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                           ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

• Πριν από τη χρήση του νέου σας αφυγραντήρα, παρακαλούμε όπως 

διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες. 

• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 

σε καλή κατάσταση. 

• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, 

καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον 
αφυγραντήρα για  πρώτη φορά και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. 

2. Μην    βυθίζετε  τη  συσκευή     σε  νερό    ή  άλλου     είδους υγρά. 
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να 

αποφύγετε κραδασμούς και     θόρυβο. 

4. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι 
φθαρμένα, εάν  έχουν πέσει      κάτω ή έχουν   υποστεί   βλάβη. 

5. Η συσκευή πρέπει να επισκευασθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, 
ακατάλληλες εργασίες επισκευής θα έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς 
κινδύνους  για  τους  χρήστες. 

6. Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν επιθυμείτε να τη μετακινήσετε 
και/ή   πριν         την     καθαρίσετε. 

7. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται 
στην ετικέτα προδιαγραφών της συσκευής ανταποκρίνεται στην τοπική 
τάση. 

8. Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύμπριζο μαζί με άλλες οικιακές 
συσκευές. 

9. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση  και  μόνο  για  τον  
σκοπό    για  τον  οποίο  κατασκευάστηκε. 

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές παραγωγής θερμότητας ή 
κοντά σε    εύφλεκτα και επικίνδυνα  υλικά. 

11. Αν ο αφυγραντήρας λειτουργεί μέσα σε δωμάτιο που υπάρχουν συσκευές 
που λειτουργούν με αέριο, τότε το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται τακτικά και 
πολλές φορές. 

12. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής αφύγρανσης, εάν η συσκευή 
δεν έχει     χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό. Αυτό θα εμποδίσει 

τη συσσώρευση μούχλας και ανεπιθύμητων οσμών μέσα στη συσκευή. 
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13. Μην  τοποθετείτε  βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. 
14. Μην κρεμάτε κουρτίνες ή βρεγμένα ρούχα μπροστά          από                 την                          έξοδο του 

αέρα, γιατί                      αυτό θα υπερφορτώσει τη συσκευή. 
15. Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς 

χώρους και σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

16. Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές, αδειάστε το δοχείο νερού πριν 
μετακινήσετε τη συ- σκευή. 

17. Μη γέρνετε τη συσκευή καθώς μπορεί να τρέξει νερό από το δοχείο 
συσσώρευσης νερού και να υποστεί ζημιά η συσκευή. 

18. Εάν                           το               καλώδιο   τροφοδοσίας              έχει   φθαρεί   θα πρέπει να αντικατασταθεί 
από έναν εξουσιοδοτημένο          ηλεκτρολόγο, προκειμένου   να  αποφευχθεί  ο 
κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας. 

19. Εάν  μυρίσετε  καπνό  κατά  τη  διάρκεια                       της  εκκίνησης      ή     αν  δείτε να 
βγαίνει  καπνός       από   τη συσκευή, αποσυνδέστε τη αμέσως από την πρίζα 
και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

20. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον  50  εκατοστά πιο μακριά                                                      

από  τον  τοίχο  ή άλλα εμπόδια. 
Η       συσκευή    μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  παιδιά  8 χρονών  και  πάνω  και  από 
άτομα     με    μειωμένες            σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας ή/και γνώσεων, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί 
σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους 
υπάρχοντες, κατά τη χρήση, κινδύνους. Η καθαριότητα και η συντήρηση δεν θα 
πρέπει να γίνεται    από   παιδιά  χωρίς   επίβλεψη. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, 

εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή πρέπει να 

αποθηκεύεται σε ένα δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα: ανοικτές 

φλόγες, συσκευή αερίου λειτουργίας ή ηλεκτρικό θερμαντήρα. Μην τρυπάτε ή καίτε. 

Σημειώστε ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην περιέχουν οσμή. Η μέγιστη ποσότητα φορτίου 

ψυκτικού:55 g. Όταν το μηχάνημα δυσλειτουργεί, μην το επισκευάζετε μόνοι σας.  

Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης της εταιρίας για 

επισκευή! 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός της εγγύησης, παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με τα στοιχεία της εταιρείας σέρβις που αναφέρονται στο 
φύλλο εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή. 

2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι 
φθαρμένα, εάν έχουν   πέσει κάτω ή έχουν υποστεί βλάβη. Επισκεφθείτε  ένα 
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της  για έλεγχο, συντήρηση ή επισκευή 
της συσκευής, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην επιχειρήσετε να 
αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να 
γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις . 

3. Η μη τήρηση μέρους ή του συνόλου των κανονισμών και που ανα- 
γράφονται στο παρόν βιβλίο οδηγιών, απαλλάσσει αυτομάτως τη από κάθε 
ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, 
ζώα κλπ. 

4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη δεν επιτρέπονται και ακυρώνουν 
αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
Ε: Γιατί ο αφυγραντήρας  δεν λειτουργεί  ή  σταματά  να  λειτουργεί  ξαφνικά; 

 
• Ελέγξτε αν το δοχείο νερού είναι γεμάτο ή αν είναι τοποθετημένο με λάθος 

τρόπο. Αν το δοχείο είναι γεμάτο, αδειάστε το νερό και ξανά τοποθετήστε το 
με τον σωστό τρόπο. 

• Ελέγξτε αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή 
(όταν η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλότερη από 5℃ ή υψηλότερη από 
32℃, τότε η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί). 
 

Η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 5-32℃ και 
η σχετική υγρασία μεταξύ 30%-80%. Η καλύτερη θερμοκρασία λειτουργίας 
κυμαίνεται μεταξύ 16-32℃. 

 
Ε: Γιατί ο αέρας εξόδου είναι λίγο ζεστός; 

 
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Όταν ο αέρας του δωματίου συμπυκνώνεται 
από το σύστημα συμπύκνωσης, το νερό τρέχει στο δοχείο νερού, ο στεγνός 
αέρας ρέει μέσω του εσωτερικού συστήματος αλλά γίνεται ζεστός. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

• Αδειάστε το δοχείο νερού πριν από κάθε χρήση. 
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε την πόρτα και τα πα- ράθυρα 

κλειστά ώστε να διατηρήσετε την ενέργεια. 
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια όπως βλέπετε και στην 

παρακάτω φωτογραφία (τουλάχιστον 20 εκ. μπροστά και πίσω από τη 
συσκευή αλλά και στα δεξιά/αριστέρα της και τουλάχιστον 50 εκ. από το 
επάνω μέρος της συσκευής). 
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ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 
  

 

ΠΙΣΩ: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΙΟΝΤΩΝ) 
 

Χρονοδιακόπτης: 24ωρος χρονοδιακόπτης. Πιέστε το πλήκτρο για να 
επιλέξετε αν επιθυμείτε λειτουργία χρονοδιακόπτη ή όχι. Ο χρονοδιακόπτης 
κυμαίνεται από 1 ως 24 ώρες: κάθε πάτημα του πλήκτρου προσθέτει μία ώρα. 
Πατήστε το πλήκτρο μέχρι η ένδειξη ”--” αρχίζει να αναβοσβήνει. Για να 
ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, πιέστε το πλήκτρο δύο φορές 
συνεχόμενα, αφού έχετε επιβεβαιώσει τη ρύθμιση. 

Λειτουργία εσωτερικού στεγνώματος: πατήστε το πλήκτρο για να 
ξεκινήσει η λειτουργία. 

Ανεμιστήρας: πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε 
υψηλή ή χαμηλή ταχύτητα. 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
Οθόνη προβολής: στην αυτόματη 
αφύγρανση ή στη λειτουργία στεγνώματος 
ρούχων, θα δείχνει την πραγματική υγρασία του 
δωματίου, ενώ για να ρυθμίσετε την υγρασία στην 
αυτόματη αφύγρανση, πιέστε «Ρύθμιση 
υγρασίας». Στη λειτουργία χρονοδιακόπτη, θα 
δείχνει την επιλεγμένη ώρα. 

Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας: στη λειτουργία 
αυτόματης αφύγρανσης, πιέστε το πλήκτρο ώστε να 
ρυθμίσετε την υγρασία. Η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται 
από 30% μέχρι 80%. Κάθε πάτημα του πλήκτρου αυξάνει 
κατά 5% το ποσοστό. 

 

 
Πλήκτρο λειτουργίας: μόλις θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, 
πιέστε το πλήκτρο αυτό για να επιλέξετε τη λειτουργία  
«αυτόματη αφύγρανση» ή 
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«λειτουργία στεγνώματος ρούχων». Σε περίπτωση που επιλέξετε αυτές 
τις λειτουργίες, οι λυχνίες θα αναβοσβήσουν. 
Πλήκτρο On/Off: πιέστε το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή 
ή να διακόψετε τη λειτουργία της. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ 

 

Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «Χρονο- 
διακόπτης» για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. Έπειτα πιέστε το πλήκτρο 
«Ρύθμιση υγρασίας/αύξηση ώρας» ώστε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη. Ο 
χρονοδιακόπτης κυμαίνεται από 1 ως 24 ώρες και μπορείτε να προσθέσετε μία 
ώρα με κάθε πάτημα του πλήκτρου. Η συσκευή θα κλείσει αυτόματα όταν η 
ρύθμιση του χρονοδιακόπτη φτάσει στο τέλος της. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
ρύθμισης κι εφόσον δεν είναι πατημένο κανένα άλλο πλήκτρο, κρατήστε πατημένο 
το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για 5 δευτερόλεπτα, έτσι η ρύθμισή σας θα 
αποθηκευτεί και η λυχνία του χρονοδιακόπτη θα ανάψει. 

 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα αλλά δεν βρίσκεται σε 
λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο «Χρονοδιακόπτης» για να ξεκινήσετε αυτή τη 
λειτουργία. Έπειτα πιέστε «Ρύθμιση υγρασίας/αύξηση ώρας» για να ρυθμίσετε 
τον χρονοδιακόπτη. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις η 
αποθηκευμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη φτάσει στο τέλος της. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της ρύθμισης κι εφόσον δεν εί- ναι πατημένο κανένα άλλο 
πλήκτρο, η ρύθμισή σας θα διατηρηθεί, η λυχνία του χρονοδιακόπτη θα είναι 
αναμμένη και η οθόνη προβολής θα δείχνει τις ώρες της αποθηκευμένης 
ρύθμισής σας. 
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ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 
 

Κατά τη διάρκεια αυτής της ρύθμισης, εάν η υγρασία του δωματίου είναι 
υψηλότερη  από την καθορισμένη υγρασία ή ±5% από την καθορισμένη 
υγρασία, ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας θα 
λειτουργήσει στην καθορισμένη ταχύτητα. Εάν η υγρασία του δωματίου είναι 
χαμηλότερη από την καθορισμένη υγρασία κατά -5%, ο συμπιεστής θα σταματήσει 
να λειτουργεί αλλά ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στην καθορισμένη ταχύτητα. 
Η αρχική τιμή της υγρασίας είναι 50%. 

 
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΡΟΥΧΩΝ 

 
Κατά  τη  διάρκεια αυτής   της ρύθμισης,  η συσκευή θα λειτουργήσει  ανεξάρτητα 
με την υγρασία του δωματίου. Ο συμπιεστής θα λειτουργήσει κανονικά και ο 
ανεμιστήρας θα  λειτουργήσει  σε υψηλή ταχύτητα. Η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα είναι ρυθμιζόμενη. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
1. Δοχείο νερού 
Όταν το δοχείο νερού γεμίσει, η λυχνία στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήσει, 
η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί, θα ακουστεί ένας ήχος ειδοποίησης 10 
φορές και έπειτα θα σταματήσει αλλά η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει 
αναμμένη. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τη συ- σκευή ώστε να αδειάσετε το 
νερό και εγκαταστήστε το ξανά σύμφωνα με τις οδηγίες στις παρακάτω 
φωτογραφίες. 

 
Σημείωση: πριν τοποθετήσετε ξανά το δοχείο νερού, βεβαιωθείτε ότι το φλοτέρ 
κινείται ελεύθερα. 
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2. Συνεχόμενη αποστράγγιση 
Το νερό μπορεί να αποστραγγίζεται με συνεχόμενη ροή εάν συνδέσετε έναν 
σωλήνα νερού στο πίσω μέρος της συσκευής (η εσωτερική διάμε- τρος είναι 
9mm). Ελέγξτε αν ο σωλήνας είναι συνδεδεμένος σταθερά με το στόμιο 
αποστράγγισης ώστε να αποφύγετε τυχόν διαρροές νερού. 

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού δεν είναι πάρα πολύ μα- κρύς 
(συνιστώμενο μάκρος 1m ή 1.5m) και το ύψος δεν ξεπερνά το ύψος το στομίου 
αποστράγγισης έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαρροές νερού. 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 
Σημείωση: 

 
Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν μεταφέρετε τη συσκευή ή/και πριν το 
καθάρισμά της. 
Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα εάν η συσκευή δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες όπως αλκοόλ, βενζίνη, βενζόλιο για να 
καθαρίσετε τη συσκευή. 
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Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε 
χημικούς διαλύτες. 
 
Καθαρίστε  το  φίλτρο σκόνης   με νερό  τουλάχιστον    δύο φορές την 
εβδομάδα. Μην    χρησιμοποιήσετε    ζεστό   νερό   ή    χημικούς   
διαλύτες. 
 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για μεγάλο χρο νικό διάστημα: 
1. Αδειάστε πλήρως το δοχείο νερού και βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς άδειο. 
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύμα- τος. 
3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο αέρα και αφήστε το να στεγνώσει πλήρως. Στη 

συνέχεια, επανατοποθετήστε το. 

4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό χώρο, μακριά από υπερβολική σκόνη,   

θερμοκρασία και ηλιακό φως. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το φίλτρο ιονιστή / άνθρακα μπορείτε να το καθαρίζετε με τη χρήση ηλεκτρικής σκούπας ή 

και να το τινάζεται. Θα πρέπει να αντικατασταθεί μετά από ένα χρόνο ή ανάλογα με το 

περιβάλλον στο οποίο δουλεύει η συσκευή. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

 
 
 
 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Είναι συνδεδεμένο το 
καλώδιο στην πρίζα; 

Τοποθετήστε το καλώδιο 
στην πρίζα. 

Μήπως το δοχείο 
νερού είναι γεμάτο; 

Είναι το δοχείο νερού 
τοποθετημένο στη σωστή 
θέση; 

Αδειάστε το νερό από το 
δοχείο νερού κι έπειτα 
τοποθετήστε το ξανά 
στη συσκευή. 

Η θερμοκρασία 
λειτουργίας είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή. 

Το εύρος της 
θερμοκρασίας 
λειτουργίας είναι 5-35℃. 

 

 
Η αφύγρανση δεν 
λειτουργεί 

Η θερμοκρασία 
λειτουργίας ή η υγρασία 
είναι σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. 

Σε περιόδους ξηρασίας, 

το αποτέλεσμα της 
αφύγρανσης δεν θα 
είναι τόσο προφανές. 

Είναι μπλοκαρισμένη η 
έξοδος ή είσοδος του αέρα; 

Καθαρίστε την είσοδο 
και την έξοδο του αέρα. 

Δεν εξέρχεται αέρας 
Είναι μπλοκαρισμένο το 
φίλτρο; 

Καθαρίστε τα φίλτρo. 

 
 
 

 
Η συσκευή κάνει 
πολύ έντονο θόρυβο. 

Είναι η συσκευή 
τοποθετημένη σε 
επικλινές ή ασταθές 
έδαφος; 

Τοποθετήστε τη 
συσκευή σε σταθερό 
έδαφος. 

Είναι μπλοκαρισμένο το 
φίλτρο αέρα; 

Καθαρίστε το φίλτρο. 

Ακούγεται θόρυβος ροής 
νερού. 

Πρόκειται για το ψυκτικό 
που ρέει μέσα στη 
συσκευή. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

 
 

 
 

Υπάρχει διαρροή νερού 

Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν 
είναι σφιχτά 
συνδεδεμένος. 

Ελέγξτε τον σωλήνα 
αποστράγγισης. 

Ο σωλήνας είναι 
μπλοκαρισμένος. 

Καθαρίστε τυχόν 
υπολείμματα/βρωμιές. 

 

Ο εξατμιστής είναι 
παγωμένος 

Η θερμοκρασία λειτουργίας 
είναι χαμηλή: η συσκευή 
είναι σε λειτουργία 
απόψυξης. 

Η συσκευή διαθέτει 
λειτουργία απόψυξης. Μόλις 
ολοκληρωθεί η απόψυξη, η 
συσκευή θα 
λειτουργεί κανονικά. 

   
 

Διαδικασία απόψυξης 
 

Ο εξατμιστής στον αφυγραντή μπορεί να ξεπαγώσει αυτόματα αν λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου 
μικρότερη από 18°C. Η διαδικασία απόψυξης μπορεί να ξεκινήσει και να λειτουργήσει για κάποιο χρονικό 

διάστημα (περίπου 5 λεπτά) αυτόματα κάθε 25 λεπτά ή και περισσότερο.-Τόσο η λειτουργία αφύγρανσης όσο 
και η λειτουργία καθαρισμού του αέρα σταματούν κατά τη διάρκεια της απόψυξης.-Μην αποσυνδέετε το φις 

ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Αυτός ο αφυγραντής έχει σχεδιαστεί για να 
απομακρύνει τη δυσάρεστη υγρασία και για να χρησιμοποιηθεί για το βοηθητικό στέγνωμα των ρούχων σε 

εσωτερικούς χώρους.Δεν είναι κατάλληλος για να τη διατήρηση της υγρασίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα ή για 
λειτουργία αποξήρανσης 

Σημειώστε ότι αν η θερμοκρασία δωματίου είναι μικρότερη από 24 ℃, η μονάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
απόψυξης! 

≥ 24 ° C: δεν υπάρχει απόψυξη 
18-23 ° C --2 ώρες αφύγρανση μετά  5 λεπτά απόψυξη, κυκλικά 

12-18 ° C: 25 λεπτά αφύγρανση μετά 5 λεπτά απόψυξη, κυκλικά5-12 ° C: 20 λεπτά αφύγρανση μετά  5 λεπτά 
απόψυξη, κυκλικά 

≤5 ° C: προστασία μονάδας, συμπιεστής, ανεμιστήρας. 
Όλη η λειτουργίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εκτός από την κατάσταση κυκλοφορίας αέρα (ανεμιστήρα). 

 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ   

                              ΜΕ ΤΗΝ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ 

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. 

Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι 

δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. 

Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών 

αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την 

ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση 

ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το 

σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 

 

Ενδείξεις 
κωδικοί Ενδείξεις 

FL Δεξαμενή νερού 

E2 Πρόβλημα στον αισθητήρα υγρασίας  

LO 
Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλή , 
είναι φυσιολογικό , δεν υπάρχει πρόβλημα 

HI 
Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι υψηλή , 

είναι φυσιολογικό , δεν υπάρχει πρόβλημα  

P1 Διαδικασία απόψυξης 


