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Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση 
 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η 
οικογένειά σας να απολαμβάνετε ένα άνετο περιβάλλον. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας 
δώσει πολύτιμες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σωστή φροντίδα και 
συντήρηση του νέου αφυγραντήρα σας. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε 
τις οδηγίες προσεκτικά και να εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες αυτού του 
αφυγραντήρα. 
 
Η μονάδα αυτή αφαιρεί την ανεπιθύμητη υγρασία από τον αέρα για να 
δημιουργήσει ένα πιο άνετο περιβάλλον στο σπίτι ή το γραφείο σας. Μπορεί να 
μετακινηθεί εύκολα από το ένα δωμάτιο στο άλλο μέσα στο σπίτι σας. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, φροντίστε να λαμβάνετε υπόψη σας τις 

ακόλουθες προφυλάξεις: 

1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια για να αποφύγετε δονήσεις και 

θορύβους. 

2. ΜΗ βυθίζετε τη συσκευή στο νερό και μην την τοποθετείτε κοντά σε νερό. 

3. Σε περίπτωση που η συσκευή έχει κάποιο πρόβλημα δεν πρέπει να την χρησιμοποιείτε. 

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση της 

συσκευής. 

5. Σιγουρευτείτε πως η τάση του δικτύου ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο 

ταμπελάκι της συσκευής. 

6. Η συσκευή προορίζετε για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 

7. Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. 

8. Μη κουνάτε τη συσκευή καθώς το νερό στη δεξαμενή μπορεί να χυθεί στο εσωτερικό και 

να προκαλέσει ζημιά. 

9. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στους αγωγούς εισαγωγής ή 

εκκένωσης. 

10. Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή κοντά σε 

εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. 

11. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείτε από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα 

με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

κοινής λογικής, σε περίπτωση που εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή 

χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους . Τα παιδιά δεν 

πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

12. Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον 

κατασκευαστή ή έναν ειδικευμένο αντιπρόσωπο 

13. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η πρίζα να είναι εύκολα 

προσβάσιμη. 

14. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία σχετικά με τις 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. 

15. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της συσκευής πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ 5°-35°. 

 

Μη προσπαθείτε να επισκευάσετε, αποσυναρμολογήσετε ή συναρμολογήσετε 

μόνοι σας τη συσκευή. Μπορεί να προκαλέσετε μεγαλύτερη ζημιά. Ακόμη και η 

αλλαγή του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 

προσωπικό. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

Αρ. Μοντέλου MDE-1215 

Δυνατότητα αφύγρανσης 12L/ημέρα (30  RH80%) 

Τάση λειτουργίας AC220-240V 

Συχνότητα λειτουργίας 50Hz 

Ισχύς 235W(30℃ RH80%) 

Ένταση ρεύματος 1.25A(30℃ RH80%) 

Χωρητικότητα  δεξαμενής 

νερού 

2L 

Στάθμη θορύβου ≤43dB(A) 

Ψυκτικό υγρό R134a/130g 

Καθαρό βάρος 10.5kg 

Πίεση εισροής 0.5MPa 

Πίεση εκροής 1.5MPa 
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ΜΕΡΗ 

            

 
 

A: Πάνελ αφής 

    

F: Ανεμιστήρας K: Συμπιεστής 

B: Έξοδος αέρα 

 

G: Μοτέρ L: Πλωτήρας 

C: Πλαϊνή είσοδος αέρα 

 

H: Συμπυκνωτής  M: Δεξαμενή νερού 

D: Πλαϊνό πάνελ 

 

I: Εξατμιστής N: Τριπλό φίλτρο (προαιρετικό) 

E: Ιονιστής (προαιρετικό) J: Αισθητήρας υγρασίας  και 

θερμοκρασίας 

O: Πίσω είσοδος αέρα 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

 
 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα, το πάνελ φωτίζεται με μπλέ χρώμα. Πιέστε το 
κουμπί POWER για να ξεκινήσετε ή διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής. Μην αποσυνδέετε το 
καλώδιο ρεύματος για να σταματήσετε τη λειτουργία της. 

Με την εκκίνηση, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση CONT (συνεχής λειτουργία). Οι ενδείξεις 
“POWER” και “CONT” θα ανάψουν με πορτοκαλί χρώμα. Η ταχύτητα ανεμιστήρα θα είναι στη 
μέγιστη ταχύτητα και η φωτεινή ένδειξη της θα είναι κόκκινη. 

Πιέστε το πλήκτρο POWER για να διακόψετε τη λειτουργία. Ο ανεμιστήρας θα σταματήσει 
αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα. 

Σε κατάσταση “CONT”, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας (SPEED), Χρονοδιακόπτη 
(TIMER), Ιονισμού (ION) ανεξάρτητα. 
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ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ 

Πιέστε το κουμπί HUMSET για έξοδο από κατάσταση CONT και είσοδο σε «έξυπνη» λειτουργία. 

Πιέζοντας το κουμπί, ρυθμίζετε την υγρασία ως εξής (Αρχική ρύθμιση στο 60%):  

 60%→ 65%→ 70%→ 75%→ 80%→ 40%→ 45%→50%→ 55%→60%. Όταν το επίπεδο 
υγρασίας του χώρου είναι κατώτερο της ρύθμισης τότε η συσκευή θα διακόψει αυτόματα τη 
λειτουργία. 

5 δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση η οθόνη θα δείξει το τρέχον επίπεδο υγρασίας του χώρου. 

Κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, ώστε η συσκευή να ελέγξει και ανανεώσει 
την ένδειξη από το επίπεδο υγρασίας του χώρου. 

Όταν ρυθμίζετε την υγρασία στο “--%”, η συσκευή θα μπει σε κατάσταση CONT, 5 
δευτερόλεπτα αργότερα, η ένδειξη “HUMSET” θα σβήσει και θα ανάψει αυτή του “CONT”. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
24ωρος χρονοδιακόπτης 
Πιέστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε και ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη, αν θέλετε να 
ακυρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε το κουμπί μέχρι να δείξει στην οθόνη «00». 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
Πιέστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μεταξύ HIGH (ΥΨΗΛΗ) 
και LOW (ΧΑΜΗΛΗ). 

Στην υψηλή ταχύτητα η ένδειξη θα έχει κόκκινο χρώμα ενώ στη χαμηλή θα έχει μπλε χρώμα. 
 

ION  
Πιέστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ιονισμού. 
Η λειτουργία καθαρισμού αέρα μπορεί να ξεκινήσει ανεξάρτητα: Κατά τη λειτουργία, πιέστε το 
κουμπί και θα ξεκινήσει το μοτέρ χωρίς να ξεκινήσει ο συμπιεστής, ώστε να καθαρίζει απλώς ο 
αέρας. Σε αυτή τη λειτουργία μπορούν να ρυθμιστούν ο χρονοδιακόπτης και η ταχύτητα του 
αέρα. 
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Οθόνη LED 
1. Κατά τη λειτουργία της συσκευής θα δείχνει το τρέχων ποσοστό υγρασίας.  
2. Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας θα δείχνει την επιλογή μας. 
3. Κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα δείχνει το χρόνο που επιλέγουμε. 
4. Όταν πιέζουμε παρατεταμένα το «HUMSET» θα ελέγξει και θα δείξει το τρέχων 

ποσοστό υγρασίας. 

 Όταν το τρέχων ποσοστό υγρασίας είναι κάτω από 20% τότε δείχνει «LO». 

 Όταν το τρέχων ποσοστό υγρασίας είναι πάνω από 95% τότε δείχνει «HI». 

Φωτισμός οθόνης: 
1. Σε κανονικά επίπεδα υγρασίας φωτίζεται μπλε. 
2. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας φωτίζεται πράσινη. 
3. Σε πολύ χαμηλά ή πολύ υψηλά επίπεδα υγρασίας φωτίζεται κόκκινη. 
 

 Ένδειξη γεμάτης δεξαμενής 
Όταν η δεξαμενή νερού γεμίσει, η σχετική ένδειξη γίνεται κόκκινη και θα ηχήσει ο βομβητής 15 
φορές πριν σταματήσει. Πρέπει να αδειάσετε τη δεξαμενή και να την επανατοποθετήσετε 
σωστά στη θέση της για να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία της συσκευής. 
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Δεξαμενή νερού 
Όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη, θα κοκκινίσει η σχετική ένδειξη και θα υπάρξει ηχητική 
ειδοποίηση. 
Αφαιρέστε προσεκτικά τη δεξαμενή (FIG 1) και αδειάστε το νερό. 
Τοποθετήστε τη δεξαμενή στη συσκευή. 
 
Συνεχής αποστράγγιση  
Πρώτα αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και έπειτα συνδέστε ένα σωλήνα στην έξοδο νερού (FIG 
2), τοποθετήστε την άλλη άκρη του σωλήνα στο εξωτερικό δοχείο ή αποχέτευση (FIG 3) και 
τέλος τοποθετήστε και πάλι τη δεξαμενή νερού στη θέση της. 

 

Προσοχή 
 

1. Ποτέ μη φράζετε την έξοδο νερού ή το σωλήνα, το νερό θα τρέχει μέσα στη 
δεξαμενή. 
2. Ποτέ μη πιέζετε το σωλήνα αποστράγγισης και κρατάτε τον χαμηλότερα από 
την έξοδο νερού της συσκευής. 
3. Πρέπει να κλείνετε το κάλυμμα όταν δε χρειάζεστε συνεχόμενη αποστράγγιση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
1. Αν αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού ενώ η συσκευή δουλεύει αυτή θα σταματήσει. 
2. Η δεξαμενή νερού είναι η προεπιλεγμένη έξοδος του νερού αποστράγγισης. 
3. Μην αφαιρείτε τον πλωτήρα από τη δεξαμενή νερού (FIG 4), καθώς αυτό θα δημιουργήσει 

λανθασμένη ένδειξη γεμάτης δεξαμενής και η συσκευή δεν θα λειτουργήσει. 
4. Αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή νερού όταν αυτή γεμίσει και έπειτα ρυθμίστε πάλι τη 

συσκευή. 
5. Καθαρίστε τακτικά τη δεξαμενή νερού με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε 

σκληρά καθαριστικά, σύρματα, ή διαβρωτικά υλικά καθώς θα προκαλέσουν ζημιά και 
πιθανή διαρροή νερού. 

6. Όταν επανατοποθετείτε τη δεξαμενή νερού στη συσκευή, χρησιμοποιείστε και τα δυο σας 
χέρια για να σπρώξετε τη δεξαμενή στο σωστό σημείο. Διαφορετικά η ένδειξη γεμάτης 
δεξαμενής θα παραμείνει αναμμένη και η συσκευή δεν θα λειτουργεί. 

 
FIG 1               FIG 2             FIG 3                FIG 4 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 

 
Καθαρισμός  

 Αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό. 

 Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε χημικά, 

διαβρωτικά καθαριστικά. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια ή ακόμη και να 

παραμορφώσουν τα πλαστικά μέρη της συσκευής. 

 Μη ραντίζετε τη συσκευή με νερό. 
 
Φίλτρο αέρα  

 

 Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο αέρα που μπορεί να πλυθεί. Αφαιρέστε το 

φίλτρο, καθαρίστε το και τοποθετήστε το και πάλι στη θέση του. 

 Καθαρίζετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες ή και πιο συχνά αν έχει υπερβολική σκόνη. Αν το 

φίλτρο μπλοκάρει από τη σκόνη τότε θα μειωθεί η αποτελεσματικότητα της συσκευής. 

 Πλύνετε το φίλτρο βυθίζοντάς το σε ένα χλιαρό διάλυμα νερού και ουδέτερου 

απορρυπαντικού, στραγγίξετε και στεγνώστε το καλά σε ένα σκιερό μέρος. 
        

 

Αποθήκευση αφυγραντήρα 

Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα: 

1. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού και σιγουρευτείτε ότι είναι εντελώς άδεια 

2. Αποσυνδέστε από το ρεύμα και τυλίξτε καλά το καλώδιο. 

3. Αφαιρέστε, καθαρίστε και στεγνώστε καλά τα φίλτρα αέρα πριν τα τοποθετήσετε. 

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

θερμοκρασία και ηλιακό φως.  
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 
Πριν καλέσετε τεχνικό για βοήθεια, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα καθώς μπορεί να αποφύγετε 
έξοδα και χρόνο.  
Η λίστα περιλαμβάνει συχνές περιπτώσεις προβλημάτων όπου δεν υπάρχει ελάττωμα στη 
συσκευή ή στη συναρμολόγησή της. 

 
Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δε 

λειτουργεί 

Δεν υπάρχει ρεύμα Συνδέστε σε πρίζα που δουλεύει. 

Η ένδειξη γεμάτης δεξαμενής 

μένει αναμμένη 

Αδειάστε τη δεξαμενή. Σιγουρευτείτε 

ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη 

δεξαμενή αλλά και τον πλωτήρα. 

Η θερμοκρασία χώρου είναι 

κάτω από 5 βαθμούς «CL» ή 

υψηλότερη από 38 «CH» 

Η συσκευή σταματά να λειτουργεί σε 

ακραίες θερμοκρασίες για να 

προστατευτεί από βλάβη. 

Έχει ρυθμιστεί ο 

χρονοδιακόπτης 
Απενεργοποιείστε το χρονοδιακόπτη. 

Η Αφύγρανση δε 

λειτουργεί ή η συσκευή 

ανάβει και σβήνει πολύ 

γρήγορα 

 

Μήπως έφραξε το φίλτρο 

αέρα; 

Καθαρίστε το φίλτρο όπως στις 

οδηγίες. 

Έχετε ανοιχτό παράθυρο ή 

πόρτα στο χώρο; 

Κλείστε το ανοιχτό παράθυρο ή 

πόρτα. 

Βρίσκεται η συσκευή κοντά 

σε πηγή θερμότητας; 

Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από 

πηγές θερμότητας. 

Μήπως εμποδίζεται η ομαλή 

ροή αέρα στην είσοδο ή έξοδο 

αέρα της συσκευής; 

Μετακινήστε το εμπόδιο ή τη 

συσκευή σε ελεύθερο χώρο. 

Ε1 
Πρόβλημα αισθητήρα 

εξάτμισης 

Αποσυνδέστε τον αισθητήρα και 

επανασυνδέστε τον ή αλλάξτε τον. 

E2 
Πρόβλημα αισθητήρα 

υγρασίας 

Αποσυνδέστε τον αισθητήρα και 

επανασυνδέστε τον ή αλλάξτε τον. 

 

Προσοχή: Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα αμέσως 
αν κάτι συμβεί. Στη συνέχεια καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό. 
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