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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Οδηγίες ασφαλείας  

Εγκατάσταση 

Μέρη 

Πίνακας ελέγχου 

Σύντομος οδηγός χρήσης 

Τηλεχειριστήριο 

Τοποθέτηση 

Αποστράγγιση νερού      

Φροντίδα και συντήρηση 

Συχνές ερωτήσεις 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 



Μην καλύπτετε τις γρίλιες εισόδου/εξόδου αέρα.
Για μέγιστη απόδοση, η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο πρέπει να είναι 20 cm και 
τουλάχιστον 50 εκ. από τα αντικείμενα στο δωμάτιο.
Διατηρήστε τα φίλτρα ή τις γρίλιες της μονάδας καθαρά. Υπό κανονικές συνθήκες, τα φίλτρα 
ή οι γρίλιες πρέπει να καθαρίζονται μόνο μία φορά κάθε τρεις εβδομάδες (περίπου). Μη 
χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να είναι  τοποθετημένα τα φίλτρα στη θεση τους καθώς 
μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά στο εσωτερικό της συσκευής. Ένα βρώμικο φίλτρο 
θα περιορίσει την κυκλοφορία αέρα μέσα στη συσκευή και θα αυξήσει την αντίσταση 
στον ανεμιστήρα κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 
Ανάλογα με την ποιότητα του αέρα τα φίλτρα μπορεί να χρειάζονται συχνό καθαρισμό αφού 
κατακρατούν σωματίδια. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, καθαρίστε τα φίλτρα με 
ζεστό σαπουνόνερο και σκουπίστε τα καλά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους.

Γρήγορος οδηγός οπτικού ελέγχου σχετικά με το πού ή πότε να μην χρησιμοποιείτε τον 
αφυγραντήρα σας.

Μην στεγνώνετε τα ρούχα πάνω από τη μονάδα για να αποτρέψετε την εισχώρηση νερού στον 
αφυγραντήρα. Τοποθετήστε τα ρούχα σε απόσταση τουλάχιστον 40 εκ. από τον αφυγραντήρα 
Μην τοποθετείτε τη μονάδα δίπλα σε πηγές θερμότητας (π.χ. ηλεκτρικές θερμάστρες, τζάκια       
κ.λπ.) 
Οι αφυγραντήρες με ζεόλιθο απορροφούν οσμές από το περιβάλλον (από καπνό, μαγείρεμα, 
καλλυντικά κτλ). Μυρωδιά καμμένου κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι 
φυσιολογική καθώς ο ζεόλιθος περνάει μέσα από θερμαντικό στοιχείο. Με τον καιρό η 
μυρωδιά θα εξαφανιστεί.
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση 
αερίων, διαλυτών ή άλλων πτητικών οργανικών ενώσεων, σε πολύ σκονισμένα περιβάλλοντα  
ή σε οποιοδήποτε οικιακό, εμπορικό ή βιομηχανικό χώρο με εύφλεκτη σύνθεση του αέρα.

Εκτεθειμένος σε 
εξωτερικές καιρικές 

συνθήκες

Αν το καλώδιο 
προέκτασης 

υπερφορτωθεί

Σε μέρη όπου 
μπορεί να προκληθεί 

βλάβη από χημικά

Κοντά σε νερό

Σε μέρη που το καλώδιο 
τροφοδοσίας ενδέχεται 

να υποστεί ζημιά

Όταν υπάρχει 
κίνδυνος ή 

παρεμβολή από ξένα 
αντικείμενα

Εάν το καλώδιο 
τροφοδοσίας είναι 

φθαρμένο ή κομμένο 

Σε κεκλιμένη η
ανώμαλη επιφάνεια

Αυτό το προϊόν δεν 
είναι 

κατασκευασμένο για 
επισκευή "Κάντο 

μόνος σου"

Σε μέρη που βρίσκονται 
μικρά παιδιά χωρίς 

επίβλεψη

Σε μέρη όπου υπάρχει 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή 
κοντά σε γυμνή φλόγα

Εάν υπάρχει κίνδυνος 
εισχώρησης νερού στη 

μονάδα 

Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερικούς χώρους και για χρήση μόνο σε οικιακό 
περιβάλλον. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλου είδους τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές. 
Ονομαστικές τιμές: Αυτή η μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη μόνο με γειωμένη πρίζα AC 
220-240 V / 50 Hz. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας 
όπου χρησιμοποιείται η μονάδα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την καταλληλότητα του ηλεκτρικού σας δικτύου, 
ελέγξτε το και, εάν είναι απαραίτητο, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις με τη βοήθεια ενός 
εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου.
Αυτός ο αφυγραντήρας έχει δοκιμαστεί και είναι ασφαλής στη χρήση.  Ωστόσο, όπως και με 
οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, χρησιμοποιήστε τον με προσοχή.
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν την αποσυναρμολόγηση, τη συναρμολόγηση ή τον 
καθαρισμό της συσκευής. 
Μην ακουμπάτε τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας, μολύβια ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα από το 
προστατευτικό
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες.  Δεν προορίζεται επίσης για χρήση από  
άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, παρά μόνο αν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται 
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην 
αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιτήρηση με αυτή τη συσκευή.
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντάς την με νερό ή βυθίζοντας την στο νερό.
Ποτέ μην συνδέετε τη μονάδα στην πρίζα χρησιμοποιώντας μπαλαντέζα. Εάν δεν υπάρχει πρίζα, 
πρέπει να εγκαταστήσετε μία με τη βοήθεια ειδικευμένου ηλεκτρολόγου.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή εάν το καλώδιο, ο μετασχηματιστής ρεύματος ή το φις 
είναι κατεστραμμένα.  Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι τεντωμένο ούτε είναι 
εκτεθειμένο σε αιχμηρά/κοφτερά αντικείμενα.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος. 
Οποιαδήποτε υπηρεσία εκτός από τον τακτικό καθαρισμό ή την αντικατάσταση του φίλτρου θα 
πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω 
μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης. 
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο 
προορίζεται
Μη γέρνετε τη μονάδα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Η μονάδα είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί 
μόνο σε όρθια θέση. Αυτός ο αφυγραντήρας πρέπει πάντα να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται 
σε όρθια θέση.
Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί για περίπου 3-4 λεπτά αφού πατήσετε το πλήκτρο 
απενεργοποίησης. Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει για να απομακρύνεται όλο το νερό 
από το ζεόλιθο. Αποφύγετε να ενεργοποιείτε τον αφυγραντήρα προτού περάσουν 5 λεπτά 
από την απενεργοποίηση του. Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον αφυγραντήρα μέσω 
του καλωδίου ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ON/OFF στον πίνακα ελέγχου.
Τοποθετείτε τη συσκευή σε στεγνό και επίπεδο σημείο.
Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε χώρους πλυντηρίων ούτε σε χώρους όπου η υγρασία
είναι υψηλότερη από 85% RH. Η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 1°
C και 32°C.

Σημαντικό
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΜΕΡΗ

Δεξαμενή νερού

ΠερσίδεςΈξοδος αέρα
Μπροστά οθόνη
Φωτισμός με 
3 χρώματα

Πίνακας ελέγχουl

Λαβή

Επάνω οθόνη

Προ-φίλτρο / 
Φίλτρο ενεργού 
άνθρακα
(προαιρετικό)

Θήρα συνεχούς 
αποστράγγισης 

Καλώδιο ρεύματος

ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ:
Αδειάστε όλο το νερό από τη δεξαμενή νερού προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Για να 
εξοικονομήσετε ενέργεια, μην ανοίγετε παράθυρα ή πόρτες ενώ λειτουργεί η μονάδα. 
Τοποθετήστε τη μονάδα σε σκληρή/επίπεδη επιφάνεια. Κατά την πρώτη χρήση, αφήστε τη 
συσκευή να λειτουργήσει συνεχώς για 24 ώρες. 
Για να μειώσετε τα επίπεδα θορύβου:
Τοποθετήστε ένα κομμάτι χαλιού ή καουτσούκ κάτω από τη μονάδα για να μειώσετε τους 
κραδασμούς κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.  Για το ελάχιστο επίπεδο θορύβου 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία ύπνου

Χαρακτηριστικά 
Ο αφυγραντήρας MDD-86250 ανήκει στους αφυγραντήρες με ζεόλιθο κορυφαίας ποιότητας 
με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Ο αφυγραντήρας MDD-86250 με ζεόλιθο, χρησιμοποιεί τεχνολογία χωρίς συμπιεστή για την 
αφαίρεση της υγρασίας από το περιβάλλον. Οι αφυγραντήρες με ζεόλιθο είναι ιδανικοί για 
λειτουργία τόσο σε κανονικές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες αφού το περιβάλλον 
λειτουργίας τους είναι θερμοκρασίες μεταξύ 1-32°C. Ο αφυγραντήρας έιναι ελαφρύς και 
έυκολος στη μετακίνηση αφού δεν έχει μέσα συμπιεστή. Είναι έξυπνος αφυγραντήρας, 
αφού απομακρύνει την ανεπιθύμητη υγρασία ενώ παράλληλα εξοικονομεί χρήματα λόγω 
του υγροστάτη και της λογικής εξοικονόμησης ενέργειας που διαθέτει. Διαθέτει έξυπνο 
υγροστάτη, από 35-80% RH, που εξασφαλίζει ότι το δωμάτιό σας δεν στεγνώνει πάρα 
πολύ και δεν σπαταλιέται ενέργεια. Διαθέτει επίσης ισχυρή λειτουργία στεγνώματος 
ρούχων και λειτουργία ύπνου δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να επιλέξει μέγιστη 
αφύγρανση ή πιο αθόρυβη λειτουργία.

Οικονομικός, εύκολος στη χρήση, αθόρυβος.
Ψηφιακός υγροστάτης που ελέγχεται από μια έξυπνη ΚΜΕ με 4 λειτουργίες 
(Λειτουργία SMART / Θέρμανση / Αφύγρανση / καθαρισμός αέρα), 
Δυνατότητα ρύθμισης επιπέδου υγρασίας 35-80% RH και οθόνη με 3 χρώματα που 
αλλάζει σύμφωνα με το επίπεδο υγρασίας στο χώρο, κόκκινο χρώμα σημαίνει υψηλή 
συγκεντρωση υγρασίας (πάνω από 80%), πράσινο χρώμα σημαίνει ικανοποιητικό 
επίπεδο υγρασίας (80%≥RH≥60%),ενώ μπλε σημαίνει ξηρό περιβάλλον (κάτω από 60%). 
Λειτουργία καθαρισμού αέρα με έξτρα φίλτρο HEPA.
Λειτουργία Turbo και Sleep για σωστή ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματική 
αφύγρανση και την αθόρυβη λειτουργία.
Εύχρηστα χειριστήρια και ενδείξεις LED.
5 στάδια καθαρισμού του αέρα, με φίλτρο nano-silver, φίλτρο ενεργού 
άνθρακα. φίλτρο HEPA, ιονιστή και λάμπα UV. 
Λειτουργεί πολύ πιο αποτελεσματικά σε χαμηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τους 
αφυγραντήρες με συμπιεστή. 
Θερμαίνει τον αέρα που περνάει από το εσωτερικό του κατά 5-10 C, συμβάλλοντας σε 
μειωμένους λογαριασμούς θέρμανσης
Λειτουργία ειδοποίησης για γεμάτη δεξαμενή και αυτόματης διακοπής. 
Με χερούλι για εύκολη μετακίνηση
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Πλήκτρο λειτουργιών 
Επιλέξτε ανάμεσα στις παρακάτω λειτουργίες
Έξυπνη λειτουργία : Η συσκευή ξεκινάει με την Έξυπνη λειτουργία 
και παραμένει σε αυτή τη λειτουργία μέχρι να επιλεχθεί κάποια άλλη 
λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία το επίπεδο υγρασίας ορίζεται σε 
50%RH, ενώ ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται αυτόματα.Το επίπεδο υγρασίας δεν 
αλλάζει σε αυτή τη λειτουργία
Λειτουργία θέρμανσης / Αφύγρανσης: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την 
επiθυμητή θερμοκρασία και υγρασία στο δωμάτιο.
Λειτουργία καθαρισμού αέρα - Βοηθάει στη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα μέσα στο χώρο μέσα από ένα σύστημα καθαρισμού 5 σταδιών. Σε 
αυτή τη λειτουργία δεν γίνεται αφύγρανση και λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας
Ταχύτητα ανεμιστήρα
Επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας του αέρα στον ανεμιστήρα και το 
επίπεδο αφύγρανσης / θέρμανσης.
Turbo: Υψηλή ταχύτητα, το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργό και το επίπεδο 
αφύγρανσης / θέρμανσης είναι το μέγιστο (όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε 
λειτουργία καθαρισμού αέρα, δε λειτουργεί και η θέρμανση)
Κανονικό: Μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα, το θερμαντικό στοιχείο είναι 
ενεργό κατά το ήμιση ενώ το επίπεδο αφύγρανσης / θέρμανσης είναι 
το κανονικό (όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία καθαρισμού 
αέρα, δε λειτουργεί και η θέρμανση) 
Λειτουργία Ύπνου: χαμηλή ταχύτητα, το θερμαντικό στοιχείο είναι 
ενεργό κατά το ήμιση και το επίπεδο αφύγρανσης / θέρμανσης είναι 
μικρό(όταν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία καθαρισμού αέρα, δε 
λειτουργεί και η θέρμανση)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φίλτρο ενεργού άνθρακα 

Φίλτρο HEPA 

Αφυγραντήρας διπλής λειτουργία (αφυγραντήρας & καθαριστής αέρα) με 5 
στάδια, ιδανικός για να προσφέρει αέρα εξαιρετικής ποιότητας στο σπίτι σας

Αέρας με 
ρύπους 
και 
υγρασία

Στεγνός, 
καθαρός αέρας

Φίλτρο 
ενεργού 
άνθρακα

Λάμπα UVHEPA
φίλτρο

Ιονιστής
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SmartHeater

Air purifierDehumidifier

Turbo

Sleep
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Tank full

FAN 
   SPEED

PLASMA 
   IONISER

MODE
%
h

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Ιονισμός
Πλήκτρο 
ΚΑΤΩ 

Πλήκτρο 
ΠΑΝΩ 

Έλεγχος 
λειτουργίας

Χρονοδιακόπτης Ταλάντωση UV Ταχύτητα 
ανεμιστήρα

Λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ξεκινά ή σταματά τη λειτουργία της συσκευής.

Προ-φίλτρο
με Nano 
Silver



UV (Αποστείρωση) για τον καθαρισμό του αέρα
Για να επιλέξετε UV, πατήστε το πλήκτρο UV και η λυχνία θα ανάψει. Το 
υπεριώδες φως βελτιώνει την ποιότητα του αέρα εξουδετερώνοντας 
βακτήρια, μικροοργανισμούς και μύκητες.

Πλήκτρο για τη λειτουργία ΙΟΝΙΣΜΟΥ
Για να επιλέξετε τη λειτουργία Ιονισμού, πατήστε ΙΟΝ και θα ανάψει η 
λυχνία. Ο ιονισμός ανανεώνει τον αέρα ενώ σκοτώνει ιούς, ακάρεα και 
άλλα αλλεργιογόνα.
Κουμπιά ρύθμισης ΥΓΡΑΣΙΑΣ / ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Σε λειτουργία αφύγρανσης πιέστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ για να 
επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας (35~80%, με διαστήματα 5%) 
Εάν επιλέξετε επίπεδο υγρασίας 35% η συσκευή δε θα σταματήσει  
μέχρι να γεμίσει η δεξαμενή νερού. Τα πλήκτρα αυτά δε ρυθμίζουν το 
επίπεδο υγρασίας στη λειτουργία smart. Σε λειτουργία θέρμανσης, 
πιέστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ & ΚΑΤΩγια να επιλέξετε το 
επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας (16~30 oC, με διαστήματα 1 oC)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Η ενδεικτική λυχνία TIMER ανάβει όταν προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης. 
Είναι διαθέσιμα τα εξής προγράμματα χρονοδιακόπτη.
α) Ενεργοποίηση της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση (η συσκευή είναι σε 
κατάσταση αναμονής)
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να ρυθμίσετε το χρονικό 
Διάστημα (0~24 ώρες) Η συσκευή θα ξεκινήσει να λειτουργεί μόλις φτάσει η 
ρυθμισμένη ώρα.
β) Απενεργοποίηση της συσκευής με χρονοκαθυστέρηση (η συσκευή είναι 
σε λειτουργία) Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί μόλις φτάσει η 
καθορισμένη ώρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν η συσκευή λειτουργεί και απορροφά 
υγρασία από τον αέρα. Σημειώστε οτι η λυχνία μπορεί να μην ενεργοποιηθεί 
αυτόματα με την ενεργοποίηση της συκευής και θα σβήσει όταν επιτευχθεί 
το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας. 

Διψήφια ένδειξη επιπέδου υγρασίας & χρονοδιακόπτη
Η φωτεινή ένδειξη led εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 
1. Όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, εμφανίζει το επίπεδο υγρασίαςτου δωματίου.
2. Όταν έχετε επιλέξει επίπεδο υγρασίας, εμφανίζει το επίπεδο υγρασίας
που έχετε ορίσει, πριν επανέλθει η ένδειξη τρέχοντος ποσοστού υγρασίας στο 
χώρο. Όταν έχει προγραμματιστεί ο χρονοδιακόπτης έναρξης / διακοπής, 
εμφανίζεται η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πριν επανέλθει η ένδειξη τρέχοντος 
ποσοστού υγρασίας στο χώρο
Σημειώσεις: Όταν το επίπεδο υγρασίας είναι εκτός των κανονικών παραμέτρων λειτουργίας, 
θα εμφανιστεί η ένδειξη LO/HI. Όταν το επίπεδο υγρασίας του περιβάλλοντος είναι κάτω από 
20%, θα εμφανιστεί η ένδειξη “LO”. Όταν το επίπεδο υγρασίας του περιβάλλοντος είναι πάνω 
από 90%, θα εμφανιστεί η ένδειξη “HI”. Η λειτουργία αφύγρανσης θα απενεργοποιηθεί έως 
ότου τα επίπεδα υγρασίας επανέλθουν μέσα στο φυσιολογικό εύρος για να αποφευχθεί ζημιά 
στη συσκευή.
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (λειτουργία καθαρισμού αέρα)
Αφαιρέστε το φίλτρο από το σακουλάκι και τοποθετήστε το στη συσκευή. Φροντίστε να περνάτε 
ελαφρά με ηλεκτρική σκούπα το φίλτρο άνθρακα περίπου κάθε 2-3 εβδομάδες και να το αλλάζετε 
κάθε 3-6 μήνες.

(01) (02)
Καθαρισμός στις γρίλιες και στην εξωτερική επιφάνεια
Χρησιμοποιήστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό για να 
καθαρίσετε τα πλενόμενα φίλτρα. Μη χρησιμοποιείτε 
λευκαντικές ή λειαντικές ουσίες. Μην ρίχνετε νερό απευθείας 
πάνω στην κύρια μονάδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και να οδηγήσει στη φθορά της μόνωσης ή να 
προκαλέσει σκουριά στη μονάδα. Οι γρίλιες εισαγωγής και 
εξαγωγής αέρα λερώνονται εύκολα, γι 'αυτό χρησιμοποιήστε μια 
ηλεκτρική σκούπα ή μια μαλακή βούρτσα για να τις καθαρίσετε. 
Σκουπίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί ή 
μια πετσέτα κουζίνας. 

Φίλτρο HEPA: 
Ανάλογα με το χρόνο και τη συχνότητα λειτουργίας, 
προτείνεται να αλλάζετε το φίλτρο μετά από 3 
μήνες. (Το φίλτρο HEPA δεν πλένεται)
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ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
Υπάρχουν τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις, 45/90 μοίρες και σταθερή, οι 
περσίδες θα κινηθούν στην σντίστοιχη γωνία ή θα μείνουν σταθερές, 
ανάλογα. Για να στεγνώσετε ρούχα χρησιμοποιήστε κλίση 45 μοιρών.

ΠΛΗΡΕΣ ΔΟΧΕΙΟ
Εάν το δοχείο νερού έχει γεμίσει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβή-
νει. Η λυχνία θα ενεργοποιηθεί επίσης αν το δοχείο δεν είναι σωστά 
τοποθετημένο



Πλήκτρο Power                    Πατήστε το για να θέσετε τον αφυγραντήρα σε λειτουργία / εκτός 
λειτουργίας

Πλήκτρο κίνησης περσίδων              Πιέστε το πλήκτρο μια φορά για πειστροφή των 
περσίδων, πιέστε ξανά για περιστροφή σε 45 μοίρες και πιέστε ξανά για περιστροφή στις 
90 μοίρες. Μη βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή αν οι περσίδες δεν ανοίξουν μόλις 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Πλήκτρο Timer:  Πιέστε το πλήκτρο               και με τα πλήκτρα                            ρυθμίστε
το χρονοδιακόπτη (1-24 ώρες, χρονοδιακόπτης έναρξης/ διακοπής). Όταν η συσκευή είναι 
ενεργοποιημένη, ο αριθμός που έχετε καθορίσει θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό ωρών 
λειτουργίας της μονάδας πριν από την απενεργοποίηση. Αυτό δεν θα αλλάξει αν η μονάδα τεθεί 
σε λειτουργία απόψυξης ή το δοχείο αδειάσει ή επανατοποθετηθεί. Σε κατάσταση αναμονής ο 
καθορισμένος αριθμός αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα σε ώρες μετά από το οποίο θα τεθεί 
σε λειτουργία η μονάδα. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία έναρξης /  διακοπής πατήστε ξανά το 
πλήκτρο χρονοδιακόπτη. 
Η λειτουργία SMART διατηρεί ιδανική ρύθμιση υγρασίας οικιακού 
περιβάλλοντος 50% και καθορίζει την ταχύτητα του άερα και τη 
λειτουργία αφύγρανσης σύμφωνα με τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. Σε αυτή τη λειτουργία η ταχύτητα του άερα δε μπορεί 
να ρυθμιστεί.
a: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι >65%, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα 
και η συσκευή στη μέγιστη ικανότητα αφύγρανσης
b: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι μεταξύ 55% και 65%, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στην κανονική 
ταχύτητα και η συσκευή στην κανονική λειτουργία αφύγρανσης
c: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι 50% και 55%, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη χαμηλότερη 
ταχύτητα και η συσκευή στη μικρή ικανότητα αφύγρανσης
d: Όταν η υγρασία στο χώρο είναι <50%, ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη χαμηλό-
τερη ταχύτητα και απλά ανακυκλώνει τον αέρα στο χώρο (δε γίνεται αφύγρανση).

Λειτουργία θέρμανσης: Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση θερμοκρασίας ενώ 
ο ανεμιστήρας λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση. Στον πίνακα ελέγχου 
εμφανίζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ στο μπροστά μέρος εμφανίζεται το 
επίπεδο υγρασίας. Η επιθυμητή θερμοκρασία ορίζεται με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ 
(μεταξύ 16-30C,με διαστήματα 1C). Όταν ρυθμίζετε τη θερμοκρασία, τα δεδομένα στον 
πίνακα ελέγχου και στο μπροστά μέρος θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα και θα εμφανίσουν 
τις ενδείξεις. Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον πίνακα ελέγχου θα εμφανίζεται η 
θερμοκρασία και στο μπροστά μέρος το επίπεδο υγρασίας. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 
ταχύτητας ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε το επίπεδο θέρμανσης.
Λειτουργία αφύγρανσης : Η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με τη ρύθμιση αφύγρανσης ενώ 
ο ανεμιστήρας λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση. Στον πίνακα ελέγχου 
εμφανίζεται το επίπεδο υγρασίας στο χώρο ενώ στο μπροστά μέρος εμφανίζεται η 
θερμοκρασία χώρου. Η επιθυμητή υγρασία μπορεί να οριστεί με τα πλήκτρα ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ 
(35-80%,με διαστήματα 5%).  Όταν ρυθμίζετε την υγρασία τα δεδομένα στον πίνακα ελέγχου 
και στο μπροστά μέρος θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα και θα εμφανίσουν τις ενδείξεις. 
Μετά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στον πίνακα ελέγχου θα εμφανίζεται το επίπεδο 
υγρασίας και στο μπροστά μέρος η θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ταχύτητας 
ανεμιστήρα για να ρυθμίσετε το επίπεδο αφύγρανσης.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Λειτουργία καθαρισμού αέρα – Σε αυτή τη λειτουργία δεν πραγματοποιείται αφύγρανση και 
σε συνδυασμό με τα φίλτρα καθαρίζει τον αέρα στο χώρο. Η λάμπα UV μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη λειτουργία για ακόμα πιο αποτελεσματικό καθαρισμό του 
αέρα. 
Σημείωση :
1 Στις λειτουργίες θέρμανσης / αφύγρανσης / smart μπορεί η επιλεγμένη ρύθμιση να μην 
επιτευχθεί ακόμα και μετά από αρκετές ώρες λειτουργίας του αφυγραντήρα. Αυτό μπορεί να 
συμβαίνει επειδή ο χώρος είναι μεγάλος ή για κάποιον άλλο λόγο. Σε κάθε περίπτωση, αν η 
συσκευή λειτουργεί συνεχόμενα για περισσότερες από 8 ώρες, θα απενεργοποιηθεί 
αυτόματα.
2.Στις λειτουργίες θέρμανσης / αφύγρανσης / smart , όταν το επιθυμητό επίπεδο
υγρασίας / θερμοκρασίας επιτευχθεί, το θερμαντικό στοιχείο θα απενεργοποιηθεί όμως ο 
ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 5 λεπτά. Οι γρίλιες θα κλείσουν, η οθόνη θα 
είναι ακόμα ενεργοποιήμενη και μετά από 30 λεπτά ο ανεμιστήρας και οι γρίλιες θα 
ενεργοποιηθούν ξανά για να ανιχνεύσουν τη θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας στο χώρο 
(a) Αν χρειαστεί (σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 1C ή το επίπεδο 
υγρασίας είναι 2% πάνω από τη ρυθμισμένη), το θερμαντικό στοιχείο θα ενεργοποιηθεί για να 
ξεκινήσει η διαδικασία θέρμανσης ή αφύγρανσης ξανά.
(b) Αν δε χρειάζεται να ενεργοποιηθεί το θερμαντικό στοιχείο, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να 
λειτουργεί για 5 λεπτά, οι γρίλιες θα κλείσουν επίσης, ενώ η οθόνη θα είναι ενεργοποιημένη. Η 
λειτουργία της συσκευής συνεχίζεται σύμφωνα με την παραπάνω λογική

3. Στις λειτουργίες θέρμανσης / αφύγρανσης / smart, όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι
ενεργοποιημένο και η συσκευή απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, το θερμαντικό στοιχείο θα 
απενεργοποιηθεί αμέσως, όμως ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για 5 λεπτά 
έτσι ώστε να εκπέμπει την εσωτερική θερμότητα. Σε αυτά τα 5 λεπτά δεν πρέπει να 
αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε πιθανή ζημιά. Ο ανεμιστήρας και 
οι περσίδες θα σταματήσουν μετά από 5 λεπτά.
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΛειτουργία στεγνώματος ρούχων: Για να λειτουργεί συνεχώς ο αφυγραντήρας με 
μέγιστη αφύγρανση έως ότου γεμίσει το δοχείο, το επίπεδο υγρασίας πρέπει να κυμαίνεται 
35% - 50% RH. Το 35% σημαίνει πολύ ξηρό περιβάλλον και η μονάδα θα λειτουργήσει 
μέχρι να γεμίσει το δοχείο νερού, καθώς το 35% RH δύσκολα επιτυγχάνεται σε οικιακό 
περιβάλλον. Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα σε υψηλή ταχύτητα και τις περσίδες είτε σε 
λειτουργία αιώρησης είτε σε σταθερή κλίση 45 μοιρών, κατευθύνοντας τη ροή αέρα πάνω 
στα ρούχα. Μην τοποθετείτε τα ρούχα πάνω στα ανοίγματα του αφυγραντήρα. Βεβαιωθείτε 
ότι δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τη ροή του ζεστού αέρα και, για καλύτερα 
αποτελέσματα, τοποθετήστε τα ρούχα σε απόσταση 1,5 μέτρων από τον αφυγραντήρα.

Σημαντική σημείωση:  Αν τοποθετηθεί μόνιμος σωλήνας αποστράγγισης, η μονάδα δεν θα 
σταματήσει να λειτουργεί.  Η υγρασία ρυθμίζεται ώστε να επιτυγχάνεται υγρασία δωματίου 
περίπου 35% και χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως η λειτουργία στεγνωτηρίου. 
Δεν συνιστάται για παρατεταμένη κανονική λειτουργία σε οικιακό περιβάλλον ή σε περιβάλλον 
γραφείου.

Για να έχετε μεγαλύτερη υγρασία στον αέρα, πατήστε το πλήκτρο ελέγχου υγρασίας και 
ρυθμίστε σε υψηλότερη τιμή ποσοστού (π.χ. 60-70%). 
Η υγρασία στο 50-55% RH. Είναι η συνιστώμενη ρύθμιση, εξαιρετική για οικιακή λειτουργία 
και στέγνωμα 
Η υγρασία στο 60% RH. Ιδανική ρύθμιση για άνετο περιβάλλον και περιπτώσεις όπου η 
ρύθμιση 50% RH θεωρείται πολύ στεγνή για το περιβάλλον. 
Η υγρασία στο 70% RH. Ιδανική για ακατοίκητα οικήματα ή όπου απαιτείται οικονομία χωρίς 
να χρειαστεί ξήρανση του αέρα μεγαλύτερη από 70% RH. 

Κόκκινο χρώμα σημαίνει υγρή ατμόφαιρα, RH>80%
Πράσινο χρώμα σημαίνει φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας, 80%≥RH≥60%
Μπλε χρώμα σημαίνει ξηρή ατμόσφαιρα, RH<60%
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Ενεργοποιήστε / 
Απενεργοποιήστε τη λάμπα 
πατώντας το πλήκτρο ΙΟΝ 3 
φορές μέσα σε 5 δευτερ.

Πιέστε το πλήκτρο 
t imer  όταν η συσκευή 
ε ίναι  ενεργοποιημένη 
γ ια να ενεργοποιήσετε 
στην οθόνη το 
ε ικον ίδ ιο "clock+OFF". 
Το εικονίδιο θα 
αναβοσβήσει για 5 
δευτερόλεπτα και μετά 
πατήστε τα πλήλκτρα 
ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ για να 
ρυθμίσετε την ώρα. Κάντε 
την ίδια διαδικασία για να 
ενεργοποιήσετε το 
εικονίδιο "clock+ON" iόταν 
η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη.

Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε ανάμεσα 
στις ρυθμίσεις  SMART / ΘΕΡΜΑΝΣΗ / 
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΕΡΑ 
Στη ρύθμιση Smar t  θα εμφαν ίζετα ι  στην 
οθόνη 50%  (αυτό το  ποσοστό δεν  
αλλάζε ι )  ενώ θα φαίνεται η ταχύτητα 
ανεμιστήρα ρυθμισμένη στα επίπεδα 1-3.
Στη λειτουργία θέρμανσης θα εμφανίζεται 16-30C, 
και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με τα 
πλήκτρα ΕΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ
Στη λειτουργία ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ θα εμφανίζεται 
35-80% και μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο 
υγρασίας με τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ

ένδειξη ρύθμισης 
περσίδων 
90ο/45o/OSC

Πατήστε το πλήκτρο ΙΟΝ 
για τη λειτουργία ιονισμού

Πιέστε  UV  γ ια  τη 
λειτουργία UV 

Πιέστε FAN για 
επιλογή ανάμεσα σε 
Turbo/Normal/Sleep



Φωτεινή ένδειξη γεμάτου δοχείου
Το κόκκινο φως θα ανάψει και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν το δοχείο πρέπει να 
αδειάσει ή όταν το δοχείο έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει επανατοποθετηθεί στη σωστή θέση. O 
διακόπτης ελέγχου στάθμης νερού θα διακόψει τη λειτουργία του αφυγραντήρα όταν το δοχείο 
γεμίσει ή όταν το δοχείο έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει επανατοποθετηθεί στη σωστή θέση. 
Αδειάστε και επανατοποθετήστε το δοχείο το για να συνεχιστεί η λειτουργία της συσκευής.   
Αυτόματη επανεκκίνηση (σε ορισμένα μοντέλα) 
Αν η μονάδα σταματήσει απροσδόκητα λόγω διακοπής ρεύματος, θα ξεκινήσει ξανά με την 
προηγούμενη λειτουργία που έχει επιλεγεί αυτόματα όταν έγινε η διακοπή.  

Ελαφριά κατασκευή με ροδάκια για εύκολη μετακίνηση
Ο αφυγραντήρας έχει σχεδιαστεί για να είναι ελαφρύς και έυκολος στη μετακίνηση. Τα 
ροδάκια στο κάτω μέρος κάνουν εύκολη τη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο. Η συσκευή 
είναι προηγμένης τεχνολογίας με μικρο-επεξεργαστή και σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών. 
Κωδικοί λάθους μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη.

Άλλες δυνατότητες και ενδείξεις Τοποθέτηση του αφυγραντήρα 
Ένας εσφαλμένα τοποθετημένος αφυγραντήρας θα έχει ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον. 
Κατά την τοποθέτηση του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα γύρω από 
τη μονάδα δεν περιορίζεται.   Αφήστε τουλάχιστον 
20 cm χώρο γύρω από τη μονάδα. 
Αυτός ο αφυγραντήρας είναι σχεδιασμένος μόνο για 
εσωτερικές εφαρμογές κατοικιών / μικρών γραφείων 
και οποιαδήποτε εμπορική ή βιομηχανική χρήση 
ακυρώνει την εγγύηση. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κλειστό χώρο 
για μέγιστη απόδοση. Κλείστε όλες τις πόρτες 
και τα παράθυρα για να δημιουργήσετε ένα 
αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
Ο αφυγραντήρας σας θα αρχίσει να προστατεύει το χώρο σας από τις βλαβερές συνέπειες της 
υπερβολικής υγρασίας μόλις ενεργοποιηθεί. Η υπερβολική υγρασία είναι διασκορπισμένη σε 
όλο το σπίτι σας. Για το λόγο αυτό, ο αφυγραντήρας θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κεντρική και 
χωρίς εμπόδια θέση ώστε να μπορεί να τραβάει αυτόν τον υγρό αέρα προς το μέρος του από 
όλο το σπίτι. Ένας ζεστός διάδρομος ή σημείο του δωματίου είναι μια εξαιρετική θέση για τον 
αφυγραντήρα σας. Εάν είναι δυνατόν, αφήστε τις εσωτερικές πόρτες ανοιχτές για να 
επιτρέψετε την κυκλοφορία του αέρα. Εναλλακτικά, αν έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα σε ένα 
χώρο, μπορείτε να ξεκινήσετε τοποθετώντας τον αφυγραντήρα εκεί και μετακινώντας τον σε 
μια πιο κεντρική θέση αργότερα. Λάβετε υπόψη ότι η συσκευή δεν πρέπει να ακουμπά σε 
ψυγείο ή άλλη πηγή θερμότητας. Κατά την τοποθέτηση του αφυγραντήρα, βεβαιωθείτε ότι 
δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να μπορεί να περιορίσει την κίνηση του αέρα. Τοποθετήστε 
τον αφυγραντήρα σε επίπεδη, στεγνή επιφάνεια. 

Σημείωση: Μην προσπαθείτε να μετακινήσετε τους τροχούς πάνω σε τάπητα ή ανώμαλες 
επιφάνειες, ούτε να μετακινείτε τη μονάδα όταν υπάρχει νερό στο δοχείο, καθώς μπορεί να 
αναποδογυρίσει και να χυθεί το νερό. 

Αποστράγγιση νερού 
Όταν η δεξαμενή νερού γεμίσει, η μονάδα θα σταματήσει αυτόματα. Όταν συμβεί αυτό, θα 
ανάψει η κόκκινη φωτεινή ένδειξη γεμάτης δεξαμενής στον πίνακα ελέγχου.
Σημείωση: Αδειάζετε τη δεξαμενή νερού μόνο όταν είναι γεμάτη ή προτού μετακινήσετε ή 
αποθηκεύσετε τη μονάδα. 
Υπάρχουν δύο τρόποι διάθεσης του συλλεγόμενου νερού.          
Χρησιμοποιήστε τη δεξαμενή
Όταν γεμίσει η δεξαμενή, η μονάδα θα σταματήσει αυτόματα να 
λειτουργεί και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία γεμάτης δεξαμενής.  
Αδειάστε αργά τη δεξαμενή. Πιάστε τη δεξαμενή από τη λαβή της 
και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω. Αδειάστε τη δεξαμενή 
νερού και τοποθετήστε την ξανά στον αφυγραντήρα. Για να 
λειτουργήσει ξανά ο αφυγραντήρας, η δεξαμενή νερού πρέπει να 
είναι τοποθετημένη σωστά στη θέση της.  Ο αφυγραντήρας θα 
επαναλειτουργήσει όταν τοποθετήσετε ξανά τη δεξαμενή στη 
σωστή της θέση. 
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Μην αφαιρείτε τη δεξαμενή νερού αμέσως αφού η συσκευή σταματήσει. Περιμένετε για λίγο 
ώστε να μην στάξει νερό στο εσωτερικό της συσκευής και προκληθεί βλάβη.
Αδειάστε το δοχείο νερού μόνο όταν είναι γεμάτο, πριν μετακινήσετε ή αποθηκεύσετε τη 
συσκευή.
Μην αφήνετε τη δεξαμενή στο πάτωμα καθώς το κάτω μέρος της μπορεί να είναι άνισο με 
αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει και το νερό να χυθεί εκτός.
Όταν αφαιρείτε τη δεξαμενή, μην αγγίζετε τους αισθητήρες ή τα εξαρτήματα που βρίσκονται 
πίσω από τη δεξαμενή. Κάτι τέτοιο, μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή. Αν 
σπρώξετε βίαια και χτυπήσετε τη δεξαμενή ή αν δεν εφαρμόσει καλά στη θέση της, μπορεί 
να προκληθεί αδυναμία λειτουργίας της μονάδας. 
Μην αφαιρείτε εξαρτήματα από τη δεξαμενή νερού ή την υποδοχή της. Ο αισθητήρας 
πλήρωσης νερού δεν θα είναι πλέον σε θέση να ανιχνεύσει τη στάθμη του νερού σωστά με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού από τη δεξαμενή. 
Βεβαιωθείτε οτι το κάλυμμα της δεξαμενής νερού είναι τοποθετημένο στη θέση του πριν 
τοποθετήσετε πίσω τη δεξαμενή.
Αν η δεξαμενή νερού δεν τοποθετηθεί σωστά, η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει. Αφαιρέστε τη 
δεξαμενή νερού και επανατοποθετείστε την μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη. Σε κάθε 
περίπτωση, μην αφήσετε νερό να εισέλθει στη μονάδα καθώς μπορεί να προκληθεί 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φθοράς της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης
Η συσκευή διαθέτει θύρα συνεχούς αποστράγγισης στην οποία μπορεί να συνδεθεί σωλήνας 
με διάμετρο15 χιλ. (δεν περιλαμβάνεται). Το νερό με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διοχετεύεται 
στο νεροχύτη, σε κάποιο μεγαλύτερο δοχείο ή στην αποχέτευση κατευθείαν. Ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα για τη συνεχή αποστράγγιση.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της συνεχούς αποστράγγισης από το πίσω μέρος της 
συσκευής. 
Τραβήξτε προς τα έξω τη δεξαμενή νερού και συνδέστε το σωλήνα με διάμετρο 15 
χιλ. στη θύρα αποστράγγισης. Βεβαιωθείτε οτι η σύνδεση έχει γίνει σωστά
*Σημείωση: ο σωλήνας νερού δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Τοποθετείστε πάλι τη δεξαμενή νερού στη θέση της.

1.

2.

3.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τον σωλήνα νερού με κλίση προς τα κάτω, πράγμα που 
επιτρέπει την ομαλή ροή του νερού. Μη στρίβετε και μην λυγίζετε τον σωλήνα αποστράγγισης.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης δεν χρησιμοποιείται, αφαιρέστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης από το στόμιο εξόδου.
Η μόνιμη αποστράγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με μια αντλία νερού (π.χ. 
κατά την αποστράγγιση ενός υπογείου) για την ώθηση του νερού προς τα πάνω. 

Φροντίδα και συντήρηση 
Φροντίστε να θέτετε πάντα τη συσκευή εκτός λειτουργίας και να την αποσυνδέετε από το 
ρεύμα προτού την καθαρίσετε ή εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Όταν η 
συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνιστάται να αφαιρείτε το φις 
από την πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες (όπως βενζόλιο, αλκοόλη ή βενζίνη), 
καθώς μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμη βλάβη στη μονάδα.  

Καθαρισμός φίλτρων
Στις εισόδους αέρα μπορεί να συσσωρέυτεί σκόνη και βρωμιά οπότε χρειάζονται συχνό 
καθάρισμα με ένα μαλακό νωπό πανί. Αν το φίλτρο έχει σκόνη, η παροχή αέρα και η 
απόδοση της συσκευής επηρεάζονται αρνητικά, ενώ μπορεί να προκληθεί ακόμα και ζημιά. 
Προτείνεται τακτικός καθαρισμός των φίλτρων. Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεμένη 
από την παροχή ρεύματος για να γίνουν εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των 
φίλτρων ενώ για να τοποθετηθούν πίσω τα φίλτρα πρέπει να έχουν στεγνώσει πλήρως

Αφαιρέστε τα φίλτρα από τη συσκευή και απομακρύνετε τη σκόνη.
Καθαρίστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα και το προ-φίλτρο με την ηλεκτρική σκούπα ή 
μια μαλακή βούρτσα. 
Αν η σκόνη και η βρωμιά παραμένουν πλύνετε τα φίλτρα με ζεστό σαπουνόνερο. 
Τοποθετήστε τα φίλτρα στη θέση τους αφού έχουν στεγνώσει πλήρως.

1.
2.

3.
4.

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τα φίλτρα. Το φίλτρο 
ενεργού άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται μετά από περίπου 3-6 μήνες.
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Καθαρισμός της δεξαμενής νερού
Μετά από μερικές εβδομάδες λειτουργίας, φροντίστε να καθαρίζετε τη δεξαμενή για να 
αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Γεμίστε μέχρι τη μέση περίπου τη δεξαμενή 
με καθαρό νερό και προσθέστε λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Ανακινήστε καλά τη δεξαμενή και, 
στη συνέχεια, αδειάστε την και ξεπλύνετέ την. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε πλυντήριο 
πιάτων για να καθαρίσετε το δοχείο. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα, το δοχείο πρέπει 
να επανατοποθετηθεί καλά στον αφυγραντήρα για να ξαναρχίσει η λειτουργία του. 

Συντήρηση στο τέλος της περιόδου λειτουργίας:：
1. Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο νερού.
2. Καθαρίστε τη μονάδα και τα φίλτρα σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία καθαρισμού.
3. Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ειδικό χώρο αποθήκευσης καλωδίων στο πίσω

μέρος της μονάδας.
4. Σκεπάστε τη μονάδα και φυλάξτε την σε στεγνό μέρος.

Συντήρηση και αντικατάσταση καλωδίου ρεύματος
Αν το καλώδιο ρεύματος έχει φθορά, μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Αποφύγετε να 
τραβάτε το καλώδιο, να το περιστρέφετε, να το πιέζετε και φροντίστε να το 
κρατάτε μακριά από κατοικίδια. Αν το καλώδιο έχει φθορά, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Καλέστε το εξουσιοδοτημένο service για 
να το αντικαταστήσει και μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

Συχνές ερωτήσεις 
Γιατί η μονάδα δεν λειτουργεί/ή σταματά ξαφνικά; 
Το δοχείο νερού μπορεί να είναι γεμάτο ή να μην είναι στη θέση του. Για αποκατάσταση της 
λειτουργίας: αδειάστε τη δεξαμενή και επανατοποθετήστε την προσεκτικά στη μονάδα. 
Ποσότητα νερού και άδειασμα δοχείου νερού
1) Όταν χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα για πρώτη φορά, θα λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση
για να μειώσει το επίπεδο υγρασίας στο 50%RH (προεπιλεγμένη ρύθμιση). Κατά τη διάρκεια 
αυτής της λειτουργίας θα μαζεύει μεγαλύτερες ποσότητες νερού και άρα θα χρειάζεται πιο  
συχνό άδειασμα του δοχείου (ίσως και 2-3 φορές τη μέρα). Όσο τα επίπεδα υγρασίας στο 
χώρο θα μειώνονται, τόσο λιγότερο νερό θα μαζεύει και ο αφυγραντήρας ο οποίος θα 
λειτουργεί για μεγαλύτερα διαστήματα μόνο σε λειτουργία ανεμιστήρα. Πρόκειται για 
φυσιολογική λειτουργία αφού οφείλεται στην έξυπνη λογική της συσκευής που εξοικονομεί 
χρήματα και ενέργεια.
2) Εκτός από την περίπτωση που θέλετε να στεγνώσετε ρούχα, ρυθμίστε το επίπεδο υγρασίας
στο 50-60%RH
3)Αν έχετε ακόμα υδρατμούς στα παράθυρα σας ή θέλετε να μειώσετε την υγρασία σε ποσοστό 
μικρότερο από 40%RH, ενεργοποιήστε τη συνεχή λειτουργία σε συνδυασμό με την ταχύτητα 
turbo του ανεμιστήρα. Αυτό μπορεί να χρειάζεται σε περίπτωση που έχετε μονά τζάμια, το σπίτι 
δεν έχει καλή μόνωση ή η εξωτερική θερμοκρασία είναι εξαιρετικά χαμηλή. Η ταχύτητα turbo 
θα αυξήσει τη θέρμανση στο δωμάτιο μειώνοντας τους λογαριασμoύς θέρμανσης.
4) Για ακατοίκητα οικοίματα (πχ γκαραζ) ρυθμίστε το επίπεδο υγρασίας στο 60-70%RH,
με τον ανεμιστήρα σε ταχύτητα turbo ή sleep, σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζετε ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος ενώ λύνετε το πρόβλημα της υγρασίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Πρόβλημα   Αιτία      Λύση
Η συσκευή δεν 
λειτουργεί   

1. πιθανό πρόβλημα με
την παροχή ρεύματος
2 γεμάτο δοχείο νερού
3 υψηλή θερμοκρασία 
δωματίου ή καλυμμένη 
έξοδος αέρα

1. Καλέστε ηλεκτρολόγο για
επιδιορθώσει την παροχή 
2. Αδειάστε ή τοποθετήστε 
σωστά το δοχείο νερού
3. χαμηλώστε τη θερμοκρασία

Αδύναμη 
απόδοση 

1. Βρώμικο φίλτρο
2. Ανοιχτό παράθυρο ή
πόρτα
3. καλυμμένη είσοδος /
έξοδος αέρα

1. Καθαρίστε τα φίλτρα
2. Κλείστε πόρτες και παράθυρα
3. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από

τις εξόδους και εισόδους αέρα

Η λειτουργία της 
μονάδας είναι 
θορυβώδης 

1. τοποθετημένη σε
ανώμαλη επιφάνεια 
2. φραγμένο φίλτρο

1. Τοποθετήστε τη μονάδα
σε επίπεδη επιφάνεια πάνω 
σε ένα χαλί
2. Καθαρίστε το φίλτρο

Ο 
αφυγραντήρας 
δεν βγάζει νερό

Μήπως η μονάδα είναι 
ρυθμισμένη σε επίπεδο 
υγρασίας χαμηλότερο από 
αυτό που υπάρχει στο 
χώρο;

Ρυθμίστε το επίπεδο υγρασίας 
του υγροστάτη σε επίπεδο 
χαμηλότερο από την τρέχουσα 
ένδειξη υγρασίας. 

Η συσκευή 
λειτουργεί αλλά 
η υγρασία στο 
χώρο είναι 
ακόμα υψηλή

1. Ο χώρος είναι μεγάλος.
Η συσκευή είναι 
κατάλληλη για μικρά 
σπίτια με έως και 5 υ/δ
2. Υπάρχουν πολλές
πηγές  υγρασ ίας .  
Μπάν ιο ,  πλύσ ιμο ,  
σ τ έγνωμα  ρούχων  και 
μαγείρεμα είναι πηγές
υγρασίας

1. Χρησιμοποιήστε
αφυγραντήρα με μεγαλυτερη 
χωρητικότητα. Καλέστε την 
εξυπηρέτηση πελατών για 
συμβουλή
2. Χρησιμοποιήστε
αφυγραντήρα με μεγαλυτερη 
χωρητικότητα.

Δημιουργία 
υδρατμών στα 
τζάμια

Η εξωτερική θερμοκρασία 
έχει μειωθεί σημαντικά

Ρυθμίστε τη συσκευή στο 40%
RH και αφήστε τη να λειτουργεί 
για παραπάνω ώρα

Η θερμοκρασία στην 
επιφάνεια του παράθυρου 
είναι πολύ χαμηλή για να 
μπορεί ο αφυγραντήρας να 
αφαιρέσει την υγρασία. 
Ε ίναι  συχνό φαινόμενο 
όταν η εξωτερική 
θερμοκρασία ε ίνα ι  
χαμηλή όπως επίσης και  
σε σπίτ ια με κακή 
μόνωση 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
στεγνώματος ρούχων σε 
24ωρη βάση και σε 
περίπτωση που αυξηθεί η 
εξωτερική θερμοκρασία θα 
υποχωρήσουν οι υδρατμοί

Βγαίνει ζεστός ή 
αέρας από τη 
συσκευή

Ο ξηρός αέρας περνάει 
από ένα θερμαντικό 
στοιχείο πριν 
απελευθερωθεί στο 
δωμάτιο

Φυσιολογική λειτουργία 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο MDD-86250
Ονομαστική τάση 220-240V~  50Hz
Δυνατότητα αφύγρανσης 10L/Day (20oC RH60%)
Μέγιστη Ισχύς 710W
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 6.5 λίτρα
Παροχή αέρα 190 m3/h
Επίπεδο θορύβου 40 dB(A)
Καθαρό βάρος 9.1 kg
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενεδεικτικές και μπορεί να αλλάξουν

Το νερό δε 
φεύγει μέσα στο 
σωλήνα 
αποστράγγισης

Το νερό διοχετεύεται στο 
δοχείο νερού παρόλο που 
είναι συνδεμένος ο 
σωλήνας αποστράγγισης

3. Έχει συσσωρευτεί βρωμιά
στο εσωτερικό
4.Υπάρχει πρόβλημα
στεγανοποίησης 
5. Αν το πρόβλημα
παραμένει καλέστε το σερβις

Στάζει νερό η 
συσκευή

Συνήθως συμβαίνει όταν 
η συσκευή δεν είναι σε 
επίπεδη επιφάνεια ή 
οταν δεν έχει καθαριστεί 
το φίλτρο και έχει 
εισχωρήσει βρωμία στο 
εσωτερικό της συσκευής

1. Ελέγξτε μήπως το δοχείο
νερού έχει ρωγμές γεμίζοντας 
το με νερό και τοποθετώντας 
το σε πάνω σε χαρτί κουζίνας
2. καθαρίστε τα φίλτρα
3. Αν το πρόβλημα παραμένει
καλέστε το σερβις

Η συσκευή 
συνεχίζει να 
λειτουργεί και 
αφού φτάσει 
στο επιθυμητό 
επίπεδο 
υγρασίας / 
θερμοκρασίας

Οι αισθητήρες 
θερμοκρασίας και 
υγρασίας δεν ανιχνεύουν 
σωστά τη θερμοκρασία 
και το επίπεδο 
θερμοκρασίας

1. Καθαρίστε τα φίλτρα και
ρίξτε μια ψυχρή ρυπή αέρα 
στους αισθητήρες με τη χρήση 
σεσουάρ
2. Αποσυνδέστε από το
ρεύμα για 10 λεπτά για να γίνει 
επανεκκίνηση της ΚΜΕ
3. Αν το πρόβλημα παραμένει
καλέστε το σερβις

Η συσκευή 
συνεχίζει να 
λειτουργεί για 2-3 
λεπτά μετά την 
απενεργοποίηση 

Η συσκευή στεγνώνει 
εσωτερικά πριν 
απενεργοποιηθεί

Φυσιολογική λειτουργία

Η συσκευή 
σταματάει μετά 
από 8 ώρες 
λειτουργίας

Φυσιολογική λειτουργία

Σημείωση: Αν τα παραπάνω δεν επιλυθούν, καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις και 
μην επιδιώξετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Δ. 117/2004

Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών 
προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να 
ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, Θα πρέπει να μεταφέρονται 
σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού 
σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14/30/EU
Low Voltage Directive: 14/35/EU Rohs 2 
Directive: 11/65/EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr

Η συσκευή σταματάει για να 
μειωθεί η θερμοκρασία της και 
θα ξεκινήσει μετά από 30 λεπτά 
ή    αν το επίπεδο υγρασίας είναι 
μεγαλύτερο από τη ρύθμιση.






