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Οι φωτογραφίες στο παρόν εγχειρίδιο είναι ενδεικτικές, και εξαρτώνται 
από το προϊόν εντός της συσκευασίας. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ονομασία εξαρτημάτων 

Σημείωση

Παγοκύστες
Οι παγοκύστες περιλαμβάνονται 

Κούμπωμα

Μπλοκ ψύξης

Δοχείο νερού

Πίνακας ελέγχου
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σημείωση 

Προσθήκη νερού, οδηγίες αποσυναρμολόγησης και καθαρισμού 

• Αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία.
• Όταν προσθέτετε νερό ή καθαρίζετε το δοχείο, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να είναι εκτός πρίζας.
•Πριν λειτουργήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση, διαφορετικά  μπορεί να
μην λειτουργεί σωστά. 

• Υπάρχουν 2 τρόποι προσθήκης νερού: 
① Τραβήξτε προς τα έξω στη μισή διαδρομή του το δοχείο, χωρίς να αποσυναρμολογήσετε την αντλία νερού. 

Προσθέστε νερό απευθείας.
② Αποσυναρμολογήστε την αντλία νερού, αδειάστε τελείως το νερό απο το δοχείο. 

Προσθέστε νερό ή καθαρίστε το δοχείο.

1 Το δοχείο ξεκλειδώνεται όταν το 
κούμπωμα βρίσκεται σε οριζόντια θέση.

2 Για να γεμίσετε το δοχείο με νερό, τραβήξτε το έξω μέχρι 
τη μέση. Σπρώξτε το δοχείο να κλείσει μετά την προσθήκη 
νερού.

3  Για τον καθαρισμό του δοχείου, η αντλία θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί (μαζί
με το σωλήνα νερού). Τραβήξτε εντελώς το δοχείο προς τα έξω. Γυρίστε τον 
διακόπτη ασφάλισης της αντλίας με το χέρι σας 90 μοίρες αριστερόστροφα    
και σύρετε την αντλία προς τα έξω. 

4  Το δοχείο νερού μπορεί τώρα να καθαριστεί. 
Συναρμολογήστε το με αντίστροφα βήματα και 
προσθέστε νερό.



4

5 Με την ολοκλήρωση των παραπάνω και την αντλία επανατοποθετημένη, 
σπρώξτε το δοχείο νερού πάλι μέσα. Κλειδώστε το δοχείο με το κούμπωμα σε 
κάθετη θέση. 

ΧΡΗΣΗ ΠΑΓΟΚΥΣΤΩΝ

Σημείωση

① Οι παγοκύστες μπορούν επανειλλημένα να καταψυχθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Μπορούν επίσης και 
να μην χρησιμοποιηθούν (εξαρτάται απο τη θερμοκρασία). 

② Δεν πρέπει να ανοίγετε το κάλυμμα των παγοκυστών, ώστε να αποφύγετε ζημίες.
③ Το υλικό των παγοκυστών είναι φιλικό προς το περιβάλλον, μη τοξικό και ακίνδυνο, το οποίο μπορεί να 

τοποθετηθεί με ασφάλεια στο ψυγείο για ψύξη. 
④ Οι παγοκύστες πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα στο δοχείο, και μόλις η λειτουργία εφύγρανσης

ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία στην έξοδο αέρα θα μειωθεί.  
⑤ Η ψύξη από τις παγοκύστες μπορεί να αντικατασταθεί από πάγο, ο οποίος έχει επίσης ψυκτικό αποτέλεσμα.
⑥ Όταν προσθέτετε νερό, το επίπεδο νερού στο δοχείο δεν πρέπει να ξεπερνά το "MAX" (μέγιστο) της ένδειξης

στάθμης νερού. Αν το επίπεδο νερού είναι χαμηλότερο από το "MIN" (ελάχιστο) της ένδειξης στάθμης νερού,

προσθέστε νερό.

Ενδεικτική στάθμης νερού

1  Αδειάστε τη μισή ποσότητα απο το 
δοχείο νερού.

2  Αφαιρέστε τις παγοκύστες από τη συσκευασία 
και βάλτε τις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες. 
Τοποθετήστε τις παγοκύστες στο δοχείο νερού και 
προσθέστε νερό που δεν θα ξεπερνά το 
"MAX" (μέγιστο) της ένδειξης στάθμης νερού.
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Οδηγίες Λειτουργίας

   Πλήκτρα 
Οθόνη ενδείξεων

Η συσκευή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Πλήκτρα Περιγραφή λειτουργιών 

-、+  

Λειτουργία περιστροφής. Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποιήση αυτής της 
λειτουργίας. 

Λειτουργία εφύγρανσης. Πιέστε απαλά όταν η συσκευή λειτουργεί για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Σε ξηρό ή ζεστό καιρό, 
ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για μια καλύτερη αίσθηση.
Ρυθμίσεις ροής αέρα: Κανονική (επίπεδα ταχύτητας 4, η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει), 
Ύπνου (επίπεδα ταχύτητας 2, η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει), Φυσική (επίπεδα 
ταχύτητας 2, η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει). 

Σε κατάσταση αναμονής και σε λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη, πιέστε για 
να ρυθμίσετε το χρόνο ενεργοποίησης της συσκευής. Πατήστε τα πλήκτρα + / - 
για να αυξήσετε / μειώσετε το χρόνο ενεργοποίησης αντίστοιχα.  
Σε κατάσταση λειτουργίας και σε λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη, πιέστε για 
να ρυθμίσετε το χρόνο απενεργοποίησης της συσκευής. Πατήστε τα πλήκτρα + / 
- για να αυξήσετε / μειώσετε το χρόνο απενεργοποίησης αντίστοιχα.  
Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, πατήστε τα πλήτρα + / - για να αυξήσετε / 
μειώσετε την ταχύτητα ροής του αέρα. 
Σημείωση: Πατώντας αυτά τα πλήκτρα κατά τη ρύθμισης του χρονοδιακόπτη, ο 
χρόνος μειώνεται / αυξάνεται κατά 0,5 ώρες κάθε φορά μέχρι τις 3 πρώτες ώρες 
και  κατά 1 ώρα από 3-10 ώρες. Όταν ρυθμίζετε την ταχύτητα του αέρα, πατήστε 
σύντομα αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε ή να μειώσετε κατά 1 επίπεδο κάθε 
φορά.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:
- Σε κατάσταση λειτουργίας, πιέστε αυτό το πλήκτρο και η οθόνη θα αναβοσβήσει. 
Ρυθμίστε την ώρα, η οθόνη αναβοσβήνει 3 φορές και ο προγραμματισμός χρόνου 
απενεργοποίησης ολοκληρώθηκε. 
- Σε κατάσταση αναμονής πιέστε αυτό το πλήκτρο και η οθόνη θα αναβοσβήσει. 
Ρυθμίστε την ώρα, η οθόνη αναβοσβήνει 3 φορές, τώρα ο προγραμματισμός 
χρόνου ενεργοποίησης ολοκληρώθηκε.
Αφού πιέσετε αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ρυθμίσετε ταυτόχρονα τον 
χρονοδιακόπτη και τη ροή του αέρα.
Ακύρωση λειτουργίας χρονοδιακόπτη:
- Ακύρωση προγραμματισμού απενεργοποίησης: Πιέστε το κουμπί και η ένδειξη 
στην οθόνη θα αναβοσβήσει, πιέστε παρατεταμένα ξανά το κουμπί  για 2 με 6 
δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε τη ρύθμιση. 
- Ακύρωση προγραμματισμού  ενεργοποίησης: Πιέστε το κουμπί και η ένδειξη στην 
οθόνη θα αναβοσβήσει, πιέστε αμέσως ξανά το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να 
ακυρώσετε τη ρύθμιση.
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· Λειτουργικό εύρος  του τηλεχειρισμού: ως 5 μέτρα και γωνία 30 μοιρών
από τη συσκευή.

·

Οδηγίες για τις λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου

Διάγραμμα κυκλώματος

Πίνακας κυκλώματος 
οθόνης  

πίνακας κυκλώματος 
πλήκτρων 

Πίνακας παροχής ρεύματος

κύριο 
μοτέρ

Διακόπτης 
πλωτήρα

Π
ρο

στ
ασ

ία
απ

οσ
υν

αρ
μο

λό
γη

ση
ς 

μοτέρ 
περιστροφής

αντλία 
νερού

Μπαταρίες

Μπαταρίες 3A, 1.5V

Πλήκτρο περιστροφής 
Ενεργοποίηση / ρύθμιση /

απενεργοποίηση εφύγρανσης

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση 

Πλήκτρο ρύθμισης λειτουργίας αέρα 

Χρονοδιακόπτης / καθυστέρηση εκκίνησης

Η μπαταρία περιέχει πολλά βαρέα μέταλλα, όξινη βάση και άλλα υλικά, που
αποτελούν απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Οι άχρηστες και παλιές μπαταρίες
πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία συλλογής και ανακύκλωσης.
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καθαρούς
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