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Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

Η δική σας ασφάλεια αλλά και των γύρω σας είναι πολύ σημαντική 
Στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αλλά και πάνω στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί σημαντικές 

ειδοποιήσεις ασφαλείας. Διαβάστε τις πολύ προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες. 

 

Το τρίγωνο με το θαυμαστικό προειδοποιεί για πιθανό κίνδυνο που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 
Όλες οι πληροφορίες ασφαλείας θα ακολουθούν το προειδοποιητικό σήμα και 
λέξεις όπως «Προσοχή» ή «Κίνδυνος» όπως φαίνονται παρακάτω. 

    
  DANGER 

 Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες άμεσα υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    

  WARNING  Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. 

   Οι προειδοποιήσεις ασφαλείας σας ενημερώνουν για τους πιθανούς κινδύνους, πώς να τους 
αποφύγετε αλλά και τις συνέπειες αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες. 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
Προσοχή: Για να αποφύγετε κινδύνους όπως πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή 
προβλήματα υγείας από τη χρήση του αφυγραντήρα, ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές αρχές. 
■ Πριν συνδέσετε στο ρεύμα, σιγουρευτείτε ότι η 

τάση του ηλεκτρικού δικτύου είναι 220-240V και η 
συχνότητά του 50Hz. 

■ Συνδέστε μόνο σε πρίζα με σωστή γείωση. 

■ Μη χρησιμοποιείτε επεκτάσεις, πολύμπριζα 
ή ταυ για τη σύνδεση της συσκευής στο 
ηλεκτρικό δίκτυο. 

■ Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μη 
σκεπάζετε τη συσκευή. 

■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τη πρόζα πριν την 
απενεργοποιήσετε. 

■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μπάνιο ή χώρο 
πλύσης. 

■ Συνδέστε σε πρίζα μακριά από το μέρος με 
υπερβολική υγρασία. 

■ Μη ψεκάζετε τη συσκευή με νερό, εντομοκτόνα, 
άλλα διαβρωτικά ή εύφλεκτα υλικά. 

 ■ Πριν τη συντήρηση, αποσυνδέστε από τη 
πρίζα. 

■ Αν θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή, 
πρώτα απενεργοποιήστε την και έπειτα 
αποσυνδέστε από τη πρίζα. 

■ Μη πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό που 
συλλέγεται στη δεξαμενή νερού. 

■ Η συσκευή είναι σχεδιασμένη μόνο για 
εσωτερική χρήση, κρατήστε την μακριά από 
πηγές θερμότητας. 

■ Αν φθαρεί το καλώδιο ρεύματος της 
συσκευής, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή τεχνικό. 

■ Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
από παιδιά! Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν 
με τη συσκευή. 

■ Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη 
συσκευή. 

Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά 
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Εγκατάσταση συσκευής 

Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
 

 WARNING 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

Συνδέστε μόνο σε πρίζα με γείωση 

Μη χρησιμοποιείτε ταυ ή πολύμπριζο 

Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου 

Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
σοβαρού τραυματισμού. 

Λεπτομερείς προδιαγραφές ισχύος παρακάτω: 

Συνδέστε το ρευματολήπτη μόνο σε κατάλληλη 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

 Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας 

 

■ 220-240V / 50Hz 

■ 10Α ασφάλεια αυτόματη ή μη 

 
 

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με σωστά 

γειωμένη πρίζα. Αν το καλώδιο ρεύματος της 

συσκευής δεν ταιριάζει με την πρίζα του χώρου 

σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον 

αντιπρόσωπο/εισαγωγέα. Η γείωση της πρίζας 

και γενικά οι προδιαγραφές της θα πρέπει να 

ακολουθούν τις εθνικές προδιαγραφές και 

κανόνες, για αποφυγή ατυχήματος και κινδύνου 

ηλεκτροπληξίας. Είναι ευθύνη του χρήστη να 

ελέγξει ότι η παροχή ρεύματος πληροί τις 

προδιαγραφές. 

 

 

 

Υποχρεώσεις πελάτη 

■ Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό σε περίπτωση αμφιβολίας 

■ Ελέγξτε ότι το ηλεκτρικό δίκτυο του χώρου πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη σύνδεση και 
λειτουργία της συσκευής. 

■ Αποσυνδέστε από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

Προδιαγραφές χώρου

Προσοχή: Το πραγματικό προϊόν μπορεί 
να διαφέρει από τις παρακάτω 
φωτογραφίες. 

■ Αφήστε απόσταση τουλάχιστο 30,5 
εκατοστά από το πλάι και 45,7 
εκατοστά από πάνω για τη σωστή 
λειτουργία της συσκευής. 

■ IΤοποθετήστε τη συσκευή σε 
επίπεδη σταθερή επιφάνεια που 
μπορεί να συγκρατήσει τη συσκευή 
με γεμάτη τη δεξαμενή νερού. 

■ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάντα 
με κλειστά παράθυρα και πόρτες, 

διαφορετικά η υγρασία του 
περιβάλλοντος θα αυξήσει το φόρτο 
εργασίας της συσκευής. 

■ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε 
θερμοκρασίες κάτω των 5° C, και 
πάνω των 35° C, καθώς αυτό μπορεί 
να αναγκάσει τη συσκευή να 
διακόψει τη λειτουργία της. 

■ Ανοίξτε το κάλυμμα του αεραγωγού 
πριν τη χρήση και βεβαιωθείτε ότι 
δεν καλύπτεται κατά τη χρήση, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος 
υπερθέρμανσης.
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Χρήση του αφυγραντήρα 
Μέρη της συσκευής 

              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Χερούλι 

2. Κάλυμμα αεραγωγού 

3. Μπροστινό κάλυμμα 

4. Πίσω κάλυμμα 

5. Δεξαμενή νερού 

6. Κάλυμμα φίλτρου αέρα 

7. Έξοδος νερού 

8. Στήριγμα περιτύλιξης καλωδίου 

9. Υποδοχή αποθήκευσης ρευματολήπτη 

10. Ροδάκια

Χρήση και ρυθμίσεις
Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας 

■ Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία βεβαιωθείτε πως η 
δεξαμενή νερού είναι άδεια και στη θέση της και 
σωστά τοποθετημένη στη συσκευή. 

■ Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, ανοίξτε το κάλυμμα 
του αεραγωγού στη σωστή θέση. 

■ Κάθε φορά που αποσυνδέετε τη πρίζα ή υπάρχει 
διακοπή ρεύματος, με την επαναφορά του, η 
συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία στις 
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

Προσοχή 

■ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι 
από 5°C μέχρι 35°C. 

■ Η ρυθμιζόμενη υγρασία μπορεί να είναι από 30% 
RH μέχρι 80% RH. 

■ Όταν η οθόνη δείχνει «CO», σημαίνει ότι η 
συσκευή λειτουργεί σε συνεχή αφύγρανση. 

■ Όταν η υγρασία του χώρου φτάσει στη ρυθμισμένη 
τιμή του αφυγραντήρα, τότε ο συμπιεστής θα 
διακόψει τη λειτουργία του και θα ακολουθήσει 
μετά από λίγο και ο ανεμιστήρας.
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Έλεγχος της συσκευής 

 

 
 
 

 

 

 WARNING 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

Συνδέστε μόνο σε πρίζα με γείωση 

Μη χρησιμοποιείτε ταυ ή πολύμπριζο 

Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου 

Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
σοβαρού τραυματισμού. 

 

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα 

2. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκινήσει η 
λειτουργία και να ανάψει η σχετική ένδειξη. 

3. Ανοίξτε το κάλυμμα του αεραγωγού 

4. Πιέστε το κουμπί «Mode» για επιλογή της 
επιθυμητής λειτουργίας. Κάθε πάτημα αλλάζει τη 
σειρά ως εξής: Έξυπνη λειτουργία, κανονική 
λειτουργία, έντονη λειτουργία, καθαρισμός αέρα. Η 
προεπιλεγμένη λειτουργία είναι αυτή της έξυπνης. 

5. Επιλέξτε την επιθυμητή υγρασία, ανατρέξτε στη 
ρύθμιση υγρασίας του παρόντος 

6. Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη όπως αναγράφεται 
παρακάτω. 

7. Για να διακόψετε χειροκίνητα απλά πιέστε το 
κουμπί ενεργοποίησης. 

Σημείωση: Η συσκευή αποθηκεύει τις ρυθμίσεις 
επιπέδου υγρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα, πριν 

διακόψει τη λειτουργία. Κατά την επαναλειτουργία θα 
συνεχίσει με τις ίδιες ρυθμίσεις εκτός και αν διακοπεί η 
παροχή ρεύματος ή αποσυνδεθεί από την πρίζα. Τότε 
επανέρχεται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. 

Γεμάτη δεξαμενή νερού 

Αν ανάψει η ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού, η 
λειτουργία του αφυγραντήρα θα διακοπεί αυτόματα. Σε 
αυτή την περίπτωση ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

■ Ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει η δεξαμενή νερού και 
αδειάστε την αν χρειαστεί. Επανατοποθετήστε την 
σωστά! 

■ Αν δεν τοποθετηθεί σωστά, η δεξαμενή νερού, τότε 
η συσκευή δεν θα λειτουργεί! Ελέγξτε ότι την 
τοποθετήσατε σωστά και έχει σβήσει η σχετική 
ένδειξη. 

■ Αφού τοποθετήσετε τη δεξαμενή νερού στη θέση 
της, περιμένετε 5 λεπτά πριν θέσετε τη συσκευή σε 
λειτουργία. 

Επιλογή τύπου λειτουργίας 

1. Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης μια φορά για 
εκκίνηση λειτουργίας και έπειτα το Mode για 
επιλογή τύπου λειτουργίας. Η προεπιλογή είναι η 
έξυπνη λειτουργία. 

2. Κάθε πάτημα του Mode αλλάζει τη σειρά ως εξής: 
Έξυπνη λειτουργία, κανονική λειτουργία, έντονη 
λειτουργία, καθαρισμός αέρα. 

3. Καθαρισμός αέρα: λειτουργεί ο ανεμιστήρας και 
καθαρίζει τον αέρα μέσω του φίλτρου αέρα, ενώ δεν 
λειτουργεί η αφύγρανση. 

4. Κανονική λειτουργία: Ρυθμίζετε το επιθυμητό 
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ποσοστό υγρασίας, όπως θα δείτε παρακάτω και η 
συσκευή θα λειτουργεί μέχρι η υγρασία του χώρου 
να φτάσει στο επιλεγμένο ποσοστό. Ιδανικός τύπος 
λειτουργίας για νυχτερινές ώρες που χρειάζεται 
ησυχία και τα ποσοστά υγρασίας δεν είναι υψηλά. 

5. Έντονη λειτουργία: σε αυτή τη λειτουργία δε 
μπορείτε να ρυθμίσετε ποσοστό υγρασίας. Χρήσιμη 
λειτουργία σε περιβάλλοντα με πολύ υψηλό 
ποσοστό υγρασίας καθώς η αφύγρανση λειτουργεί 
ασταμάτητα. Κατάλληλη και για στέγνωμα ρούχων ή 
για άτομα που χρειάζονται χαμηλά ποσοστά 
υγρασίας. 

6. Έξυπνη λειτουργία: Η ταχύτητα αέρα ρυθμίζεται 
αυτόματα ώστε η σχετική υγρασία του χώρου να 
φτάσει στο 55% που είναι και το ιδανικό ποσοστό 
για τον άνθρωπο. Όταν η σχετική υγρασία είναι 70% 
ή παραπάνω, η αφύγρανση αυτομάτως λειτουργεί 
έντονα. Σε ποσοστό 55-70% θα λειτουργεί κανονικά 
και σε ποσοστό κάτω του 55% θα σταματήσει η 
αφύγρανση και θα λειτουργεί μόνο ο καθαρισμός 
αέρα (Σημείωση: δε μπορείτε να επιλέξετε ποσοστό 
υγρασίας σε αυτή τη λειτουργία). 

Επιλογή ποσοστού υγρασίας 

1. Πιέστε το πλήκτρο Mode για επιλογή της κανονικής 
λειτουργίας ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποσοστό 
υγρασίας (δε μπορείτε να επιλέξετε ποσοστό 
υγρασίας στις λειτουργίες καθαρισμού αέρα, 
έντονης ή έξυπνης αφύγρανσης). 

2. Επιλέξτε, χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο κάτω 
μέρος της οθόνης, το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας 
από 30% ως 80%.(Σημείωση: το αρχικό ποσοστό 
είναι στο 55%). Αν η σχετική υγρασία του χώρου 
είναι πάνω από τη ρύθμιση, τότε θα ξεκινήσει η 
αφύγρανση. Αν η σχετική υγρασία του χώρου είναι 
μικρότερη της ρύθμισης τότε θα λειτουργήσει μόνο 
ο καθαρισμός αέρα. 5 δευτερόλεπτα μετά τη 
ρύθμιση, η οθόνη θα σταματήσει να αναβοσβήνει 
και η ρύθμιση θα αποθηκευτεί. 

3. Συνεχής αφύγρανση: στην κανονική λειτουργία 
μπορείτε να επιλέξετε τη συνεχή αφύγρανση. Πιέστε 
τα βελάκια κάτω από την οθόνη μέχρι αυτή να δείξει 
«CO» και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. 

 

Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων 

1. Η οθόνη θα δείχνει τη σχετική υγρασία και την ώρα 
(αναλόγως τη ρύθμιση). 

2. Όταν η αφύγρανση λειτουργεί τότε η οθόνη θα 
δείχνει τη σχετική υγρασία του χώρου. 

3. Αν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, τότε η οθόνη θα 

δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας. Από 
1~12 ώρες. 

Χρονοδιακόπτης 

1. Πιέστε το πλήκτρο Time και κατόπιν επιλέξτε χρόνο 
λειτουργίας από 1 ως 12 ώρες. 

2. 5 δευτερόλεπτα μετά η ένδειξη ενεργού 
χρονοδιακόπτη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και 
θα μείνει αναμένη, επιβαιβεώνοντας τη ρύθμιση. 

Σημείωση: Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί σε 
όλες τις λειτουργίες. Στο τέλος του επιλεγμένου χρόνου, 
η αφύγρανση θα σταματήσει αυτόματα και θα 
ακολουθήσει ο ανεμιστήρας. Η συσκευή θα μπει σε 
κατάσταση αναμονής. 

Λειτουργία ιονισμού 

1. Πιέστε το πλήκτρο «Anion» για να ξεκινήσει η 
λειτουργία ιονισμού του αέρα. Για να σταματήσετε 
τον ιονισμό πιέστε πάλι το πλήκτρο «Anion». 

Προσοχή:  

Η συσκευή είναι ένας τύπου Β αφυγραντήρας χαμηλής 
θερμοκρασίας, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
θερμοκρασίες από 5~35°C. Αν η θερμοκρασία του 
χώρου πολύ χαμηλή, η επιφάνεια ψύξης θα παγώσει και 
θα ξεκινήσει αυτόματα η λειτουργία απόψυξης. Η 
ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήνει σε αυτή την 
κατάσταση. 

Σε χαμηλή θερμοκρασία η λειτουργία της απόψυξης θα 
ακυρώσει τη λειτουργία της αφύγρανσης αυτόματα. 
Ακόμη και αν προσπαθήσετε να ρυθμίσετε το ποσοστό 
υγρασίας, η αφύγρανση δεν θα ξεκινήσει. Όταν η 
θερμοκρασία ανέβει σε κανονικά επίπεδα τότε η 
αφύγρανση θα ξεκινήσει αυτόματα. 

Προσοχή: 

1. Αν η σχετική υγρασία περιβάλλοντος είναι 
χαμηλότερη από τη ρύθμιση, τότε η αφύγρανση δεν 
θα ξεκινήσει. 

2. Αν η ένδειξη γεμάτης δεξαμενής νερού ανάψει τότε 
αδειάστε τη δεξαμενή, τοποθετήστε την στη θέση 
της και έπειτα η λειτουργία της συσκευής θα 
ξεκινήσει ξανά. 

3. Αν διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, αδήστε 
να περάσουν τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την 
ξαναθέσετε σε λειτουργία καθώς αυτό θα 
προστατέψει το συμπιεστή. 

4. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την 
από το ρεύμα. 
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Δεξαμενή νερού και αποχέτευση

 WARNING 

Κίνδυνος ασθένειας 

Μη πίνετε ή χρησιμοποιείτε το νερό από τη 
δεξαμενή νερού. 

Κίνδυνος ασθένειας 

 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση δεξαμενής νερού. 

1. Όταν η δεξαμενή νερού γεμίσει, η συσκευή θα 
διακόψει τη λειτουργία και η ένδειξη γεμάτης 
δεξαμενής θα ανάψει. 

2. Πριν αδειάσετε το νερό αποσυνδέστε τη συσκευή 
από το ρεύμα. 

3. Τραβήξτε απαλά τη δεξαμενή έξω από τη συσκευή 
κρατώντας τη και από τις δυο πλευρές. 

4. Αφού αδειάσετε το νερό, επιστρέψτε τη δεξαμενή 
στη θέση της μέσα στη συσκευή. 

5. Η ένδειξη γεμάτης δεξαμενής θα σβήσει και η 
ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει. 

Σημείωση: Για να αποφύγετε επιβάρυνση του 
συμπιεστή, μη διακόπτετε τη λειτουργία 
επανειλημμένως προσπαθώντας να αδειάσετε τη 
δεξαμενή πριν γεμίσει. 

 

                

 
 

 

Αποχέτευση 

Μπορείτε να συνδέσετε συνεχής αποχέτευση στη 
συσκευή. 

2. Ανοίξτε το κάλυμμα εξόδου νερού στο πίσω μέρος 
της συσκευής και τραβήξτε τη σύνδεση σωλήνα. 

3. Συνδέστε τη σωλήνα στο σύνδεσμο εξόδου νερού 
προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διαρροή. 

4. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην 
αποχέτευση (π.χ. πατοσίφωνο) προσέχοντας να μην 
εμποδίζετε η ομαλή ροή και να είναι σε χαμηλότερο 
επίπεδο από την έξοδο νερού. 

Σημειώσεις: 

■ Αν δεν επιθυμείτε τη χρήση της εξόδου νερού τότε 
αποσυνδέστε το σωλήνα, σπρώξτε τη σύνδεση 
νερού στη θέση της και τοποθετήστε ξανά το 
κάλυμμα εξόδου νερού. 

■ Σε όλες τις περιπτώσεις η δεξαμενή νερού θα πρέπει 
να είναι στη θέση της μέσα στη δεξαμενή, αλλιώς  η 
συσκευή δεν θα λειτουργεί! 

Φυσιολογικοί ήχοι 

Κατά τη λειτουργία της συσκευής θα ακούτε τους 
παρακάτω φυσιολογικούς ήχους. 

Θόρυβος συμπιεστή ο οποίος μπορεί να ακούγεται 
περισσότερο από τον ανεμιστήρα αλλά είναι 
φυσιολογικό. 

Θόρυβος κατά την εκκίνηση ή διακοπή της λειτουργίας 
του συμπιεστή στην αυτόματη λειτουργία. 

Θόρυβος ανεμιστήρα και του αέρα. 
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Φίλτρο αέρα
Το φίλτρο είναι αποσπώμενο και εύκολο στον 
καθαρισμό. Ο συχνός καθαρισμός του φίλτρου αφαιρεί 
τα σωματίδια και τη σκόνη από αυτό και διευκολύνει τη 
σωστή λειτουργία του αφυγραντήρα. Για αυτό το λόγο 
συνιστούμε να ελέγχετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες αν 
χρειάζεται καθάρισμα. 

 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή 

2. Αποσυνδέστε από το ρεύμα. 

3. Αφαιρέστε το φίλτρο. 

4. Αν είναι βρώμικο, καθαρίστε με χλιαρό νερό και 
σαπούνι. Μη το πλένετε σε πλυντήριο πιάτων! 
Επανατοποθετήστε το φίλτρο αφού  έχει στεγνώσει.

 

 

 

 

Καθαρισμός και φροντίδα 
Εξωτερικό μέρος 

Προσοχή: Για καθαρισμό και συντήρηση του 
εσωτερικού μηχανισμού απευθυνθείτε σε 
εξειδικευμένο τεχνικό. 

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

2. Αποσυνδέστε από το ρεύμα. 

3. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα ή ένα πινέλο 
για να καθαρίσετε το κάλυμμα φίλτρου στο πίσω 
μέρος. 

Δεξαμενή νερού 

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ειδικά 
απολυμαντικά, κάθε λίγες εβδομάδες, για την αποφυγή 
δημιουργίας βακτηριδίων. 

Πλωτήρας 

Η συσκευή διαθέτη πλωτήρα και φωτεινή ένδειξη 
γεμάτης δεξαμενής. Η δεξαμενή θα πρέπει να είναι 
τοποθετημένη σωστά στη θέση της. Η συσκευή δεν θα 
λειτουργεί μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη γεμάτης 
δεξαμενής. 

Σημαντικό: Η δεξαμενή θα πρέπει να τοποθετηθεί 
σωστά στη συσκευή. 
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Οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού 

 
Μη τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή ανώμαλο 

έδαφος, για την αποφυγή θορύβων. 
Μην εισάγετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στη συσκευή. 
Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και σοβαρής βλάβης.

 
Κρατώντας τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας 

μπορεί να σας εξοικονομήσει ενέργεια. 
Κλείνοντας πόρτες και παράθυρα κατά τη λειτουργία 

της συσκευής βοηθάει στην αποδοτικότητά της. 

 
Αφήστε ελεύθερο χώρο γύρω και πάνω από τη συσκευή 

για καλύτερη απόδοση.
Αποσυνδέστε από το ρεύμα αν δε χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή ή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος για την 
αποφυγή βλάβης και κινδύνου πυρκαγιάς. 
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Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. 

Μη ρίχνετε νερό στη συσκευή!
Μη τοποθετείτε πάνω στη συσκευή βαριά αντικείμενα ή 

βάζα με νερό! 

 
Πλύνετε το φίλτρο τουλάχιστον μια φορά κάθε δυο 

εβδομάδες με χλιαρό νερό και σαπούνι. Μη 
χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά.

Στεγνώστε το φίλτρο σε σκιερό και δροσερό μέρος και 
όχι απευθείας σε ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας για να 

αποφύγετε παραμόρφωση του.

 
Αδειάστε το νερό πριν μετακινήσετε ή αποθηκεύσετε τη 

συσκευή.
Μη λειτουργείτε τη συσκευή σε κλειστούς χώρους που 

δεν αερίζονται σωστά!
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
Πριν καλέσετε τον αντιπρόσωπο/εισαγωγέα για τεχνική βοήθεια σας προτείνουμε να ελέγξετε τια παρακάτω 
περιπτώσεις συχνών σφαλμάτων που μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας. 
 

Δε λειτουργεί η συσκευή 

■ Ελέγξτε ότι έχετε πιέσει το σωστό πλήκτρο 
ενεργοποίησης. 

 WARNING 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 

Συνδέστε μόνο σε πρίζα με γείωση 

Μη χρησιμοποιείτε ταυ ή πολύμπριζο 

Μη χρησιμοποιείτε επέκταση καλωδίου 

Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και 
σοβαρού τραυματισμού. 

 

■ Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στη πρίζα. 
Συνδέστε την σωστά. 

■ Ελέγξτε ότι η πρίζα λειτουργεί σωστά και ελέγξτε 
την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα. Καλέστε 
ηλεκτρολόγο αν δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα. 

■ Ελέγξτε και τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού σωστά. 

■ Ελέγξτε αν έχει γεμίσει η δεξαμενή νερού. Αδειάστε  
τη δεξαμενή νερού. 

■ Ελέγξτε ότι ο πλωτήρας είναι στη θέση του μέσα 
στη δεξαμενή νερού. Τοποθετήστε τη δεξαμενή 
σωστά στη συσκευή. 

Πάγος στη συσκευή 

■ Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν λειτουργία 
απόψυξης. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί 
ενώ ο συμπιεστής σταματά. Αυτό βοηθά στο 
ξεπάγωμα και μόλις ο αισθητήρας θερμοκρασίας το 
επιτρέψει, η αφύγρανση θα λειτουργήσει ξανά.  

Η συσκευή λειτουργεί αλλά δε γίνεται αφύγρανση 

■ Όλα τα μοντέλα περιλαμβάνουν λειτουργία 
απόψυξης. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί 
ενώ ο συμπιεστής σταματά. Αυτό βοηθά στο 
ξεπάγωμα και μόλις ο αισθητήρας θερμοκρασίας το 
επιτρέψει, η αφύγρανση θα λειτουργήσει ξανά. 

■ Ελέγξτε τη ρύθμιση της συσκευής. Αν έχετε 
επιλέξει συνεχή λειτουργία και η σχετική υγρασία 
έχει πέσει κάτω από το επίπεδο ρύθμισης, τότε η 
αφύγρανση δεν θα λειτουργεί. 

■ Ελέγξτε μήπως έχει γεμίσει το φίλτρο αέρα 
εμποδίζοντας τη ροή. Καθαρίστε το φίλτρο. 

Ζεστός αέρας βγαίνει από τη συσκευή 

■ Η συσκευή, θα βγάζει ελαφρώς ζεστό αέρα όταν 
λειτουργεί η αφύγρανση. 

■ Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη λειτουργίας: Το 
λαμπάκι θα αναβοσβήνει σε ρυθμό 1 φορά το 
δευτερόλεπτο, όταν έχει μπει σε λειτουργία 
απόψυξης. – Αν το λαμπάκι ανάβει 1 δευτερόλεπτο 
και μετά σβήνει για 3 δευτερόλεπτα, τότε σημαίνει 
ότι υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα υγρασίας. 

■ Η αφύγρανση ξεκινά με την ενεργοποίηση της 
συσκευής αλλά σταματά όταν λειτουργεί η 
απόψυξη. Μόλις ολοκληρωθεί η απόψυξη, τότε η 
αφύγρανση μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα. 
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Διάγνωση προβλημάτων 
1. Αν ο αισθητήρας υγρασίας είναι χαλασμένος, τότε δε μπορεί να ελεγθεί η υγρασία του χώρου. Σε αυτή την 

περίπτωση ότι ρύθμιση υγρασίας και να επιλέξετε, η αφύγρανση δεν θα λειτουργεί εκτός από τη συνεχή 
λειτουργία και το στέγνωμα ρούχων. 

2. Αν το λαμπάκι λειτουργίας ανάβει 1 δευτερόλεπτο και μετά σβήνει για 3 δευτερόλεπτα, τότε σημαίνει ότι 
υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα υγρασίας 

3. Αν το λαμπάκι λειτουργίας ανάβει 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει για 1 δευτερόλεπτο, τότε σημαίνει ότι 
υπάρχει πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας 

4. Αν είναι και οι δυο αισθητήρες χαλασμένοι τότε θα εμφανίζεται ένδειξη μόνο για τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας. 

Πρόβλημα Πιθανή λύση 

Η συσκευή δε λειτουργεί. 

1. Ελέγξτε ότι η δεξαμενή νερού τοποθετήθηκε 
σωστά και είναι άδεια. 

2. Ελέγξτε ότι συνδέσατε την πρίζα. 
3. Ελέγξτε την αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρικό 

σας πίνακα. 
4. Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος. 

Η αφύγρανση είναι πολύ ασθενική. 

1. Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για καθάρισμα. 
2. Ελέγξτε αν το ποσοστό υγρασίας και η 

θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα. 
3. Ελέγξτε μήπως έχει μπλοκάρει η έξοδος αέρα. 

Η αφύγρανση κάνει πάρα πολύ ώρα να 
φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. 

1. Κλείστε πόρτες και παράθυρα. 
2. Ελέγξτε μήπως υπάρχει συσκευή που 

απελευθερώνει υδρατμούς. 
3. Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. 

Η συσκευή κάνει πολύ θόρυβο. 
1. Μήπως η συσκευή βρίσκεται πάνω σε χαλί ή 

μαλακό δάπεδο; 
2. Ελέγξτε τη σταθερότητα της συσκευής. 

Η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει. 1. Ελέγξτε τους αισθητήρες υγρασίας και 
θερμοκρασίας για τυχόν βλάβη. 
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Χαρακτηριστικά 
Μοντέλο MDE-2013 

 
 

Ψυκτικό υγρό R134a  
Τάση ηλεκτρικού ρεύματος 220-240V – 50Hz  
Δυνατότητα αφύγρανσης (L/d) 
(30°C RH80%) 20  

Ισχύς (W) 300  
Θόρυβος (ελάχιστος-μέγιστος) 
(dBA) 42 ~ 48   

Ροή αέρα (cfm) 140~160  
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος (A)  1.41  
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας 
(°C) 5 ~ 35  

Κλάση B   

Επιλογές ταχύτητας ανεμιστήρα Automatic,low,high,air 
loop  

Εύρος υγρασιας (%RH) 30 ~ 80  
Χρονοδιακόπτης (Ώρες) 1~24  
Φίλτρο αέρα Πλενόμενο φίλτρο PP  
Ένδειξη γεμάτης δεξαμενής Ναι  
Σύστημα προστασίας και 
ασφάλειας Ναι  

Χωρητικότητα δεξαμενής (L) 4  
Αυτόματη ένδειξη γεμάτης 
δεξαμενής στα (L) 3.5  

Μέθοδος αποστράγγισης Εξωτερική σύνδεση  
Ροδάκια Ναι  
Βάρος προϊόντος (kg) 12KG  
Διαστάσεις προϊόντος (mm) Μ330xΠ274xΥ570  
Διαστάσεις συσκευασίας (mm) Μ378xΠ310xΥ650  
Χρώμα Λευκό  

Σημείωση: Οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν 
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www.amiridis-savvidis.gr  

MDE-2013 

EN 55014-1/A2:2011 
EN 55014-2/A2:2008 
EN 61000-3-2/A2:2009 
EN 61000-3-3:2013 
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EN 62233: 2008 

Rohs Directive: 2011/65/EU 

http://www.amiridis-savvidis.gr/

	Προειδοποιήσεις ασφαλείας
	Εγκατάσταση συσκευής
	Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο
	Ρευματολήπτης και προδιαγραφές πρίζας

	Προδιαγραφές χώρου

	Χρήση του αφυγραντήρα
	Μέρη της συσκευής

	Χρήση και ρυθμίσεις
	Εκκίνηση/Διακοπή λειτουργίας
	Έλεγχος της συσκευής
	Γεμάτη δεξαμενή νερού
	Επιλογή τύπου λειτουργίας
	Επιλογή ποσοστού υγρασίας
	Ψηφιακή οθόνη ενδείξεων
	Χρονοδιακόπτης
	Λειτουργία ιονισμού

	Δεξαμενή νερού και αποχέτευση
	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση δεξαμενής νερού.
	Αποχέτευση
	Φυσιολογικοί ήχοι

	Φίλτρο αέρα
	Καθαρισμός και φροντίδα
	Εξωτερικό μέρος
	Δεξαμενή νερού
	Πλωτήρας

	Αντιμετώπιση προβλημάτων
	Δε λειτουργεί η συσκευή
	Πάγος στη συσκευή
	Η συσκευή λειτουργεί αλλά δε γίνεται αφύγρανση
	Ζεστός αέρας βγαίνει από τη συσκευή

	Διάγνωση προβλημάτων
	Χαρακτηριστικά

