
Αφυγραντήρας Ζεόλιθου

Desiccant (Zeolite) Dehumidifier

Μοντέλο / Model : SC-DS8LI

Οδηγίες Χρήσης
User’s Manual

Thank you for choosing the SOLCORE SC-DS8LI Zeolite Dehumidifier.
Please read the instructions carefully before operating the unit for the first time.

Keep the user manual for later use.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα ζεόλιθου SOLCORE SC-DS8LI.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες χρήσης πριν την πρώτη λειτουργία

της συσκευής.Φυλάξτε τις οδηγίες για μεταγενέστερη χρήση.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση μόνο σε οικιακό περιβάλλον. Οποιεσδήποτε 
άλλες χρήσεις δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, 
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε 
πάντα τους βασικούς κανόνες ασφαλείας.
† Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα. Επιστρέψτε τη συσκευή σε 

εξουσιοδοτημένο σημείο για έλεγχο και επισκευή.
† Αυτή η μονάδα θα πρέπει πάντα να διατηρείται σε όρθια θέση για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά. 

Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
† Ελέγξτε την τάση του νοικοκυριού για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει με τις προδιαγραφές λειτοργίας 

της μοναδας.
† Λειτουργήστε τη μονάδα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και 40°C.
† Βεβαιωθείτε ότι οι εισόδους και οι έξοδοι αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες ή καλυμμένες.
† Μην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα - ελάχιστη απόσταση 

40cm.
† Όταν χρησιμοποιείτε την "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ" για να την επιταχύνετε, κρατήστε τα 

ρούχα σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή, για να αποφύγετε την πτώση νερού προς αυτή.
† Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμνα στο επάνω μέρος της συσκευής και μην καλύπτετε με 

οποιοδήποτε υλικό κατά τη χρήση.
† Το προϊόν αυτό είναι σχεδιασμένο για οικιακή και ελαφριά χρήση γραφείου ΜΟΝΟ και όχι για 

εμπορική, βιομηχανική ή εξωτερική χρήση.
† Για την προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη μονάδα, το βύσμα ή το καλώδιο στο νερό 

ή ψεκάζετε με υγρά.
† Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς να πατήσετε πρώτα το κουμπί "ON / OFF", 

καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
† Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή τη μετακινείτε σε 

άλλη θέση. Για να την αποσυνδέσετε από το ρεύμα, πιάστε το βύσμα και τραβήξτε από την πρίζα. 
Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

† Πριν από την αποθήκευση της συσκευής, να αδειάζετε πάντα το δοχείο νερού.
† Μην τοποθετείτε τον αφυγραντήρα μπροστά από ένα θερμαντικό σώμα, καθώς αυτό θα 

προκαλέσει λειτουργία χωρίς αφύγρανση.
† Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από χαλιά. Μετακινήστε το καλώδιο μακριά από 

περιοχές όπου μπορεί να σκιστεί.
† Ποτέ μη ακθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
† Για να επισκευάσετε τη μονάδα, μεταβείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Οι επισκευές που 

διεξάγονται από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα ή 
τραυματισμό ή φθορά ιδιοκτησίας και να ακυρώσουν την εγγύηση.

† Όπου είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση καλωδίου επέκτασης, καθώς ενδέχεται να 
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα καλώδιο 
επέκτασης αφού βεβαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

† Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο αέρα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο διατηρείται 
καθαρό για να αποφύγετε δυσλειτουργίες και την ακυρώση της εγγύησης.
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Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 

σωματικές,αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή 

δέχονται οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα 

πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
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Αφυγραντήρας Ζεόλιθου
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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† Αφυγραντήρας χωρίς συμπιεστή : Χρησιμοποιεί την τεχνολογία στροφείου (ζεόλιθου).

† Φιλικό προς το περιβάλλον : Χωρίς επιβλαβή αέρια και αθόρυβη λειτουργία.

† Ρυθμός απομάκρυνσης υγρασίας: 8 λίτρα / ημέρα @ (20°C, 60% RH).

† Χωρητικότητα δοχείου νερού : 2,2 λίτρα.

† Λειτουργία στεγνώματος ρούχων : Περιλαμβάνει ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας για 
καλοκαιρινή χρήση και ρύθμιση “turbo” για χειμώνα.

† Έως 8 ώρες χρονοδιακόπτη : Επιπρόσθετη ευκολία.

† Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας : 1°C - 40°C.

† Ελαφρύ και φορητό με λαβή μεταφοράς.

† Αποσπώμενο και εύχρηστο δοχείο νερού με λαβή μεταφοράς.

† Ενδεικτικές λυχνίες LED : Για λειτουργία, ρυθμίσεις και σφάλματα.

† Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος : Μόλις αποκατασταθεί η 
ηλεκτροδότηση, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί στις επιλεγμένες ρυθμίσεις πριν από την 
διακοπή ρεύματος.

† Ρυθμιζόμενη περσίδα ευρείας και μεσαίας θέσης: Παρέχει ευρεία, παράλληλη ή ευθεία αέρα.

† Αυτόματη ευρεία κλίμακα ροής αέρα : 3 βήματα αυτόματης εναλλαγής αέρα για να καλύψουν 
τις ανάγκες σας (μέγιστο 150°)

† Λειτουργία ιονισμού: Τα αρνητικά ιόντα έχουν ομαλοποιούν την λειτουργία του σωματός μας, 
και βοηθούν στην αναπνοή και τη χαλάρωση.

Wide Blowing Spot Blowing
3-steps

auto swing

40cm

Laundry Mode: Leave the
clothes more over 40cm away

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΛ ΕΛΕΓΧΟΥ
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1

23456

A

B C

D E F G

(1) Πλήκτρο ενεργοποίησης

(2) Πλήκτρο αφύγρανσης

(3) Πλήκτρο στεγνώματος

(4) Πλήκτρο περσίδας

(5) Πλήκτρο χρονοδιακόπτη

(6) Πλήκτρο Ιονιστή

(A) Ένδειξη ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης Ιονιστή (B) Ένδειξη αδείασματος δοχείου νερού

(C) Ένδειξη βλαβών (D) Ενδείξεις χρονοδιακόπτη (E) Ενδείξεις ρύθμισης περσίδας

(F) Ένδειξη ενεργοποίησης ή απνεργοποίησης λειτουργίας στεγνώματος.

(G) Ενδείξεις επιπέδου αφύγρανσης. 

Περσίδα

Πάνελ Ελέγχου

Ευρεία / Ευθεία
ρύθμιση περσίδας

Έξοδος Αέρα

Παράθυρα
στάθμης νερού Δοχείο νερού

Λαβή

Φίλτρο αέρα

Είσοδος αέρα

GR
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04

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

† Τοποθετήστε τη μονάδα σε όρθια θέση σε σταθερή, 
επίπεδη επιφάνεια.

† Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται σε ασφαλή 
απόσταση από τοίχο ή έπιπλα.

† Τοποθετήστε τα ρούχα στην ασφαλή απόσταση των 
40 cm από την έξοδο του αέρα της μονάδας, για να 
αποφύγετε σταγόνες νερού επάνω στη συσκευή.

† Πού να τοποθετήσετε τον αφυγραντήρα σας? 
Για καλύτερα αποτελέσματα τοποθετήστε τον 
αφυγραντήρα κάπου κεντρικά όπως ένα χολ. Μην 
τοποθετείτε μπροστά από θερμαντικά σώματα ή 
κάτω από το ηλιακό φως.

Έξοδος
Αέρα

Είσοδος
Αέρα

επιφάνεια
† Μην εισάγετε μικρά αντικείμενα 

μέσα στη μονάδα μέσω της 
περσίδας για την αποφυγή 
ζημιών ή τραβματισμού.

† Διατηρήστε κατάλληλη 
απόσταση ανάμεσα στην 
εισαγωγή αέρα και σε 
οποιαδήποτε παράλληλη 
ε π ι φ ά ν ε ι α ( > 2 0 c m ) .

† Μην αφαιρείτε το δοχείο 
νερού όταν λειτουργεί η 
σ υ σ κ ε υ ή  ή  μ π ο ρ ε ί  ν α 
διαρρεύσει νερό. Ελέγχετε 
πάντοτε εάν υπάρχει νερό 
στο δοχείο κοιτάζοντας τα 
παράθυρα στάθμης νερού. † Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού 

είναι σταθερά τοποθετημένο. 
Εάν είναι χαλαρά τοποθετημένο, 
η ένδειξη "αδείασματος νερού" 
στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει.

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου

>40cm
(Περσίδα κλειστή)

>60cm

>20cm
(Περσίδα ανοιχτή)

>50cm

>20cm

>60cm
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

n ON & OFF
Συνδέστε το βύσμα του 
καλωδίου τροφοδοσίας 
στην κατάλληλη πρίζα.

Πατήστε το πλήκτρο on/off 
για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή και πατήστε ξανά 
για να απενεργοποιήσετε τη 
συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος -
Μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή θα συνεχίσει να 
λειτουργεί στις επιλεγμένες ρυθμίσεις πριν από την διακοπή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: - Αφού σβήσετε τη συσκευή -
Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή από το πλήκτρο on/off, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για δύο (2) λεπτά. Αυτή είναι η διαδικασία ψύξης και προστασίας των εσωτερικών 
εξαρτημάτων. (ΜΗΝ αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα έως ότου ο ανεμιστήρας 
σταματήσει να λειτουργεί).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

auto

low
(quite)

high

† Η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να διατηρεί τη 
σχετική υγρασία (RH) του χώρου μεταξύ 55% 
και 60% ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα από υψηλή σε χαμηλή και 
αντίστροφα.

† Αυτόματη αφύγρανση με χαμηλή ταχύτητα 
ανεμιστήρα.

† Η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε κατάσταση μέγιστης 
αφύγρανσης διατηρώντας τη σχετική υγρασία 
(RH) μεταξύ 45% και 50%.

n ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο "Dry Mode" για να επιλέξετε του τρεις τύπους αυτόματης αφύγρανσης "AUTO" - 
"LOW" - "HIGH".

auto low (quite) high

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να μην υπάρχει διαφορά μεταξύ των ταχυτήτων του ανεμιστήρα AUTO και LOW. 
Η ρύθμιση AUTO δεν είναι ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα αλλά  ρύθμισης έβρους σχετικής υγρασίας 
(RH) που χρησιμοποιεί είτε τις ρυθμίσεις χαμηλής ταχύτητας είτε της υψηλής ταχύτητας ανεμιστήρα για 
να φθάσει στο έβρος σχετικής υγρασίας (RH) 55% έως 60%.Εάν η σχετική υγρασία (RH) του χώρου 
είναι κοντά στο επιλεγμένο έβρος, τότε η εναλλαγή μεταξύ LOW και AUTO δεν θα επηρεάσει την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα.

GR
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n ΛΕΙΤΟΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο "Laundry Mode" για να επιλέξετε μεταξύ "eco" & "max" για στέγνωμα ρούχων. 

n ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SWING)

Πατήστε το πλήκτρο “Swing Mode”  “Up” - “Front” - “Wide” για να επιλέξετε την κατεύθυνση και τη γωνία 
ταλάντευσης της περσίδας.

maxeco

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

eco

max

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

† Η συσκευή παρέχει αυτόματα ζεστό ξηρό αέρα για να 
βοηθήσει στο στέγνωμα ρούχων με χαμηλή ισχύ κατά 
τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού.

† Η συσκευή παρέχει αυτόματα ζεστό ξηρό αέρα για να 
βοηθήσει στο στέγνωμα των ρούχων με μεγαλύτερη 
ισχύ κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα.

Up Front Wide

Hold (Stop Swing)

Οι διαφορετικές λειτουργίες της περσίδας είναι χρήσιμες για την επιτάχυνση του στεγνώματος ρούχων,

της αφαιρεσης της υγρασίας από ντουλάπια και τοίχους ή άλλες επιφάνειες που ταλεπορούνται από την υγρασία.

† Η περσίδα διοχετεύει τον αέρα προς τα 
πάνω σε ένα έβρος ταλάντευσης 
γωνίας 100°.

† Η περσίδα διοχετεύει τον αέρα προς τα 
εμπρός σε ένα έβρος ταλάντευσης 
γωνίας 50°.

† Η περσίδα διοχετεύει τον αέρα από τα 
εμπρός εώς και τα επάνω σε ένα έβρος 
γωνίας ταλάντευσης 150°.

† Η περσίδα σταματάει αυτόματα όταν πατάτε 
παρατετεμένα "SWING" και οι ενδεικτικές λυχνίες 
LED σβήνουν.

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
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n ΕΥΡΕΙΑ / ΕΥΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΣΙΔΑΣ

† Ευρύ φύσημα: ρυθμίστε 
τα πτερύγια προς τα έξω 
για μια διευρυμένη ροή 
αέρα.

† Ευθύ φύσημα: ρυθμίστε 
προς τα μέσα για μια 
ευθύα ροή αέρα.

n ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

† Πατήστε το πλήκτρο "TIMER" για να επιλέξετε το χρόνο λειτουργίας (2 ώρες, 4 ώρες ή 8 ώρες) 
της συσκευής μέχρι να απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρονοδιακόπτης μετράει αντίστροφα  και 
ανά 2 ώρες ανάβει η αμέσος προηγούμενη ένδειξη της ώρας που απομένει.

† Όταν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χρονοδιακόπτη σε κάποια από τις τρεις επιλογές τότε 
η συσκευή της συνεχίσει την αφύγρανση έως ότου γεμίσει το δοχείο νερού.

2hrs

continuous to turn off

4hrs 8hrs

n ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΝΙΣΜΟΥ

† Πατήστε το πλήκτρο "IONIZER" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ιονισμού (η ένδειξη ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αντίστοιχα).

GR
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

† Όταν γεμίσει το δοχείο νερού, η ενδεικτική λυχνία "FULL" (μπλε σταγόνες) ανάβει και η συσκευή 
σταματά την αφύγρανση. (Μην μετακινήσετε τη συσκευή ή ΜΗΝ προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το 
δοχείο νερού έως ότου ο ανεμιστήρας σταματήσει να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ψύξης 
για να αποφύγετε διαρροή νερού, βλάβη της συσκευής ή ηλεκτροπληξία).

Βήμα (1):
Τραβήξτε το δοχείο νερού 
από το κάτω μέρος της 
μονάδας χρησιμοποιώντας 
την ειδική λαβή κάτω από 
το παράθυρο στάθμης 
νερού και γυρίστε τη λαβή 
στην όρθια θέση.

Βήμα(2):
Ανασηκώστε το δοχείο 
νερού από τη λαβή και 
μετακινήστε το κοντά στο 
σημείο που θέλετε να 
αδειάσετε το νερό.

Βήμα (3):
Αφαιρέστε το κάλυμμα από 
τ ο  δ οχ ε ί ο  ν ε ρ ο ύ  κ α ι 
αδειάστε προσεκτικά το  
νερό.

Βήμα (4):

Επαναφέρετε το κάλυμμα 
και τη λαβή της δεξαμενής 
νερού πίσω στην αρχική 
τους θέση και τοποθετήστε 
τη δεξαμενή νερού πίσω 
στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
†  Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με νερό της βρύσης. (Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό, διαλύτη ή 

λειαντικό!!!)
† Μην προσπαθήσετε να αφαιρέσετε τον αισθητήρα στάθμης νερού διαφορετικά η συσκευή δεν θα 

μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
† Το κάλυμμα του δοχείου νερού πρέπει να εφαρμώζει σωστά.
† Η ενδεικτική λυχνία "FULL" (μπλε σταγόνες) ανάβει εάν το δοχείο νερού δεν είναι σταθερά 

τοποθετημένη στη συσκευή.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Ακολουθήστε τα βήματα για τη συνεχή αποστράγγιση.

† Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να σπάσετε το κάλυμμα της 
υποδοχής του εύκαμπτου σωλήνα.

† Οδηγήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απευθείας στην αποχέτευση - 
μην δημιουργήσε τσακίσεις στον εύκαμπτο σωλίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το δοχείο νερού πρέπει να παραμείνει σταθερά στη θέση του.
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πριν τραβήξετε έξω το δοχείο νερού.

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

n ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

† Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει ο ανεμιστήρας και αποσυνδέστε τη 
από την πρίζα.

† Καθαρίστε την επιφάνεια με ένα μαλακό υγρό πανί.

† Στεγνώστε καλά με μια πετσέτα μετά τον καθαρισμό.

† Για να αποφύγετε τις ζημιές, μην πλένετε το μηχάνημα με νερό ή αφήνετε να ρέει νερό στην 
είσοδο ή στην έξοδο αέρα.

n ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Εάν το φίλτρο καλύπτεται από σκόνη, επηρεάζεται η ροή αέρα και η απόδοση της μονάδας. 
Συνιστάται να ελέγχετε και να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες.

†  Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φίλτρο.

† Καθαρίστε το φίλτρο νανο-αργύρου μόνο με μια ηλεκτρική σκούπα. (Η πλύση με νερό θα 
εξασθενήσει τη μικροβιοκτόνο δράση του φίλτρου.)

† Επαναφέρετε το φίλτρο στη θέση του.

n ΠΡΙΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

† Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε να σταματήσει και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

† Καθαρίστε και στεγνώστε τo δοχείο νερού. Αφήστε τη συσκευή να αποστραγγιστεί για περίπου 
μία ημέρα.

† Καθαρίστε τη συσκευή και το φίλτρο της. Καλύψτε τη συσκευή για να αποφύγετε την επικάθηση 
σκόνης. Αποθηκεύστε την σε όρθια θέση σε δροσερό και ξηρό μέρος.

† Μην εκθέτετε τη μονάδα απευθείας στο ηλιακό φως και τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα ή μετά από αρκετό χρόνο μπορείτε να 

παρατηρήσετε μια μυρωδιά που προέρχεται από την έξοδο. Αυτό προκαλείται από το μέσο αφύγρανσης 

(ζεόλιθο) και δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο αφυγραντήρας είναι ελαττωματικός ούτε επιβλαβής για τους 

ανθρώπους ή τα κατοικίδια ζώα. Η οσμή εμφανίζεται επειδή ο ζεόλιθος απορροφά οσμές από αντικείμενα 

όπως τσιγάρα, καλλυντικά, σπρέι μαλλιών, δομικά υλικά, έπιπλα κλπ. Όταν θερμαίνεται ο ρότορας 

ζεόλιθου, η μυρωδιά διαχέεται στο δωμάτιο. Αυτή η οσμή είναι φυσιολογική, δεν διαρκεί πολύ και δεν 

αποτελεί ένδειξη σφάλματος.

n ΜΥΡΩΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

n ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά τον αφυγραντήρα σας, θα λειτουργήσει στο μέγιστο επίπεδο 

αφύγρανσης για να μειώσει την υγρασία του δωματίου μέχρι το 55-60% RH και θα παράγει μεγάλη 

ποσότητα νερού μέσα στο δοχείο. Καθώς τα επίπεδα υγρασίας πέφτουν και πλησιάζουν το 55-60%, ο 

αφυγραντήρας συλλέγει λιγότερο νερό και λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα ανεμιστήρα. Αυτό είναι 

φυσιολογικό. Όταν έχει επιτευχθεί η σχετική υγρασία, ο αέρας που εξέρχεται από τον αφυγραντήρα δεν 

θερμαίνεται και ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει 

ανάγκη για αφύγρανση σε αυτό το σημείο και ο αφυγραντήρας δειγματίζει τον αέρα για να ελέγξει την 

τρέχουσα σχετική υγρασία για να διαπιστώσει εάν απαιτείται περεταίρω εφύγραση.

Εάν διαπιστώσετε ότι εξακολουθείτε να έχετε στα παράθυρα σας σταγονίδια νερού λόγω 

συμπύκνωσης,θα πρέπει να στεγνώσετε τον αέρα ακόμα περισσότερο με τη χρήση της υψηλής 

ταχύτητας του ανεμιστήρα ή της λειτουργίας στεγνώματος στην επιλογή ΜΑΧ.

Με αυτό τον τρόπο θα αναγκάσετε τον αφυγραντήρα να στεγνώσει τον αέρα περαιτέρω προς το 45% RH. 

Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο εάν έχετε απλά τζάμια ή εάν η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα είναι 

εξεραιτικά χαμιλή, < 0°C.

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

n ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου

ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. Αδειάστε το δοχείο νερού

Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί 
καλά στη συσκευή.

Κουμπώστε καλά το δοχείο νερού στη σωστή 
θέση. 

Το φίλτρο αέρα είναι φραγμένο. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Η θερμοκρασία στο χώρο όπου 
λειτουργεί ο αφυγραντήρας είναι πολύ 
χαμηλή.

Σε θερμοκρασίες κατώ του 1 ⁰C δεν υπάρχει 
συνήθος σχετική υγρασία. Μεταφέρετε τη 
συσκευή σε χώρο που μπορεί να φανεί χρήσιμη.

Η σχετική υγρασία στο δωμάτιο όπου 
λειτουργεί ο αφυγραντήρας είναι πολύ 
χαμηλή.

Αν η σχετική υγρασία είναι χαμιλότερη από την 
σχετική υγρασία που έχει ρυθμιστεί ο 
αφυγραντήρας τότε απλά θα δουλεύει ο 
ανεμιστήρας.

Το μέγεθος του χώρου που είναι 
τοποθετημένος ο αφυγραντήρας ξεπερνά 
τις δυνατότητές του.

Ο αφυγραντήρας μπορεί να αποδόσει ορθά σε 
ενιαίους χώρους με εμβαδό που δεν ξεπερνά τα 

90m² ~100m².

Υπάρχουν παράγωντες στο χώρο σας 
που παράγουν υπερβολικά επίπεδα 
υγρασίας που καλύπτουν την ημερήσια 
δυνατότητα αφύγρανσης της συσκευής.

Προμηθευτείε ένα ακόμα ίδιο αφυγραντήρα SC-

DS8LI για να αυξήσετε και με τους δύο μαζί τη 
συνολική δυνατότητα αφύγρανσης. 

Το φίλτρο αέρα είναι μπλοκαρισμένο και 
η μείωση της ροής αέρα επηρεάζει την 
απόδοση.

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

Ο αφυγραντήρας βγάζει ζεστό αέρα.

Ο ξηρός αέρας περνάει πάνω από ένα 
στοιχείο θέρμανσης πριν διοχετευτεί στο 
δωμάτιο ως τμήμα της διαδικασίας 
αφύγρανσης.

Αυτό είναι φυσιολογικό, ένας αφυγραντήρας 
(ζεόλιθου) δεν παράγει κρύο αέρα.

Ο αφυγραντήρας κάνει θόρυβο.
Το φίλτρο αέρα είναι μπλοκαρισμένο ή η 
μονάδα βρίσκεται σε ανώμαλη επιφάνεια.

Καθαρίστε το φίλτρο και τοποθετήστε τον 
αφυγραντήρα σε επίπεδη επιφάνεια. Ένας 
αφυγραντήρας θα είναι περισσότερο 
θορυβώδης σε ξύλινα δάπεδα παρά σε χαλί.

Ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να 
γυρίζει παρόλο που έχει 
απενεργοποιηθεί η συσκευή.

Ο ανεμιστήρας ψύχει το στοιχείο 
θέρμανσης.

Αυτό είναι φυσιολογικό και ο ανεμιστήρας θα 
λειτουργήσει για περίπου 2 λεπτά αφού 
πατήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην στρέφετε 
ποτέ τη συσκευή στον τοίχο μέχρι να 
σταματήσει να λειτουργεί ο ανεμιστήρας.

Η "ένδειξη βλαβών" έχει ανάψει.
Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί 
σωστά.

Καθαρίστε το φίλτρο και αφήστε το να σταθεί για 
20 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι ο αφυγραντήρας δεν 
είναι μπροστά από ένα θερμαινόμενο σώμα. 
Εάν το πρόβλημα παραμείνει τότε 
επικοινωνήστε μαζί μας.

Η συσκευή δεν κάνει αφύγρανση.

Ο αφυγραντήρας λειτουργεί, αλλά 
μειώνει τη σχετική υγρασία 
ανεπαρκώς / υπάρχει λίγη ποσότητα 
νερού στο δοχείο νερού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μοντέλο

Τάση

Επίπεδα κατανάλωσης

Ημερήσια αφύγρανση

Μέσο αφύγρανσης

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας

Χωρητικότητα δοχείου νερού

Διαστάσεις συσκευής (HxWxD)

Καθαρό βάρος

Διαστάσεις συσκευασίας (HxWxD)

Μεικτό βάρος

Χώρα προέλευσης

SC-DS8LI

220V - 240V AC~ / 50Hz

660W (High) / 360W (LOW) @ 230V

8 Litres / 24 Hours

Desiccant (Zeolite) Rotor

 1°C - 40°C

2.2 Litres

(476 x 320 x 212) mm

6.1 kgr

(559 x 391 x 259) mm

7.2 kgr

P. R. China

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

SC-DS8LI

GR

Αφυγραντήρας Ζεόλιθου



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ / ΕΙΣΑΓΩΓEΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

ΟΝΟΜΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ 
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ο Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ο Υ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ:

ΠΡΟΪΟΝ:

ΤΥΠΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ:

ΕΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:

“SOLCORE” Κ&Α ΚΑΛΑΤΟΥΔΗΣ Ο.Ε.

ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 147, 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΤΟΥΔΗΣ - ΛΕΩΦ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 147, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. +30 2310923130, ΦΑΞ. +30 923131, info@solcore.eu

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

SC-DS8LI

_________________________________________________________

2017

2014/35/EU

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 62233:2008

Με το παρόν δηλώνεται με αποκλειστική ευθύνη ότι η ανωτέρω συσκευή έχει σχεδιασθεί και 

κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω ΟΔΗΓΙΩΝ της Ε.Ε και εξακολουθεί 

να είναι συμμορφομένο με αυτές τις απαιτήσεις εφόσον χρησιμοποιείται συμφωνα με τις 

συνημένες οδηγίες και / ή τους κανόνες περιορισμούς.

Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ε. Καλατούδης
Μηχανικός Διαχείρισης

Ημερομηνία

Βάσει Ημερομηνίας Αγοράς



Πιστοποιητικό Eγγύησης
Η SOCLORE εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, 

συνοδευόμενη από αυτό το Πιστοποιητικό Εγγύησης.

Η εγγύηση ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του 

αφυγραντήρα και σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισυνάπτονται τα 

παραστατικά αγοράς.

Συμπληρώστε όλα τα κενά πεδία στο "Κουπόνι Εγγύησης" και στείλτε το 

είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

"SOLCORE" εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αγοράς της 

συσκευής.

Αυτή η εγγύηση καλύπτει πλήρως τα απαραίτητα εξαρτήματα και 

εργασία, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών, επαναφέροντας τον 

αφυγραντήρα στις αρχικές συνθήκες λειτουργία του.

Σημαντική σημείωση: Η μονάδα αντικαθίσταται με μία νέα μόνο όταν 

κρίνεται απαραίτητο από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 

"SOLCORE".

Τα μέσα αποστολής και το κόστος για την ασφαλή μεταφορά της 

μονάδας από το σημείο χρήσης στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 

SOLCORE και αντιστρόφως είναι ευθύνη του καταναλωτή.

Κουπόνι Εγγύησης

Όνομα Μοντέλου: .............................. Aύξων Aριθμός (S/N): .......................................

Τοποθεσία Aγοράς: ....................................... Ημερομηνία Αγοράς: .............................

Ονοματεπώνυμο Πελάτη: .............................................................................................

Διεύθυνση Πελάτη: .......................................................................................................

Τηλ: ............................. Κιν: ............................... email: ................................................

Υπογράφοντας αυτό το Κουπόνι Εγγύησης, 

επιβεβαιώνω την καλή λειτουργία της συσκευής 

όπως ορίζεται από τον προμηθευτή / κατασκευαστή 

σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Οδηγιών.

Υπογραφή Πελάτη

..........................................................

GR



Όροι Εγγύησης
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

† Ζημιές λόγω κακής χρήσης.

† Ζημιές λόγω έκθεσης σε έντονες καιρικές συνθήκες (ηλιακό φως, ηλιακή 
θερμότητα, βροχή, υψηλή συγκέντρωση σκόνης, πάγετο).

Η συσκευή είναι μόνο για εσωτερικούς χώρους.

† Ζημιές λόγω μη καθαρισμού του φίλτρου εισόδου αέρα και του δοχείου νερού.

† Βλάβη λόγω κακών συνθηκών αποθήκευσης, εάν η συσκευή δεν είναι σε χρήση.

† Ζημιές λόγω απροσδόκητης υπερβολικής τάσης από τον προμηθευτή ηλεκτρικού 
ρεύματος ή από άλλη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

†  Ζημιές λόγω παρέμβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο από τη "SOLCORE".

Σε κάθε περίπτωση εάν νομίζετε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά παρόλο που 
ακολουθήσατε τον "πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων" ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ μην 
επιχειρήσετε να  την ανοίξετε και να την επιδιορθώσετε μόνοι σας.

Η εγγύηση κρίνεται επίσης ως άκυρη όταν:

† Υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης του εξωτερικού περιβήματος της συσκευής 
(γρατζουνιές, ρωγμές, χρώματα, άλλες ετικέτες κ.λπ.).

† Αφαίρεση τυχόν ετικετών που είναι προσαρτημένες στην εξωτερική θήκη της 
συσκευής, όπως γραμμικό κώδικα, σειριακό αριθμό ή ετικέτα προδιαγραφών 
κ.λπ.

† Αντικαταστήσουμε τον τύπο του βύσματος κόβοντας μέρος του καλωδίου 
τροφοδοσίας.

“SOLCORE” K&A Καλατούδης Ο.Ε.
 - Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης -

Κ. Καραμανλή 147, Τ.Κ. 542 49
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

T. +30 2310 923130 - Φ. +30 2310 923131
info@solcore.eu

GR



Desiccant Dehumidifier

EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
WARNING - This appliance is intended for use in a domestic environment only. Any other use is not 
recommended by the manufacturer and may cause fire, electrical shocks or other injury to person or 
property. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed.

† Do not operate the unit with a damaged cord or plug. Return the device to an authorised service 
facility for examination and repair.

† This unit should always be kept in an upright position to avoid any damage. Place the unit on a 
flat and steady surface.

† Check the household voltage to ensure it matches the units rated specifications before operating.

† Operate this unit in an ambient temperature between 10°C and 40°C.

† Ensure that the air inlets and outlets are not blocked or covered.

† Do not place the unit too close to curtains or other objects - minimum distance 40cm.

† When using the "LAUNDRY MODE" to speed up the drying of wet clothes in the room, please 
keep the clothing at a safe distance from the unit to prevent water from dropping onto the unit.

† Never place anything on top of the unit and do not cover with any kind of material while in use.

† This product is designed for domestic and light office use ONLY and not for commercial, industrial 
or outdoor use.

† To protect against electrical shocks, do not immerse the unit, the plug or cord in water, or spray 
with liquids.

† Never unplug the power cord without pressing the "ON/OFF" button first, as this could damage 
the unit.

† Always unplug the unit when not in use or moving it to another location. To disconnect from the 
power supply, grip the plug and pull from the power socket. Never pull by the cord.

† Always empty the water container before storing the unit away.

† Do not place the dehumidifier in front of a heating radiator as it will cause non-dehumidification 
operation.

† Do not place the power cord under carpets. Move the cable away from areas where it can tripped 
over. 

† Never operate or store the unit in direct sunlight.

† To repair the unit, take it to a qualified service engineer. Repairs carried out by unqualified people 
may cause damage to the unit or injury to persons or property and void the warranty.

† Where possible, avoid the use of an extension cable as they may overheat and cause a risk of 
fire. Only use an extension cord after ensuring it is in perfect condition.

† Do not use the unit without the air filter and make sure that the filter is kept clean to avoid 
malfunction and invalidating the warranty.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,

sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been

given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for

their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

01
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† Compressorless dehumidifier : Uses desiccant (Zeolite) rotor technology.

† Environmentally friendly : No harmful gasses & quiet operation.

† Moisture removal rate : 8 litres / day @ (20°C, 60%RH).

† Water container capacity : 2.2 litres.

† Laundry mode : Includes power saving setting for summer use & turbo setting for winter.

† Up to 8 hour timer : Additional convenience.

† Operation temperature range : 1°C - 40°C.

† Light & portable with carrying handle.

† Removable and handy water container with carrying handle.

† LED light indicators : For operation, settings and faults.

† Auto restart after power cut-off : Once the power is restored after a power failure, the 
appliance will continue to operate at the selected settings prior to the power failure.

† Wide & Spot adjustable louver : Provides wide, parallel or spot air flow.

† Automatic louver wide range : 3 steps of automatic air swing to meet your needs (max 150°).

† Ionizer function : Negative ions have a normalizing effect on our body, that helps breathing and 
relaxation.

Wide Blowing Spot Blowing
3-steps

auto swing

40cm

Laundry Mode: Leave the
clothes more over 40cm away
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1

23456

A

B C

D E F G

(1) Power key

(2) Dry Mode key

(3) Laundry Mode key

(4) Louver Mode key

(5) Timer Mode key

(6) Ionizer key

(A) Ionizer Indicator (ON or OFF) (B) Water Container Indicator (when is full)

(C) Malfunctions Indicator (D) Timer Mode Indicators

(E) Louver Settings Indicators (F) Laundry Settings Indicators

(G) Dry Settings Indicators 

Louver

Control panel
Wide / Spot

adjustable louver

Air outlet

Water level
window Water Container

Handle

Air filter

Air inlet
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UNIT SETUP

SAFE OPERATION

† Place the unit in an upright position on a stable, flat 
surface.

† Please ensure the unit is at safe distance from a 
wall or furniture (see the right graphic).

† Please keep clothes at a safe distance of 40 cm 
from air outlet of the unit to prevent water dripping 
into the unit.

† Where to position your dehumidifier?

† For best results position the dehumidifier 
somewhere central like a landing or a hallway. Do 
not position in front of a radiator or under sunlight.

Air outlet

Air inlet

surface
† Do not insert small 

objects into the unit 
through the louver 
or this will damage it 
and cause a hazard.

† Keep a sui table 
space between the 
air intake and any 
surface parallel to it.

† Do not remove the water 
container when the device 
is running or water may 
leak. Always check if there 
is water in the tank looking 
at the small rounded water 
level windows on the front 
of the device or on the 
water tank.

† Ensure the water container is 
fitted firmly. If it is loosely fitted 
the “Water tank indicator” on 
the control panel will light up.
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OPERATING INSTRUCTIONS

n ON & OFF

Connect the plug of the power 
cord to the appropr iate 
electr ical  socket out let .

Press the on/off key to turn 
the device ON and press it 
again to turn the device OFF.

NOTE: - In the event of a power failure -
Once the power in restored after a power failure, the device will continue to operate at the selected 
settings (dry mode, swing, remaining timer mode etc) prior to the power failure.

NOTE: - After turning the device off -
After turning the device OFF from the on/off key, the fan will continue to run for two (2) minutes. This 
a cool down and protection process of the internal components. (DO NOT remove the power cord 
from the electrical socket outlet until the fan stops running.)

MODE DESCRIPTION

auto

low
(quite)

high

† The device is set to keep the RH (relative 
humidity) of the room between 55% & 60% by 
adjusting automatically the fan speed from high 
to low and visa versa. 

† The device automatically dehumidifies at low fan 
speed.

† The device is set to the super dry mode to 
prevent condensation in the room by keeping the 
RH (relative humidity) between 45% & 50%.

n DRY MODE

Press the “Dry Mode” key to select between “AUTO” - “LOW” - “HIGH” automatic dehumidification.

auto low (quite) high

NOTE: There may be no difference between AUTO and LOW fan speeds. AUTO setting is not a fan 
speed setting but a target RH (relative humidity) set point that uses either the LOW or the HIGH fan 
speed settings to reach the 55% to 60% RH (relative humidity) range target.
If the RH (relative humidity) of the room is close or within the target range then switching between 
LOW and AUTO will make no difference to the fan speed.
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OPERATING INSTRUCTIONS

n LAUNDRY MODE

Press the “Laundry Mode” key to select between “eco” & “max” for drying clothes. 

n SWING MODE

Press the “Swing Mode” key to select between “Up” - “Front” - “Wide” to select the air louver angle range.

maxeco

MODE

eco

max

DESCRIPTION

† The device automatically provides warm dry air 
to assist in clothes drying with low power during 
the spring and summer periods.

† The device automatically provides hot dry air to 
assist in clothes drying with higher power during 
the autumn and winter periods.

Up Front Wide

Hold (Stop Swing)

The louver modes are useful for speeding up the drying of washing, wardrobes and walls because the fact that the 

airflow is hitting the surface of whatever it is that you want to dry will speed up the drying process as the water 

molecules will be forced out faster.

† The louver swings automatically in an 
upward range of approximately 100°.

† The louver swings automatically in a 
front range of approximately 50°.

† The louver swings automatically in a 
wide range of approximately 150°.

† The louver stops swinging automatically when 
you press and hold the "SWING" key and LED 
indicators turns off. 
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OPERATING INSTRUCTIONS

n WIDE / SPOT ADJUSTABLE LOUVER

† Wide Blowing: adjust the 
blades outwards for an 
expanded airflow.

† Spot Blowing: adjust the 
blades inwards for spot 
airflow.

n TIMER MODE

† Press the “TIMER” key to select the running time (2hrs, 4hrs or 8hrs) of the device until it switches 
off automatically. While the timer counts down (e.g. after selecting the 8hrs setting) the 8hrs 
indicator will light up, after four hours the 4hrs indicator will light up  and then after two hours the 
2hrs indicator will light up showing every time the remaining time.

† When non of the timer indicators is turned on the device will run continuously unless the water 
container is already full.

2hrs

continuous to turn off

4hrs 8hrs

n IONIZER MODE

† Press the “IONIZER” key to switch ON or OFF the ionization function (the indicator turns on or off 
respectively).
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WATER TANK EMPTYING STEPS

† When the water container is full the “FULL” (blue drops) indicator lights up and the device stops the 
dehumidification. (Please DO NOT move the device or DO NOT try to remove the water container 
until the fan stops running during the cool down cycle to avoid water leakage, device damaging or 
electric shocking.)

Step (1):

Pull the water tank out from 
the bottom of the unit using 
the special grip under the 
water level window and turn 
the handle to the upright 
position.

Step (2):

Lift the water tank from the 
handle and move it close to 
the spot you want to empty 
the water.

Step (3):

Remove the cover from the 
water tank and carefully 
empty the collected water.

Step (4):

Restore the cover and the 
handle of the water tank 
back to  the i r  or ig ina l 
position and insert the 
water tank back in the 
device.

NOTE:
†  Clean the water tank with tap water. (Never use hot water, solvent or abrasive!!!)
† Don’t try to remove the float (water level) sensor or the device cannot work correctly.
† The water tank cover should be fitted firmly on the water tank.
† The “FULL” (blue drops) indicator will light up if the water tank is not fitted firmly in the device.

OPTION OF CONTINUOUS DRAINAGE 
Follow the steps for the continuous drainage.

† Use as screw driver to break the cover of the hose socket.
† Lead the hose directly to the drain out-let trying not to create sharp 

bends.

NOTE:
† The water container should stay firmly in it’s place.
† Remove the hose before pulling out the water container.
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MAINTENANCE

n CLEANING THE DEVICE

† Turn off the unit, wait for the fan to stop and unplug from the power socket.

† Clean the surface with a soft damp cloth.

† Dry thoroughly with a towel after cleaning.

† In order to avoid damage, do not wash the machine with water, or let water drip into the air inlet 
or outlet.

n CLEANING THE AIR FILTER

If the filter is covered with dust, the airflow and the performance of the uni twill be affected. It is 
recommended to check and clean the air filter every 2 weeks.

† Turn off the unit and remove the filter from the unit.

† Clean the nano-sliver filter only with a vacuum cleaner. (Washing with water will weaken the 
germicidal effect of the filter)

† Restore the filter in position.

n BEFORE STORING THE DEVICE

† Turn off the unit, wait for it to stop and unplug from the power socket.

† Clean and dry the water container. Leave the unit to drain for approximately one day.

† Clean the filter and the unit. Cover the unit to prevent it from dust. Store it in upright position in a 
cool dry place.

† Do not expose the unit directly to sunlight and outdoor weather condition.
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PLEASE NOTE

When you first use the dehumidifier and periodically afterwards you might notice a smell coming from it’s 

air outlet. This is caused by the Zeolite desiccant material and is not a sign that the dehumidifier is faulty, 

nor is it harmful to humans or pets. The smell occurs because the Zeolite absorbs odors from items like 

cigarettes, cosmetics, hair sprays, building materials and new furniture etc. When the desiccant zeolite 

rotor is heated the smell is discharged into the room. This smell burning or sour type of smells are 

normal, will not last long and is not a sign of a fault.

n SMELL COMING FROM THE DEHUMIDIFIER

n DEHUMIDIFICATION PERFORMANCE

When you first use your dehumidifier it will work harder to reduce the room humidity to it's target of 55-

60%RH, this is the time when it will produce the most water and need emptying most frequently. As the 

room becomes dryer the dehumidifier collects less water and runs at a lower fan speed. This is normal. 

When the target relative humidity has been reached the air coming out of the dehumidifier will not be 

heated and it will only be running in low fan mode. This is because there is no need for dehumidification 

at this point and the dehumidifier is sampling the air to check the current relative humidity to see if 

dehumidification is required.

If you find that you still have condensation on your windows or you need to dry the air further then using 

the High fan speed, or the Turbo Laundry mode, will force the dehumidifier to dry the air further to 

45%RH. This might well be necessary if you have single glazed windows or if the outside air temperature 

drops towards freezing.
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TROUBLESHOOTING TABLE

n CHECK THE TROUBLESHOOTING TABLE BEFORE CONTACTING TECHNICAL SUPPORT
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SPECIFICATIONS TABLE

Model

Voltage

Consumption Levels

Daily Dehumidification

Dehumidification Agent

Operating Temperature Range

Water Container Capacity

Device Dimensions (HxWxD)

Net Weight

Package Dimensions (HxWxD)

Gross Weight

Country of Origin

SC-DS8LI

220V - 240V AC~ / 50Hz

660W (High) / 360W (LOW) @ 230V

8 Litres / 24 Hours

Desiccant (Zeolite) Rotor

 1°C - 40°C

2.2 Litres

(476 x 320 x 212) mm

6.1 kgr

(559 x 391 x 259) mm

7.2 kgr

P. R. China

WIRING DIAGRAM

SC-DS8LI
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SOCLORE guarantees the proper functioning of the device 

accompanied by this Warranty Certificate.

The warranty is valid for two (2) years since the date of purchase of the 

dehumidifier and in any case any purchase documents must be 

attached with it.

Please fill in all the empty fields on the “Warranty Coupon” and send it 

either via post or via email to “SOLCORE” within ten (10) days from the 

purchase date of the device.

This warranty fully covers the necessary parts and labor, during the two 

(2) years, restoring the dehumidifier original operational conditions.

Important Notice: The unit is replaced with a new one only when it is 

deemed necessary by the “SOLCORE” Technical Support Department.

The means of shipment and its costs for the safe transportation of the 

unit from the point of use to the SOLCORE Technical Support 

Department and vice versa is consumer's responsibility.

Warranty Coupon

Model Name: ....................................... Serial Number (S/N): .......................................

Purchase Location: ............................. Purchase Date: ...............................................

Customer’s Full Name: ................................................................................................

Customer’s Address: ...........................................................................................

Phone: ............................ Mobile: .......................... email: ........................................

By signing this Warranty Coupon, I confirm the 

proper functioning of the device as defined by 

the supplier / manufacturer in accordance with 

the Instructions Manual.

Customer’s Signature

..........................................................



Warranty Terms
THE WARRANTY DOES NOT COVER:

† Damage due to misuse.
† Damage due to intense outdoor natural weather conditions exposure 

(sunlight, sun heat, rain, high dust concentration, icing temperatures). 
!!! The unit is for indoor use only!!!

† Damage due to non-cleaning the air in-let filter and the water 
container.

† Damage due to bad storage conditions if the device is not is use.
† Damage due to unexpected over voltage from the mains electric 

power supplier or from another source of electric power.
†  Damage due to intervention by a non-autorized person by 

“SOLCORE”.

In any case that you think that the unit is not working properly although  
you followed the “Troubleshooting Table” PLEASE DO NOT try to open 
the unit and repair it by yourself.

The Warranty is also stated as invalid when:

† There are signs of violating the outer case of the unit (scratches, 
cracks, color paints, other labels etc).

† Removing any label attached on the outer case of the device such as, 
bar code, serial number or specification label etc.

† Replacing the type of plug by cutting part of the power cord.

“SOLCORE” K&A Kalatoudis G.P.
 - Technical Support Department -

147 K. Karamanli Avenue, GR 54249,
Thessaloniki, Greece.

T. +30 2310 923130 - F. +30 2310 923131
info@solcore.eu
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