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Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή 
τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό 
το εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. 



Αφυγραντήρας R-9424 GR 

 
2 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Απαγορεύεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης της συσκευής με 
οποιονδήποτε τρόπο. Διατηρείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στις 
οδηγίες λειτουργίας. Η συσκευή δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με 
εξοπλισμό που μπορεί να αποτελεί πιθανή πηγή πυρκαγιάς (π.χ. ανοικτή 
φωτιά, εξοπλισμό αερίου ή ηλεκτρική θέρμανση). Μην τρυπάτε ή 
απορρίπτετε τη συσκευή σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σημειώστε ότι το 
χρησιμοποιούμενο ψυκτικό υγρό μπορεί να είναι άοσμο. Μέγιστη ποσότητα 
ψυκτικού μέσου στη συσκευή: 75 g. Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή 
μόνοι σας. Πραγματοποιήστε όλες τις επισκευές σε αυτή τη συσκευή μόνο 
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
Ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται, να λειτουργεί και να αποθηκεύεται σε 
δωμάτιο μεγαλύτερη από 4 μ². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Προειδοποίηση 

Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτο. 

 

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν  
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες 
λειτουργίας. 

 

Το προσωπικό του σέρβις πρέπει να διαβάσει 
προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και το εγχειρίδιο 
συντήρησης πριν ξεκινήσει τις επισκευές. 
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• ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ 
• Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά επειδή δεν ακολουθεί τις οδηγίες αυτού 
του εγχειριδίου, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής / 
εισαγωγέας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από μη τήρηση 
των οδηγιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Ακατάληπτη χρήση της 
συσκευής σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. 
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που 
αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση 
δικτύου. 
• Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας  8 ετών και 
άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές 
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν παρακολουθούνται ή έχουν 
λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους 
πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν 
επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και 
υπό επίβλεψη. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο ρεύματος μακριά από 
παιδιά κάτω των 8 ετών. 
• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από τους 
προβλεπόμενους. 
• Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω προγραμματιστή, 
εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου. 
• Πάντοτε να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από τη 
συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείτε ή σχεδιάζετε καθαρισμό. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, έχει πέσει, έχει 
υποστεί βλάβη ή έχει βυθιστεί στο νερό. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής με φθαρμένο βύσμα.                                                            Σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μην κάνετε 
αλλαγές στη συσκευή - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε όλες τις 
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επισκευές και τις ρυθμίσεις από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο 
ρεύματος - υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί το καλώδιο ρεύματος / η 
πρίζα. 
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν κρέμεται πάνω από την άκρη 
του τραπεζιού ή αγγίζετε αιχμηρές ή θερμές επιφάνειες. 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για 
εξωτερική χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. 
• Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. 
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση στο μπάνιο. 
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε ανοικτές 
φλόγες και μην την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον εξαιρετικά σκονισμένο. 
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες. 
Μην καπνίζετε κοντά στη συσκευή. 
• Αποφύγετε την άμεση επαφή της συσκευής με νερό. Μην αγγίζετε τη 
συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια. 
• Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια 
για να αποφύγετε τη δονήσεις, το θόρυβο ή τη διαρροή νερού από τη 
συσκευή. 
• Η δεξαμενή νερού πρέπει πάντα να τοποθετείται σωστά στη συσκευή πριν 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μην αφαιρείτε τη δεξαμενή όταν η συσκευή 
είναι σε λειτουργία. 
• Κλείστε τα παράθυρα και τις πόρτες στο δωμάτιο για βέλτιστη απόδοση 
αφύγρανσης. 
• Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη 
συνέχεια αποσυνδέστε την. Χύστε το νερό από το δοχείο  πριν μετακινήσετε 
τη συσκευή. 
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η συσκευή δεν πρέπει να 
αποθηκεύεται μαζί με ανοιχτή φλόγα, λειτουργική συσκευή αερίου ή 
ηλεκτρική θερμάστρα. 
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• Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στη συσκευή. Μην τοποθετείτε 

αντικείμενα στη συσκευή. 

• Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή. Τα ανοίγματα εισαγωγής / εξόδου αέρα 

δεν πρέπει να μπλοκάρονται. Μην αγγίζετε τη μάσκα εισαγωγής αέρα. 

• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 

• Αδειάστε τακτικά τη δεξαμενή νερού (σε ακραίες συνθήκες η δεξαμενή 

μπορεί να γεμίσει μέσα σε λίγες ώρες λειτουργίας). 

• Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε θερμοκρασίες  5-32 ° C. 

• Καθαρίστε τακτικά το φίλτρο για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική 

λειτουργία της συσκευής. 

• Κατά την αποθήκευση και το χειρισμό της συσκευής, μην το τοποθετείτε 

στην πλευρά της ή ανάποδα και αποφεύγετε ισχυρούς κραδασμούς. 

• Αν η συσκευή κλίνει περισσότερο από 45 °, αφήστε την να παραμείνει 

τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. 

• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο χώρο μεγέθους που 

αντιστοιχεί στις προδιαγραφές λειτουργίας. 

• Βεβαιωθείτε ότι οι σχάρες εισόδου και εξόδου αέρα είναι απαλλαγμένες 

από σκόνη. Εάν είναι απαραίτητο, αποσυνδέστε τη συσκευή. και καθαρίστε 

τη σκόνη τακτικά με μια ηλεκτρική σκούπα. 

• Πριν από την αποσύνδεση από το τροφοδοτικό. Πάντοτε πρέπει πρώτα να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

• Μην συνδέετε τη συσκευή. χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο επέκτασης. 

• Η συσκευή έχει ένα  καθυστερημένο ξεκίνημα  του συμπιεστή για να την 

προστατεύσει. 

• Το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό μέσο είναι άοσμο. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια σε απόσταση 
τουλάχιστον 30 cm από τους τοίχους και τα γύρω αντικείμενα, για να 
εξασφαλίσετε επαρκή κυκλοφορία αέρα. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί 
σε δωμάτιο μεγαλύτερο από 4 m². 
• Μην εκθέτετε τη συσκευή: 
Πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, σόμπες κ.λπ.) 
Πηγές νερού 
Άμεσο ηλιακό φως 
Μηχανική δόνηση 
Υπερβολικά σκονισμένο περιβάλλον 
Ανεπαρκής αερισμός, 
π.χ. σε ερμάρια ή βιβλιοθήκες 
Ανώμαλη επιφάνεια 

 
 
POPIS SPOTŘEBIČE 
 

1. Πίνακας ελέγχου 

2. Ροδάκια 
3. Έξοδος αέρα 
4. Μπροστινό κάλυμμα 

5. Πίσω κάλυμμα 

6. Πλέγμα φίλτρου / είσοδος αέρα 

7. Έξοδος για σωλήνα αποστράγγισης 

8. Δοχείο νερού
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Οθόνη 
2. Κουμπί ρύθμισης λειτουργίας 
3. Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού 
αέρα / κλειδώματος για παιδιά 
4. Κουμπί ρύθμισης υγρασίας 
5. Κουμπί ON / OF 
6. Αυτόματη ένδειξη λειτουργίας 
7.Ένδειξη της λειτουργίας  
στεγνώματος  ρούχων  / συνεχούς 
λειτουργίας 

8. Χαμηλή ένδειξη ταχύτητας 
ανεμιστήρα 
9.  Ένδειξη ανεμιστήρα υψηλής 
ταχύτητας 
10. Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά 
11. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας 
ανεμιστήρα 
12. Κουμπί χρονοδιακόπτη 
13. Κουμπί ρύθμισης  ύπνου / 
επαναφοράς φίλτρου 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
• Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο. Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής. 
• Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το 
κουμπί ON / OFF (η λυχνία ανάβει). 
• Αν η λυχνία αναβοσβήσει, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση απόψυξης 
αυτόματα. Μην αφαιρείτε τη συσκευή από την πρίζα 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
• Με το κουμπί ρύθμισης υγρασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
υγρασία στην αυτόματη λειτουργία. 
• Η ρύθμιση είναι δυνατή σε αυξήσεις  5% μεταξύ 30-80%. 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ 
• Ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε την ώρα 
ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συσκευής. Η ρύθμιση είναι δυνατή 
σε ώρες πλήρους διάρκειας εντός 1 -24 ωρών. 
• Για να ρυθμίσετε την ώρα που η συσκευή θα απενεργοποιηθεί, ρυθμίστε 
το χρονοδιακόπτη όταν είναι ενεργοποιημένη η συσκευή. Πατήστε 
επανειλημμένα το πλήκτρο TIMER για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. 
• Για να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής, ρυθμίστε το 
χρονοδιακόπτη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 
χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. 
• Για να ακυρώσετε το χρονόμετρο, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 
χρονοδιακόπτη μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "00" στην οθόνη. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 
• Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης της ταχύτητας του ανεμιστήρα για 
εναλλαγή μεταξύ χαμηλής και μεγάλης ταχύτητας ανεμιστήρα (διατίθεται 
μόνο σε αυτόματη λειτουργία). 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης 
λειτουργίας και λειτουργίας στεγνώματος ρούχων / συνεχούς λειτουργίας 
(ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία). 
• ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - σε αυτή τη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί η 
επιθυμητή υγρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Εάν η υγρασία του 
χώρου αυξηθεί κατά 3% πάνω από την καθορισμένη υγρασία, η συσκευή θα 
αφύγρανσης θα σταματήσει .Τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας είναι 45-50 % 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ / ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή λειτουργεί συνεχώς ανεξάρτητα από την 
υγρασία του δωματίου σε υψηλή ταχύτητα. Σε αυτή τη λειτουργία, δεν είναι 
δυνατή η ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας ή της ταχύτητας του 
ανεμιστήρα. 
 
Σημείωση: αν επιλέξετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδεθεί στη 
συσκευή ένας εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (συμπεριλαμβάνεται). 
Εάν στη συσκευή υπάρχει μόνο δεξαμενή νερού, η συσκευή θα σβήσει όταν 
γεμίσει η δεξαμενή. 

 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ / RESET 
• Πατήστε το κουμπί ύπνου / επαναφοράς για να ενεργοποιήσετε / 
απενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής. 
• Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη και η ενδεικτική λυχνία είναι 
απενεργοποιημένες για να αποφευχθεί η διαταραχή κατά τη διάρκεια του 
ύπνου. 
• Εάν η ενδεικτική λυχνία γίνει πράσινη, αυτή είναι μια υπενθύμιση για την 
αντικατάσταση του φίλτρου. 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ / ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
• Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού 
αέρα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας καθαρισμού αέρα / κλειδώματος για 
παιδιά. 
• Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για 
παιδιά, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας καθαρισμού αέρα / 
κλειδώματος για παιδιά. 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 
• Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, ανάβει η λυχνία, ακούγεται ένας 
ήχος και η συσκευή σταματά την αφύγρανση. 
• Πριν αδειάσετε τη δεξαμενή, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και 
αποσυνδέστε την από το δίκτυο. 
• Μην αφαιρείτε τη δεξαμενή νερού αμέσως μετά την απενεργοποίηση της 
συσκευής. Διαφορετικά, μπορεί να στάξει νερό από τη συσκευή. 
• Αφαιρέστε προσεκτικά τη δεξαμενή νερού από τη συσκευή και αδειάστε 
την. 
• Σε περίπτωση μόλυνσης  της δεξαμενής, καθαρίστε τη δεξαμενή με ένα 
μαλακό πανί και ζεστό νερό, προσθέτοντας ένα ήπιο σαπούνι εάν είναι 
απαραίτητο. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά καθαριστικά για να 
αποφύγετε την καταστροφή της δεξαμενής νερού. 
 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ  ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
• Προετοιμάστε ένα σωλήνα αποστράγγισης με εσωτερική διάμετρο 11 mm 
(περιλαμβάνεται) για συνεχή αποστράγγιση. 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την. από το δίκτυο. 
• Αφαιρέστε το βύσμα από τη σύνδεση σωλήνα 
αποστράγγισης. 
• Συνδέστε τον εύκαμπτο  σωλήνα αποστράγγισης 
στην έξοδο και κατευθύνετε το άλλο άκρο σε ένα 
μεγαλύτερο δοχείο (κάδο, μπανιέρα, κ.λπ.) ή σε μια 
αποχέτευση όπου το νερό μπορεί να ρέει ελεύθερα. 
• Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης είναι σωστά συνδεδεμένος, 
στραμμένος προς τα κάτω και ότι δεν εμποδίζεται. 
• Πριν αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης από τη συσκευή, ετοιμάστε ένα δοχείο νερού που μπορεί να 
στάξει νερό. 
 
 



Αφυγραντήρας R-9424 GR 

 
12 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
• Πάντα να σβήνετε και να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν από τον 
καθαρισμό. 
• Σκουπίστε την επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό πανί. 
• Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και ζεστό νερό για να καθαρίσετε τη 
δεξαμενή νερού. Καθαρίστε συχνά τη δεξαμενή νερού  για να αποτρέψετε 
την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. 
• Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υφάσματα (όπως διαλυτικό, βενζίνη κ.λπ.) για 
να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή 
λειαντικά καθαριστικά. 
• Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. 
 
Καθαρίστε το πλέγμα και το φίλτρο 
 
• Αφαιρέστε τη μάσκα του φίλτρου από τη συσκευή (βλέπε εικ.) Και 
καθαρίστε την προσεκτικά χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα. 
• Σε περίπτωση μόλυνσης, καθαρίστε το πλέγμα με ζεστό νερό 
προσθέτοντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και 
αφήστε το να στεγνώσει εντελώς. 
• Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο με 
ηλεκτρική σκούπα. Μην καθαρίζετε το φίλτρο 
με νερό! 
• Εάν ανάψει η ένδειξη αλλαγής φίλτρου, 
αντικαταστήστε το φίλτρο και καθαρίστε το 
πλέγμα φίλτρου. Στη συνέχεια, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί ύπνου / επαναφοράς, η λυχνία αλλαγής φίλτρου 
θα επαναρυθμιστεί και θα σβήσει. 
• Η διάρκεια ζωής του φίλτρου είναι περίπου 1 έτος, ανάλογα με τη 
συχνότητα χρήσης και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται η συσκευή. 
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο. Διαφορετικά, η 
σκόνη θα παγιδευτεί στον εξατμιστήρα και η απόδοση της συσκευής θα 
είναι μειωμένη. 
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Μακροχρόνια αποθήκευση της συσκευής 
 
• Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αποθηκεύστε την σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. 
• Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας για μερικές ημέρες σε ξηρό και 
αεριζόμενο μέρος για να αφαιρέσετε την παραμένουσα υγρασία από τη 
συσκευή ή ρυθμίστε την υγρασία περισσότερο από 5% υψηλότερη από την 
υγρασία του δωματίου και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για αρκετές 
ώρες. 
• Αποσυνδέστε τη συσκευή. και καθαρίστε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
• Βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι άδεια, καθαρή και στεγνή και ότι 
ο σωλήνας αποστράγγισης είναι αποσυνδεδεμένος. 
• Καθαρίστε το φίλτρο και επιστρέψτε το στη συσκευή. 
• Συσκευάστε τη συσκευή έτσι ώστε να προστατεύεται από τη σκόνη και τη 
βρωμιά 
 
Συσκευάστε τη συσκευή έτσι ώστε να προστατεύεται από σκόνη και άλλες 

ακαθαρσίες. 

• Φυλάξτε τη συσκευή όρθια σε καλά αεριζόμενο, ξηρό και δροσερό μέρος. 

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες. 

 

 

Σημείωση: Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με έγχρωμη ένδειξη υγρασίας: 

 

Πράσινο - βέλτιστο επίπεδο υγρασίας 

Μπλε -      μέτρια στάθμη υγρασίας 

Κόκκινο - υψηλή υγρασία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί 

Η συσκευή δεν είναι 
συνδεδεμένη στο δίκτυο 

Συνδέστε τη συσκευή 
στην πρίζα δικτύου 

Η δεξαμενή νερού είναι 
γεμάτη ή τοποθετείται 
εσφαλμένα 

Αδειάστε τη δεξαμενή 
νερού και τοποθετήστε 
τη σωστά στη συσκευή 

Η θερμοκρασία δωματίου 
είναι πολύ χαμηλή ή πολύ 
υψηλή 

Το εύρος 
θερμοκρασίας 
λειτουργίας είναι 5 ° C-
32 ° C 

Η υγρασία δεν 
μειώνεται 

Η θερμοκρασία δωματίου ή 
η υγρασία είναι πολύ 
χαμηλή 

Ρυθμίστε τη ρύθμιση 
υγρασίας 

Η είσοδος ή η έξοδος αέρα 
εμποδίζεται 

Αφαιρέστε την είσοδο 
και την έξοδο 
απόφραξης / 
καθαρισμού αέρα 

Πλέγμα / φίλτρο βρώμικο 
Καθαρίστε τη μάσκα / 
το φίλτρο 

Δεν υπάρχει 
εξαγώγιμος αέρας 

Πλέγμα / φίλτρο βρώμικο 
Καθαρίστε τη μάσκα / 
το φίλτρο 

Θόρυβος 

Η συσκευή είναι σε 
κεκλιμένη ή ανώμαλη 
επιφάνεια 

Τοποθετήστε τη 
συσκευή σε επίπεδη 
επιφάνεια 

Πλέγμα / φίλτρο βρώμικο 
Καθαρίστε τη μάσκα / 
το φίλτρο 

Ήχος νερού που ρέει 

Αυτός ο ήχος 
προκαλείται από την 
κίνηση του ψυκτικού 
μέσου στη συσκευή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 

Κωδικός 
σφάλματος 

Πρόβλημα 

E2 Αστοχία αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας 

CL Θερμοκρασία μικρότερη από 5 ° C                                                      
(η συσκευή δεν λειτουργεί) 

CH Θερμοκρασία άνω των 32 ° C (η συσκευή δεν λειτουργεί) 

LO Υγρασία μικρότερη από 20% (η συσκευή δεν λειτουργεί) 
HI Υγρασία υψηλότερη από 90% 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Ονομαστική τάση 220-240 V 

Ονομαστική συχνότητα 50 Hz 

Ονομαστική ισχύς εισόδου   280W 

Δεξαμενή νερού 5 l 

Θερμοκρασία λειτουργίας 5-32°C 

Τύπος ψυκτικού μέσου R-290 
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       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. 


