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αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ αθπγξαληήξα JHS γηα λα κπνξείηε εζείο θαη 

ε νηθνγέλεηά ζαο λα απνιακβάλεηε έλα άλεην πεξηβάιινλ. Απηό ην εγρεηξίδην ζα 

ζαο δώζεη πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζσζηή θξνληίδα 

θαη ζπληήξεζε ηνπ λένπ αθπγξαληήξα ζαο. Αθηεξώζηε ιίγα ιεπηά γηα λα 

δηαβάζεηε ηηο νδεγίεο πξνζεθηηθά θαη λα εμνηθεησζείηε κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο 

απηνύ ηνπ αθπγξαληήξα. 

 

Η κνλάδα απηή αθαηξεί ηελ αλεπηζύκεηε πγξαζία από ηνλ αέξα γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πην άλεην πεξηβάιινλ ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ζαο. Μπνξεί λα 

κεηαθηλεζεί εύθνια από ην έλα δσκάηην ζην άιιν κέζα ζην ζπίηη ζαο. 
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             ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
 

Μεγάιε ηζρύο αθύγξαλζεο  

Αμηνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία ςύμεο, ν αθπγξαληήξαο αθαηξεί ζε κεγάιν βαζκό 

ηελ πγξαζία από ηνλ αέξα γηα λα κεηώζεη ην επίπεδν πγξαζίαο ηνπ δσκαηίνπ θαη λα δηαηεξήζεη 

ηνλ αέξα μεξό θαη δξνζεξό. 

 

 

Διαθξύο ζρεδηαζκόο γηα εύθνιε κεηαθνξά  

Ο αθπγξαληήξαο έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα είλαη ζπκπαγήο θαη ειαθξύο. Οη ξόδεο ζην 

θάησ κέξνο ηεο 

κνλάδαο δηεπθνιύλνπλ ηελ κεηαθίλεζή ηεο από δσκάηην ζε δσκάηην. 

 

 

Υακειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο κε δπλαηόηεηα απηόκαηεο απόςπμεο 

Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κεηαμύ 5℃ θαη 12℃, ζα δηαθόπηεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο γηα απόςπμε θάζε 30 ιεπηά   

Όηαλ ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ κεηαμύ 12℃ θαη 20℃, ζα δηαθόπηεη 

ηε ιεηηνπξγία ηεο γηα απόςπμε θάζε 45 ιεπηά   

 

 

Ρπζκηδόκελνο πγξνζηάηεο  

Ρπζκίζηε ην επίπεδν πγξαζίαο πνπ ζέιεηε ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πγξνζηάηε. 

 

 

Υξνλνδηαθόπηεο ελεξγνπνίεζεο/απελεξγνπνίεζεο 

Πξνγξακκαηίζηε ηε κνλάδα ώζηε λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ή εθηόο ιεηηνπξγίαο απηόκαηα. 

 

 

Αζόξπβε ιεηηνπξγία 

Ο αθπγξαληήξαο ιεηηνπξγεί κε ρακειό επίπεδν ζνξύβνπ.  

 

Δλεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα 

Η θαηαλάισζε ηζρύνο ηεο κνλάδαο είλαη ρακειή. 
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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ  

   Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή, θξνληίζηε λα ιακβάλεηε ππόςε ζαο ηηο αθόινπζεο 

πξνθπιάμεηο: 

1. Απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό ή ηελ 

απνζήθεπζε ηεο ζπζθεπήο. 

 

2. ΜΗΝ βπζίδεηε ηε ζπζθεπή ζην λεξό θαη κελ ηελ ηνπνζεηείηε θνληά ζε λεξό. 

 

3. Μελ ηνπνζεηείηε ηε κνλάδα θνληά ζε ζπζθεπέο πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα ή θνληά 

ζε εύθιεθηα θαη επηθίλδπλα πιηθά. 

 

4. Πνηέ κελ βάδεηε ηα δάρηπιά ζαο ή άιια αληηθείκελα κέζα ζηνπο αγσγνύο 

εηζαγσγήο ή εθθέλσζεο. 

 

5. Μελ θάζεζηε θαη κελ αθνπκπάηε επάλσ ζηε κνλάδα. 

 

6. Απνζηξαγγίζηε ην λεξό πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί ζηε δεμακελή, όπσο απαηηείηαη  

 

7. Μελ ιεηηνπξγείηε ηνλ αθπγξαληήξα κέζα ζε θιεηζηνύο ρώξνπο, όπσο π.ρ. κέζα 

ζε έλα ληνπιάπη, θαζώο ππάξρεη θίλδπλνο ππξθαγηάο  

 

8. Εγθαηαζηήζηε ηνπο αγσγνύο απνζηξάγγηζεο θαηεθνξηθά γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

δηαξθήο ζηξάγγηζε ηνπ λεξνύ ηνπ ζπκππθλώκαηνο. 

 

9. Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο έρεη ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ή έλαλ εηδηθεπκέλν αληηπξόζσπν. 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ  

  

 

Δμαξηήκαηα 

 

 

 

1. Μπξνζηηλό πάλει 2. Φίιηξν αέξα   3. Ρύζκηζε πγξαζίαο θαη έλδεημε 

ρξνλνδηαθόπηε 

4.Μπξνζηηλή όςε  5. Πίλαθαο ειέγρνπ  6. Χεηξνιαβή 

7. Έμνδνο αέξα   8. Πίζσ πάλει   9. Δεμακελή λεξνύ 

10. Καιώδην ηξνθνδνζίαο  11. Ρνδάθηα 

 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 

1. Ύθαζκα θίιηξνπ ελεξγνύ άλζξαθα（Πξναηξεηηθό）  

2. ηξώκα θίιηξνπ PU（Πξναηξεηηθό） 

1 
2 
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ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

        

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΥΝΙΔ LED 

1. POWER-LED  Πξάζηλν Έλδεημε Led ηξνθνδνζίαο 

2. LF-LED    Πξάζηλν Έλδεημε Led ρακειήο ηαρ. αλεκηζηήξα 

3. HF-LED    Πξάζηλν Έλδεημε Led πςειήο ηαρ. αλεκηζηήξα 

4. SET-LED   Πξάζηλν Έλδεημε Led ξύζκηζεο 

5. TIM-LED   Πξάζηλν Έλδεημε ρξνλνκεηξεηή 

6. SW-LED   Πξάζηλν Έλδεημε θίλεζεο πεξζίδσλ 

7. W.F-LED   Κόθθηλν  Έλδεημε γεκάηεο δεμακελήο λεξνύ 

Δπίπεδν πγξαζίαο & Γηςήθηα έλδεημε ρξνλνδηαθόπηε   
Ο πίλαθαο ελδείμεσλ δηαζέηεη 3 ιεηηνπξγίεο:。 

1. όηαλ ε κνλάδα είλαη ζπλδεδεκέλε ζην ξεύκα, εκθαλίδεη ην επίπεδν πγξαζίαο ηνπ 

δσκαηίνπ. 

2. όηαλ ξπζκίζεηε ηελ πγξαζία, ζα δείρλεη ην επίπεδν πγξαζίαο πνπ έρεηε επηιέμεη 

3. όηαλ πξνγξακκαηίζεηε ηελ ώξα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο ηεο κνλάδαο, ζα 

δείρλεη ηηο ώξεο. 

4. Όηαλ ην επίπεδν πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θάησ από 35%, ζα εκθαλίδεη ηελ 

έλδεημε “LO” 

5. Όηαλ ην επίπεδν πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πάλσ από 95%, ζα εκθαλίδεη ηελ 

έλδεημε “HI” 

Λεηηνπξγίεο θνπκπηώλ 

A. Κνπκπί ελεξγνπνίεζεο (Power)                     

Β. Κνπκπί ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα (Fan Speed)         

Γ. Κνπκπί ξύζκηζεο επηπέδνπ πγξαζίαο                

Γ. Κνπκπί ρξνλνδηαθόπηε                               

Δ. Κνπκπί ξύζκηζεο πεξζίδσλ                         



 

 7 

ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

1. Η θσηεηλή έλδεημε Power αλάβεη ζε πξάζηλν ρξώκα όηαλ ε κνλάδα ζπλδεζεί ζην ξεύκα, 

αλεμάξηεηα αλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ή όρη. 

2. Παηήζηε  ην θνπκπί κία θνξά γηα λα μεθηλήζεη ε ιεηηνπξγία. Σν πξνεπηιεγκέλν 

επίπεδν πγξαζίαο είλαη 60%. Παηήζηε ην μαλά γηα λα δηαθόςεηε ηε ιεηηνπξγία. 

3. Παηήζηε ην θνπκπί  σο εμήο： 

Παηήζηε ην γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα αλεκηζηήξα πνπ ζέιεηε. Μπνξείηε λα επηιέμεηε 

αλάκεζα ζε πςειή θαη ρακειή ηαρύηεηα. 

4. Παηήζηε ην θνπκπί ξύζκηζεο επηπέδνπ πγξαζίαο 

Παηήζηε ην θνπκπί  γηα λα ξπζκίζεηε ην επίπεδν πγξαζίαο ηνπ ρώξνπ, κε ηελ εμήο 

ζεηξά: 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%. Όηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία 

ηνπ ρώξνπ είλαη ρακειόηεξε από ηελ επηιεγκέλε, ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο ζα ζηακαηήζεη 

απηόκαηα. 

 

5. Παηήζηε ην θνπκπί  γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξνλνδηαθόπηε： 

Παηήζηε ην θνπκπί γηα λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ ώξα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο 

ηεο κνλάδαο. Αλ ζέιεηε λα αθπξώζεηε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ ρξνλνδηαθόπηε, παηήζηε 

ην θνπκπί γηα λα ξπζκίζεηε ην ρξόλν ζε 00 θαη έπεηηα παηήζηε ην θνπκπί γηα λα αιιάμεηε 

ηελ έλδεημε κε ηελ εμήο ζεηξά: 00-01-02……23-24.Είλαη ν πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο. Ο πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο αθπξώλεηαη θάζε θνξά 

πνπ ζέηεηε εθηόο ιεηηνπξγίαο ην ζπκπηεζηή ρεηξνθίλεηα. Ο πξνγξακκαηηζκέλνο ρξόλνο 

παξακέλεη ακεηάβιεηνο, αλ ην κεράλεκα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί ιόγσ ηεο πιήξσζεο κε 

λεξό ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απόςπμεο  

6. Παηήζηε ην θνπκπί ξύζκηζεο ησλ πεξζίδσλ σο εμήο： 

παηήζηε ην θνπκπί γηα λα ξπζκίζεηε ηελ θίλεζε ησλ πεξζίδσλ. Θα αλάςεη ε θσηεηλή 

έλδεημε。 
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ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΠΟΤ ΤΛΛΔΓΔΣΑΙ 

Όηαλ ην δνρείν απνζηξάγγηζεο γεκίζεη, ζα αλάςεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία πνπ δείρλεη όηη ε 

δεμακελή είλαη γεκάηε, ε ιεηηνπξγία ζα ζηακαηήζεη απηόκαηα θαη ν βνκβεηήο ζα ερήζεη 15 

θνξέο γηα λα εηδνπνηήζεη ην ρξήζηε όηη ην λεξό πξέπεη λα αδεηάζεη από ηε δεμακελή 

απνζηξάγγηζεο. 

                                                                          

Άδεηαζκα ηεο δεμακελήο απνζηξάγγηζεο 

1. Πηέζηε ειαθξά ζηηο πιεπξέο ηεο δεμακελήο κε ηα δύν ρέξηα θαη ηξαβήμηε απαιά ην 

δνρείν πξνο ηα έμσ.. 

  

2. Απόξξηςε ηνπ λεξνύ πνπ έρεη ζπιιερζεί       

                                    

ΗΜΔΙΩΗ 

1. Μελ αθαηξείηε ην θινηέξ από ηε δεμακελή λεξνύ. Ο αηζζεηήξαο πιήξσζεο λεξνύ δελ 

ζα είλαη πιένλ ζε ζέζε λα αληρλεύζεη ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζσζηά ρσξίο ην θινηέξ κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο δηαξξνήο λεξνύ από ηε δεμακελή. 

 

2. Εάλ ε δεμακελή απνζηξάγγηζεο είλαη βξώκηθε, πιύλεηέ ηελ κε θξύν ή ριηαξό λεξό. Με 

ρξεζηκνπνηείηε απνξξππαληηθά, ζθνπγγάξηα, μεζθνλόπαλα πνπ έρνπλ ππνζηεί ρεκηθή 

επεμεξγαζία, βελδίλε, δηαιπηηθό ή άιινπο δηαιύηεο, θαζώο απηά κπνξεί λα ραξάμνπλ θαη λα 

θαηαζηξέςνπλ ηε δεμακελή, πξάγκα πνπ ζα πξνθαιέζεη δηαξξνή λεξνύ  

3. Καηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο δεμακελήο απνζηξάγγηζεο, πηέζηε ην δνρείν ζηαζεξά 

ζηε ζέζε ηνπ θαη κε ηα δύν ρέξηα. ε πεξίπησζε πνπ ε δεμακελή δελ ηνπνζεηεζεί ζσζηά, 
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ζα ελεξγνπνηεζεί ν αηζζεηήξαο “TANK FULL” (ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗ) θαη ν αθπγξαληήξαο 

δελ ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.  

 

πλερήο απνζηξάγγηζε λεξνύ  

 

Η κνλάδα δηαζέηεη νπή ζπλερνύο απνζηξάγγηζεο . Χξεζηκνπνηήζηε έλαλ πιαζηηθό ζσιήλα 

(κε δηάκεηξν 10mm) 

Σν λεξό ηεο δεμακελήο απνζηξάγγηζεο κπνξεί λα απνζηξαγγίδεηαη ζπλερώο κέζσ ηεο νπήο 

ζπλερνύο απνζηξάγγηζεο ηεο κνλάδαο. 

 

  

                         

ΤΝΣΗΡΗΗ 

Καζαξηζκόο ηνπ αθπγξαληήξα 

Γηα λα θαζαξίζεηε ην ζώκα ηεο ζπζθεπήο     

θνππίζηε ην κε έλα καιαθό πγξό παλί.  
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Γηα λα θαζαξίζεηε ην θίιηξν αέξα 

1. Αθαηξέζηε πξώηα ηελ πξόζνςε θαη έπεηηα αθαηξέζηε ην θίιηξν αέξα 

 

               

2. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα  

Χξεζηκνπνηήζηε κηα ειεθηξηθή ζθνύπα, πεξλώληαο ειαθξά ην πέικα ηεο πάλσ από ηελ 

επηθάλεηα ηνπ θίιηξνπ αέξα γηα λα αθαηξέζεηε ηε βξσκηά. Αλ ην θίιηξν αέξα είλαη πάξα 

πνιύ βξώκηθν, πιύλεηέ ην κε δεζηό λεξό θαη έλα ήπην θαζαξηζηηθό θαη ζηεγλώζηε ην θαιά. 

 

3. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα 

Σνπνζεηήζηε ην θίιηξν ζηε κνλάδα κε πξνζνρή θαη επαλαηνπνζεηήζηε ηελ πξόζνςε ζηε 

ζσζηή ζέζε. 

 

             

 

 

Απνζήθεπζε ηνπ αθπγξαληήξα  

 

Όηαλ ε κνλάδα δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ζέιεηε λα 

ηελ απνζεθεύζεηε, αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

1. Αδεηάζηε ην λεξό πνπ έρεη απνκείλεη ζηε δεμακελή απνζηξάγγηζεο. 

2. Σπιίμηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ηνπνζεηήζηε ην κέζα ζηε δεμακελή λεξνύ. 

3. Καζαξίζηε ην θίιηξν αέξα  

4. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε δξνζεξό θαη μεξό κέξνο. 
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Απνζηάζεηο 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δηαηεξήζηε ηελ ειάρηζηε απόζηαζε γύξσ από ηνλ 

αθπγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην αξηζηεξό ζρήκα. 
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ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

Εάλ πξνθύςεη κηα από ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, κπνξείηε λα ειέγμεηε 

ηα αθόινπζα ζεκεία πξνηνύ θαιέζεηε ηελ εμππεξέηεζε πειαηώλ.  

Πξόβιεκα Πηζαλή αηηία Λύζε 

Η κνλάδα δελ 

ιεηηνπξγεί 

Έρεη απνζπλδεζεί 

ηνθαιώδην ηξνθνδνζίαο; 

πλδέζηε ην θαιώδην ζηελ 

πξίδα. 

Αλαβνζβήλεη ε θσηεηλή 

έλδεημεγεκάηεο δεμακελήο; 

(Η δεμακελή είλαηγεκάηε ή 

δελ έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζσζηά.) 

Αδεηάζηε ην λεξό από ηε 

δεμακελή απνζηξάγγηζεο θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, 

επαλαηνπνζεηήζηε ην δνρείν. 

Είλαη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπρώξνπ πάλσ από 35℃ ή 

θάησ από5℃; 

Ελεξγνπνηείηαη ε δηάηαμε 

πξνζηαζίαο θαη ε κνλάδα δελ 

κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 

Η ιεηηνπξγία 

αθύγξαλζεο δελ 

ιεηηνπξγεί 

Είλαη ην θίιηξν αέξα 

θξαγκέλν; 

Καζαξίζηε ην θίιηξν ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο 

ελόηεηαο"Καζαξηζκόο ηνπ 

αθπγξαληήξα". 

Είλαη ν ζσιήλαο εηζαγσγήο 

ή εθθέλσζεο θξαγκέλνο 

από θάπνην εκπόδην; 

Απνκαθξύλεηε ην ζώκα πνπ 

εκπνδίδεη από ηνλ ζσιήλα 

εηζαγσγήο ή εθθέλσζεο. 

Δελ γίλεηαη εθθέλσζε 

ηνπ αέξα 

Είλαη ην θίιηξν αέξα 

θξαγκέλν; 

Καζαξίζηε ην θίιηξν ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο 

ελόηεηαο"Καζαξηζκόο ηνπ 

αθπγξαληήξα". 

Θνξπβώδεο 

ιεηηνπξγία 

Η κνλάδα γέξλεη ή 

είλαηαζηαζήο; 

Μεηαθηλήζηε ηε κνλάδα ζε έλα 

ζηαζεξό, αλζεθηηθό ζεκείν. 

Είλαη ην θίιηξν αέξα 

θξαγκέλν; 

Καζαξίζηε ην θίιηξν ζύκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο 

ελόηεηαο"Καζαξηζκόο ηνπ 

αθπγξαληήξα". 
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