτρο Up για να αυξήσετε την υγρασία και τον χρόνο του χρονοδιακόπτη, 

Η υγρασία ρυθμίζεται από 30% σε 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 

80% και επιστρέφει ξανά στο 30%, 

Ο χρόνος ορίζεται από 00, πιέστε το πλήκτρο Up, το 00 αναβοσβήνει, κάθε φορά που πατάτε το 

πλήκτρο ανεβαίνει κατά 1 μονάδα και φτάνει έως 12. 

Down 

Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την υγρασία και να ορίσετε το χρόνο του χρονοδιακόπτη, 

Η υγρασία ρυθμίζεται από 30% σε 80% - 75% - 70% - 65% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 

35% - 30%, 

Ο χρόνος ορίζεται από 00, πιέστε το πλήκτρο Down, το 00 αναβοσβήνει, κάθε φορά που πατάτε 

το πλήκτρο η τιμή μειώνεται από 12 – 11 - … - 0 

Σημείωση: Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Up ή Down για 3 δευτερόλεπτα θα 

εμφανιστεί η θερμοκρασία που έχει ο χώρος και μετά από 5 δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί και θα 

εμφανιστεί πάλι η υπάρχουσα υγρασία. 

 

Κλείδωμα Ασφαλείας(Child-lock) 

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το πλήκτρο Lock για 3 δευτερόλεπτα, για να 

ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Όταν το πλήκτρο είναι ενεργοποιημένο, η 

ένδειξη ανάβει. Σε περίπτωση που γίνει διακοπή της λειτουργίας της συσκευής ή διακοπή 

ρεύματος, η λειτουργία κλειδώματος θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και η φωτεινή ένδειξη θα 

σβήσει. 
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5.4 Αποστράγγιση νερού 

Υπάρχουν δύο τρόποι αφαίρεσης του νερού που συλλέγεται στη συσκευή. 

A.Χειροκίνητη αποστράγγιση: Αδειάστε το δοχείο νερού με το χέρι. 

B.Συνεχής αποστράγγιση: Μόνιμη σύνδεση για να αποστραγγίσετε το νερό με το σωλήνα 

αποστράγγισης.  

5.3.1 Άδειασμα του δοχείου νερού 

Το δοχείο νερού που είναι τοποθετημένο πάνω στη συσκευή όταν γεμίσει θα σταματήσει την 

λειτουργία του αφυγραντή. 

1) Όταν το δοχείο είναι γεμάτο, η συσκευή κάνει ηχητική ένδειξη, και η ένδειξη «Γεμάτο 

Δοχείο» ανάβει.  

2) Πιέστε το διακόπτη On/Off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.  

3) Τραβήξτε το δοχείο νερού και αφαιρέστε το από τη συσκευή. 

4) Αδειάστε το δοχείο στην αποχέτευση ή σε εξωτερικό χώρο. 

5) Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του δοχείου. 

6) Τοποθετήστε το άδειο δοχείο στη συσκευή. 

7) Πιέστε το διακόπτη On/Off για να συνεχίσετε τη λειτουργία. 

8) Αν η φωτεινή ένδειξη του γεμάτου δοχείου δεν έχει σβήσει, ελέγξτε ότι το δοχείο έχει 

τοποθετηθεί σωστά. 

                     

  

 

 

 

         

 

1、Βγάλτε το δοχείο νερού 
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2、Αδειάστε το νερό 

 

     

 

 

 

 

                       

3、Τοποθετήστε το δοχείο ξανά στη συσκευή 

 

III.Προειδοποίηση! 

 

1、 Μην πετάτε τους μαγνήτες και τα 

πλαστικά πριτσίνια στο δοχείο. Διαφορετικά 

ο αφυγραντής δε θα μπορέσει να ξεκινήσει ή 

δε θα σταματήσει αυτόματα όταν γεμίσει η 

δεξαμενή νερού και η υπερχείλιση θα 

προκαλέσει φθορές στο δάπεδο του 

δωματίου. 

2、Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει το νερό και τοποθετήστε το δοχείο στη συσκευή. 

3、Αν το δοχείο νερού είναι βρώμικο, ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Αποφύγετε τη χρήση 

απορρυπαντικών, συρμάτινων σφουγγαριών, χημικά καθαριστικά, βενζίνη, αραιωτικά ή 

άλλους διαλύτες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο δοχείο και διαρροή.  
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Συντήρηση 

Σημείωση: Πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι τον 

έχετε απενεργοποιήσει και ότι τον έχετε αποσυνδέσει από το ρεύμα προς αποφυγή 

ηλεκτροπληξίας. 

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα(κάθε δύο εβδομάδες) 

Η σκόνη συλλέγεται στο φίλτρο και περιορίζει τη ροή του αέρα. Η περιορισμένη ροή του αέρα 

μειώνει την απόδοση του συστήματος, και αν μπλοκάρει, μπορεί να δημιουργήσει βλάβη. 

 

4、Τοποθετήστε το δοχείο στην αρχική του θέση. Διαφορετικά, η φωτεινή ένδειξη του 

δοχείου θα παραμείνει κόκκινη και η συσκευή δε θα μπορεί να μπει ξανά σε λειτουργία. 

Συνεχής Αποστράγγιση  

1、Βγάλτε τον σωλήνα PVC και ισιώστε τον  

2、Εισάγετε το ένα άκρο του σωλήνα στην έξοδο αποστράγγισης στο επάνω μέρος του δοχείου και 

συνδέστε το άλλο άκρο στην αποχέτευση, σε εξωτερικό χώρο, σε κάποιο εξωτερικό 

δοχείο-συλλέκτη ή σε μία καθορισμένη περιοχή αποστράγγισης. 

 

 

 

Προειδοποίηση 

1、Μην σφραγίζετε το σιφόνι ή τον σωλήνα αποστράγγιση, αν μπλοκάρει το νερό θα εισέλθει στο 

δοχείο 

2、Μην λυγίζετε τον σωλήνα αποστράγγισης. Το ύψος του σωλήνα πρέπει να είναι χαμηλότερο 

από την έξοδο. 

3、Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένος στην έξοδο 

Σωλήνας αποστράγγισης 
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Το φίλτρο απαιτεί τακτικό καθαρισμό και είναι αφαιρούμενο για εύκολο καθαρισμό. Μην 

λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο γιατί ο αέρας μπορεί να είναι μολυσμένος. 

Η συσκευή διαθέτει επίσης φίλτρα HEPA και άνθρακα τα οποία δεν πλένονται και 

αντικαθίστανται κάθε 6 μήνες. 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα 

      

                                                            

 

 

 

 

      

      

Ξεπλύνετε το με νερό χρησιμοποιείστε την ηλεκτρική 

σκούπα για να αφαιρέσετε τη σκόνη. 

 Συναρμολογήστε το φίλτρο αέρα 
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Επίλυση Προβλημάτων 

Ένδειξη/Σύμπτωμα Ελέγξτε Λύση 

Η μονάδα δεν 

λειτουργεί. 

✓ Ελέγξτε τη σύνδεση 

ρεύματος. 

➢ Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην 

πρίζα. 

✓ Ελέγξτε αν η ένδειξη 

στάθμης νερού ανάβει 

➢ Αδειάστε το δοχείο νερού και 

τοποθετήστε το ξανά. 

✓ Ελέγξτε τη θερμοκρασία το 

δωματίου 

➢ Το εύρος της θερμοκρασίας που 

λειτουργεί η συσκευή είναι 5-35℃. 

Υπάρχει μικρός 

σχηματισμός 

συμπυκνωμάτων 

(υγρασίας). 

✓ Ελέγξτε αν το φίλτρο αέρα 

είναι βρώμικο. 

➢ Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όπως 

προβλέπεται 

✓ Ελέγξτε αν ο αεραγωγός 

είναι μπλοκαρισμένος. 
➢ Αφαιρέστε τα εμπόδια. 

✓ Ελέγξτε αν η θερμοκρασία 

του δωματίου είναι κάτω 

από 20℃. 

➢  Αυτό είναι φυσιολογικό. Υπάρχουν 

χαμηλά επίπεδα υγρασίας σε περιβάλλον 

με χαμηλή θερμοκρασία. 

✓ Το επιθυμητό επίπεδο 

υγρασίας είναι ορισμένο σε 

τιμή μεγαλύτερη από αυτή 

της τωρινής υγρασίας. 

➢ Ορίστε το επίπεδο της υγρασίας κάτω από 

την τιμή της υγρασίας που έχει τώρα ο 

χώρος 

Στάζει νερό 

✓ Υπερχείλιση κατά τη 

μετακίνηση της μονάδας 

➢ Αδειάστε το δοχείο του νερού πριν την 

μεταφορά. 

✓ Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος 

σωλήνας αποστράγγισης 

τσακίζει ή είναι λυγισμένος. 

➢ Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα. 

Υπερβολικός Θόρυβος 

✓ Ελέγξτε αν η μονάδα είναι 

καλά τοποθετημένη 

➢ Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδο και 

σταθερό έδαφος. 

✓ Ελέγξτε αν υπάρχουν 

χαλαρά, δονούμενα μέρη. 
➢ Ασφαλίστε και σφίξτε τα εξαρτήματα. 

✓ Ο ήχος ακούγεται σας 

τρεχούμενο νερό. 

➢ Ο ήχος έρχεται από το ψυκτικό. Αυτό 

είναι φυσιολογικό. 

Κωδικός 

Error 
E2 

✓ Ο αισθητήρας υγρασίας έχει 

χαλάσει ή είναι λερωμένος. 

➢ Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον 

αισθητήρα υγρασίας. 
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CL 

✓ Εμφανίζεται όταν η 

θερμοκρασία του δωματίου 

είναι κάτω από 5°C（41°F). 

➢ Είναι φυσιολογικό. Ο συμπιεστής 

σταματάει και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να 

λειτουργεί. 

CH 

✓ Εμφανίζεται όταν η  

θερμοκρασία του δωματίου 

είναι πάνω από 38℃

（100°F）. 

➢ Είναι φυσιολογικό. Ο συμπιεστής 

σταματάει και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να 

λειτουργεί. 

LO 

✓ Εμφανίζεται όταν η σχετική 

υγρασία του δωματίου είναι 

κάτω από 20%RH. 

➢ Είναι φυσιολογικό. Ο συμπιεστής 

σταματάει και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να 

λειτουργεί. 

HI 

✓ Εμφανίζεται όταν η σχετική 

υγρασία του δωματίου είναι 

πάνω από 90%RH. 

➢ Είναι φυσιολογικό. Ο συμπιεστής και ο 

ανεμιστήρας συνεχίζουν να λειτουργούν. 

 

 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

www.serviceworld.gr 

AUTHORISED SERVICE CENTER 

210-620.38.38 
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Please keep this manual carefully for further reference! 

 

Thank you for selecting our dehumidifier. Be sure to read this manual carefully before using it. 

Any questions, please contact the professional service for help. 

 

 

1. BEFORE YOU BEGIN 

Please read the operating instructions carefully before using your dehumidifier for 

the first time. 

1.1 PRODUCT DESCRIPTION 

The dehumidifier is used to remove excessive moisture from the air. The resulting reduction in 

relative humidity protects buildings and their contents from the adverse effects of excess 

humidity. 

The environmentally friendly R290 is used as the refrigerant. R290 has no damaging influence on 

the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Because 

of its efficient energy properties, R290 is highly suitable as a coolant for this application. Special 

precautions must be taken into consideration due to the coolant's high flammability. 

 

SYMBOLS FROM THE UNIT AND USER MANUAL 

 

warning 

This unit uses a flammable refrigerant. 

If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating 

part, it will create harmful gas and there is risk of fire. 

 

Read the USER MANUAL carefully before operation. 

 

Further information is available in the USER MANUAL, 

SERVICE MANUAL, and the like. 
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Service personnel are required to carefully read the USER 

MANUAL and SERVICE MANUAL before operation. 

 

 

 

 

 

1.2  THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY 

⚫ This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and 

on farms, or for commercial use by lay persons. 

⚫ 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 unit is designed only for use with R-290(propane) gas as the designated refrigerant. 

⚫ The refrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to service! 

⚫ Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. 

⚫ R-290 (propane) is flammable and heavier than air. 

⚫ It collects first in low areas but can be circulated by the fans. 

⚫ If propane gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to 

find the cause. 

⚫ The propane gas used in the unit has no odor. 

⚫ The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas. 

⚫ If a leak is detected, immediately evacuate all persons from the store, ventilate the room and 

contact the local fire department to advise them that a propane leak has occurred. 

⚫ Do not let any persons back into the room until the qualified service technician has arrived 

and that technician advises that it is safe to return to the store. 



 21 

⚫ No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in 

the vicinity of the units. 

⚫ Component parts are designed for propane and non-incentive and non-sparking. Component 

parts shall only be replaced with identical repair parts. 

FAILURE TO ABIDE BY THIS WARNING COULD RESULT IN AN EXPLOSION, DEATH, 

INJURY AND PROPERTY DAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FOR YOUR SAFETY      

Your safety is the most important thing we concerned! 

Please read this manual carefully and fully understand before operating your 

dehumidifier. 

2.1    OPERATIONALPRECAUTIONS 

WARNING- to reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons or property: 

⚫ If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or 

similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

⚫ The appliance shall be disconnected from its power source during maintenance. 

⚫ Always operate the unit from a power source of equal voltage, frequency and rating as 

indicated on the product identification plate. 



 22 

⚫ Always use a power outlet that is grounded. 

⚫ Unplug the power cord when cleaning or when not in use. 

⚫ Do not operate with wet hands. Prevent water from spilling onto the unit. 

⚫ Do not immerse or expose the unit to rain, moisture or any other liquid. 

⚫ Do not leave the unit running unattended. Do not tilt or turn over the unit. 

⚫ Do not unplug while the unit is operating. 

⚫ Do not unplug by pulling on the power cord. 

⚫ Do not use an extension cord or an adapter plug. 

⚫ Do not put objects on the unit.  

⚫ Do not climb or sit on the unit.  

⚫ Do not insert fingers or other objects into the air outlet. 

⚫ Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the unit. 

⚫ Do not operate the unit if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction. 

⚫ Do not clean the appliance with any chemicals.  

⚫ Ensure the unit is far away from fire, inflammable, or explosive objects. 

⚫ The unit shall be installed in accordance with national wiring regulations. 

⚫ Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those 

recommended by the manufacture. 

⚫ The appliance shall be stored in a room without continuously operation sources (for example: 

open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater). 

⚫ The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring. 

⚫ Do not piece or burn, even after use. 

⚫ Be aware that refrigerants may not contain an odour. 
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⚫ Pipe-work shall be protected from physical damage and shall not be installed in an 

unventilated space, if that space is smaller than 4m². 

⚫ Compliance with national gas regulations shall be observed. 

⚫ Keep any required ventilation openings clear of obstruction. 

⚫ The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the 

room area as specified for operation. 

Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should 

hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority, which authorizes 

their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry, recognized 

assessment specification. 

Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. 

Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out 

under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants. 

If you don't understand something or need help, please contact the dealer services 

 

2.3 SAFETY PRECAUTIONS ON SERVICING 

Please follow these warnings when to undertake the following when servicing a dehumidifier with 

R290. 

2.2.1 Checks to the area 

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are 

necessary to ensure that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, 

the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system. 

2.2.2 Work procedure 

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable 

gas or vapor being present while the work is being performed. 
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2.2.3 General work area 

All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of 

work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace 

shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control 

of flammable material. 

2.2.4 Checking for presence of refrigerant 

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to 

ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak 

detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. no sparking, 

adequately sealed or intrinsically safe. 

2.2.5 Presence of fire extinguisher 

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, 

appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder orCO2 fire 

extinguisher adjacent to the charging area. 

2.2.6 No ignition sources 

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe 

work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition in 

such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources, 

including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, 

repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released to 

the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be 

surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. “No Smoking” signs 

shall be displayed. 

2.2.7 Ventilated area 

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the 

system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that 

the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and 

preferably expel it externally into the atmosphere. 
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2.2.8 Checks to the refrigeration equipment 

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the 

correct specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be 

followed. If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. 

The following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants: 

– The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts 

are installed; 

– The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed; 

– If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the 

presence of refrigerant; 

– Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are 

illegible shall be corrected; 

– refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be 

exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the 

components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are 

suitably protected against being so corroded. 

2.2.9 Checks to electrical devices 

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and 

component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no 

electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the fault 

cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate 

temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all 

parties are advised. 

Initial safety checks shall include: 

-those capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of 

sparking; 

-that there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or 

purging the system; 

-that there is continuity of earth bonding 
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3 Color Digital Display 

 

Front shell 

 

3. PRODUCT OVERVIEW           

 

   

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Outlet 

Castors 

 

Handle 

Air Filter 

Back Shell 

Control Panel 

Top panel 

Continuous drainage 

口 Water tank 
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3.2  FEATURES 

✓ Powerful moisture removal (up to 20L/day dehumidification) 

✓ Humidity Monitor shows current air humidity 

✓ Auto mode automatically adjusts humidity levels 

✓ A 24-hour timer to set the time of operation 

✓ Effectively removes moisture, dust from the air 

✓ Low power consumption-energy efficient 

✓ Quiet fan has two speed settings 

✓ Auto-Defrost at low temperature 

✓ Auto shut-off/ auto restart 

✓ Electronic control 

✓ Laundry drying function 

✓ Antibacterial, HEPA and Carbon Filters  

✓ Continuous drainage or 4L water tank 

3.3  SPECIFICATIONS 

MODELL OL20-BD025C 

Dehumification Capacity  20L/Day (30℃, 80%) 

Power Supply   AC220-240V/50Hz 

Power Consumption 380W 

Noise  ≤45dB(A) 

Water tank capacity 4.0L 

Maximum Refrigerant Charge R290/85g 

Net weight 14.5kg 

Maximum Design pressure 
High Side: 3.2MPa,  

Low Side:0.7MPa 

Dimension 343*237*570(mm) 
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4. INSTALLATION 

4.1  LOCATION 

1. Place the unit on a firm, level surface in an area with at least 30cm of free space around it to 

allow for proper air circulation. 

2. Never install the unit where it could be subject to： 

⚫ Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that products that 

produce heat. 

⚫ In an area where oil or water may be splashed 

⚫ Direct sunlight 

⚫ Mechanical vibration or shock 

⚫ Excessive dust 

⚫ Lack of ventilation, such as cabinet or bookcase 

⚫ Uneven surface 

   

 

 

 

 

 

WARNING 

Install the unit in rooms which exceed 4 m². 

Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak. 

NOTE 

The manufacture may provide other suitable example or may provide additional information 

about the refrigerant odour. 
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4.2  OPERATING THE DEVICE SAFELY 

⚫ Check the device after unpacking for any damages or scratches on it. 

⚫ Operate this unit in an ambient temperature from 5°C to 35°C. 

⚫ Do not use in the outdoors. This dehumidifier is intended for indoor residential applications 

only. 

⚫ Do not operate in close proximity to walls, curtains, or other objects that may block inlet and 

outlet.  

⚫ Keep the air inlet and outlet free of obstacles.  

⚫ Adjusting the wind deflector in the upward direction prior to start up. 

⚫ If tipped more than 45°, allow the unit to set upright for at least 24 hours before start up. 

⚫ Keep doors and windows close for better energy saving. 

⚫ Do not operate or store the unit in direct sunlight or rain. 

⚫ It is normal for air outlet to feel warm to touch after continuous operation on hot days. 

⚫ Empty the water tank before moving the device. 

⚫ Make sure the Water tank is correctly fitted otherwise the unit will not operate properly. 

⚫ The dehumidifier starts up in the mode selected when the unit was last used. 

⚫ The dehumidifier starts dehumidifying if the room humidity is 3% higher than the selected 

humidity. 

⚫ There is a protective 3-minutes time delay of the compressor. Wait 3 minutes for the 

dehumidifier to resume dehumidification. 
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6. OPERATION 

5.1  DIGITAL DISPLAY 

 

5.2  CONTROL PANEL  

5.3 SETTINGS 

Power 

In the standby state, press the power button to turn on, the operation indicator lights up and the 

default fan speed is high, the LED shows ambient humidity. In the power-on state, press the 

power button to turn off, the running indicator light goes off and the compressor stops 

immediately, and then the fan shut down after 30 seconds delay. 

 

Mode 

Auto mode - continuously drying mode-sleeping mode cycle, press once to switch the mode from 

one to another, the corresponding indicator lights up. 

● Auto mode: when environmental humidity ≥ set humidity +3%, the fan starts working and 

compressor starts working after 3 seconds. When environmental humidity ≤ set humidity -3%, 



 31 

the compressor stops working and fan stops working after 30 seconds’ delay. 

Both fan speed and humidity can be adjusted under auto mode. 

● Continuously drying mode: The machine continues to run, but the humidity can not be 

adjusted. 

● Sleeping mode: Touch the sleep button, the button lights up and start the sleep function. 

Long Press and hold the sleep button 3S to reset the filter 

 

Timer 

Press the timer button to set the 0-12 hour timing function. The interval is 1 hour. Each time you 

press this button, the value increased 1 hours and then the corresponding timing value is 

displayed on the screen. The setting value is “00” to cancel the timer function. The indicator turns 

out. After the timer is set and completed, the timer LED is on during the timing period. After the 

timing is over, the timer LED turns off automatically. 

In the running state, set the time to turn off the machine;  

in the standby state, set the time to turn on the machine. 

Note: when press POWER will also exit the timer setting. 

 

Speed 

Only in automatic mode, touch this button to switch between high and low fan speed, and the 

indicator light is on 

 

Up 

Press this button to set up humidity and timing time; 

Humidity adjusting the order of 30% to 35% - 40% - 45% - 50% - 55% - 60% - 65% - 70% - 75% - 80% - 30%; 

Time set to 00, press this key, display 00 and blink, then press this key again every time, from 01-02-03-...... 

Minus 12 goes all the way up to +1 

 

Down 

Press this button to lower humidity setting and timing time; 

Humidity adjusting the order of 30% to 80% - 75% - 70% - 65% - 60% - 55% - 50% - 45% - 40% - 35% - 30%; 

Time set to 00, press this key, display 00 and blink, and then press this key again every time, from 

12-11-10-...... The value of -00 keeps repeating -1 
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Child-lock 

When the machine is turned on, press the button for 3 seconds to open/close the child lock function. When the 

button is turned on, the indicator light of the child lock is on. The indicator light of child lock is off; After the child 

lock function is opened, the child lock function will be cancelled automatically as long as the shutdown or 

power failure occurs 

5.4 DRAINAGE 

There are two ways of removal collected water produced by the unit. 

A. Manual draining: Empty water tank by manual. 

B. Continuous draining: Use gravity to drain condensate water by attaching a drain hose.  

5.3.1 EMPTYING THE WATER TANK 

The water tank built in unit will fill up and shut the unit down once it is full. It will run again once you empty the 

water tank and installed properly. 

1) When the tank is full, The unit will make a buzzing sound, and the “Water Full” light will turn on.  

2) Press the POWER button to turn off the unit.  

3) Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier. 

4) Empty the water into an area with a drain or outside. 

5) Clean the inside of the tank as well as the outside. 

6) Replace the empty tank back into the unit. 

7) Press the POWER button to resume operating. 

8) If the Water Full light does not extinguish, check that the float is correctly in place. 
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1、Pull out the water tank 

 

2、Empty the water tank 

 

     

 

 

  

3、Replace the empty tank back into the unit 

 

III.Warning! 

 

1、Do not discard the magnets and plastic rivets in 

the tank. Otherwise, the dehumidifier cannot be 

started, or the machine will not automatically stop 

working when the water tank is full, and the 

condensed water overflow will damage the floor of 

the room 
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2、Please make sure to clean the condensed water in the tank and put the tank in the original position 

3、If the water tank is dirty, please rinse it with clean water. Avoid using detergents, steel wire balls, 

chemical dust removers, diesel, benzene, diluents or other solvents. Otherwise, it can damage the tank 

and cause leaks 

4、Put the water tank in its original position. Otherwise, the indicator light will always be red and the 

machine cannot start working again 

Continuous drainage: 

1、Take out the PVC pipe, Straighten the drain pipe 

2、Insert one end of the drain pipe into the drain outlet at the top of the tank and connect the other end 

to the bathroom, floor drain, outdoor or bucket like container, defined drain area 

 

 

 

 

Warning 

1、Please do not block the drain or drain pipe, if blocking phenomenon, condensed water will flow into 

the tank 

2、Please do not bend the drain pipe. The height of the drain pipe should be lower than the outlet 

3、The drain pipe must be firmly connected to the outlet 

Drain pipe 
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MAINTENANCE 

Note: before cleaning and maintaining the machine, please be sure to turn off the machine and unplug the 

power to avoid electric shock. 

CLEANING THE AIR FILTER (every two weeks) 

Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the 

efficiency of the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit.  

The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not 

operate the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated. 

Switch off the unit and remove air filter； 

      

                                                            

 

 

     

      

Rinse under a running water or using the vacuum to 

clean the dust 

  Reassemble the air filter 
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TROUBLESHOOTING 

SYMPTOM INSPECTION SOLUTION 

The unit is not 

operating. 

✓ Check the power 

connection in securely. 

➢ Insert the power cord securely into the 

wall Outlet. 

✓ Check if the water level 

indicator lights up? 
➢ Empty the water tank and reinstall correctly. 

✓ Check the room 

temperature. 

➢ The range of operating temperature is 

5-35℃. 

There is little 

formation of 

condensate. 

✓ Check the air filter for dirt. ➢ Clean the air filter as necessary. 

✓ Check if the air duct is 

blocked. 
➢ To clear the obstacle. 

✓ Check if the room 

temperature is below 20℃. 

➢  This is normal. Low humidity in low 

temperature environment.  

✓ Set humidity level is higher 

than current Humidity 

value. 

➢ Set the humidity level below current humidity 

value. 

Water Leakage 

✓ Overflow while moving the 

unit. 
➢ Empty the water tank before transport. 

✓ Check if the drain hose is 

kinked or bends. 
➢ Straighten the hose to avoid a trap existing.  

Excessive Noise 

✓ Check if the unit is securely 

positioned. 
➢ Place the unit on horizontal and firm ground. 

✓ Check if any loose, vibrating 

parts. 
➢ Secure and tight the parts. 

✓ Noise sounds like water 

flowing. 

➢ Noise comes from flowing refrigerant. This is 

normal. 

Error 

code 

E2 
✓ Humidity sensor dampened 

or failure.  
➢ To clean or replace the humidity sensor. 

CL 
✓ Display when Room 

temperature is below 5°C

➢ Normal. The compressor stops, and the fan 

keeps running. 
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（41°F）. 

CH 

✓ Display when Room 

temperature is above38℃

（100°F）. 

➢ Normal. The compressor stops, and the fan 

keeps running. 

LO 
✓ Display when Room relative 

humidity is bellow 20%RH. 

➢ Normal. The compressor stops, and the fan 

keeps running. 

HI 
✓ Display when Room relative 

humidity is above 90%RH. 

➢ Normal. The compressor and the fan keep 

running. 
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