
 

 

 

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες 

προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. 

 



 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να  
τηρείτε τις εξής οδηγίες: 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στα γενικά αστικά απορρίµµατα. Απαιτείται 
συλλογή των συγκεκριµένων απορριµµάτων για ειδική επεξεργασία. 

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής στα οικιακά απορρίµµατα. Για την απόρριψή 
του, υπάρχουν αρκετές επιλογές: 

Α) Ο δήµος διαθέτει συστήµατα συλλογής, όπου µπορούν να απορρίπτονται τα ηλεκτρονικά 
απορρίµµατα, τα οποία είναι χωρίς χρέωση, τουλάχιστον, για τον χρήστη.  

Β) Όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν, το κατάστηµα θα πάρει πίσω το παλιό προϊόν χωρίς 
χρέωση, τουλάχιστον.  

Γ) Ο κατασκευαστής θα πάρει πίσω την παλιά συσκευή προς απόρριψη χωρίς χρέωση, 
τουλάχιστον, για τον χρήστη.  

∆) Επειδή τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιµα υλικά, µπορούν να πωληθούν σε 
εµπόρους παλιοσίδερων.  

 
Η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριµµάτων σε δάση ή στη φύση θέτει σε κίνδυνο την υγεία σας 
όταν οι επικίνδυνες ουσίες διαρρέουν στο έδαφος και το νερό και εισέρχονται στην τροφική 
αλυσίδα. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Για την αποφυγή τραυµατισµού του χρήστη ή άλλων ατόµων και ζηµιάς στον εξοπλισµό, πρέπει να ακολουθούνται οι 
παρακάτω οδηγίες. Η εσφαλµένη χρήση λόγω µη τήρησης των οδηγιών µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό ή ζηµιά.  
 

■ Η σοβαρότητα ταξινοµείται σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις. 

  ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει τον κίνδυνο θανάσιµου ή σοβαρού τραυµατισµού. 

  ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το σύµβολο υποδεικνύει τον κίνδυνο τραυµατισµού ή ζηµιάς στον εξοπλισµό.  

 

■ Η σηµασία των συµβόλων που χρησιµοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο είναι όπως παρακάτω. 

 Ποτέ µην το κάνετε αυτό. 

 Πάντα να κάνετε αυτό. 
 

 

   

� Μην υπερβαίνετε την ονοµαστική 
τιµή της παροχής ρεύµατος ή της 
συσκευής σύνδεσης. 

� Μη θέτετε σε λειτουργία ή 
διακόπτετε τη λειτουργία της 
µονάδας κλείνοντας ή 
ανοίγοντας την παροχή 
ρεύµατος. 

� Μην προκαλείτε ζηµιά 
στο καλώδιο παροχής 
ρεύµατος και µη 
χρησιµοποιείτε καλώδια 
άγνωστης προέλευσης. 

• Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται 
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά εξαιτίας υπερβολικής 
παραγωγής θερµότητας. 

• Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας 
υπερβολικής παραγωγής 
θερµότητας. 

• Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

� Μην τροποποιείτε το µήκος του 
καλωδίου παροχής ρεύµατος και 
µην κάνετε κοινή χρήση της 
παροχής ρεύµατος µε άλλες 
συσκευές 

� Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε 
το φις µε βρεγµένα χέρια. 

� Μην τοποθετείτε τη 
µονάδα κοντά σε πηγές 
θερµότητας. 

• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
ή πυρκαγιά εξαιτίας υπερβολικής 
παραγωγής θερµότητας. 

• Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία. 

• Τα πλαστικά µέρη ενδέχεται να 
λιώσουν και να προκληθεί 
πυρκαγιά. 

� Αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύµατος σε περίπτωση που 
εξέρχονται περίεργοι θόρυβοι, 
οσµή ή καπνός από τη µονάδα. 

� Μην επιχειρήσετε ποτέ να 
αποσυναρµολογήσετε ή να 
επιδιορθώσετε τη µονάδα 
µόνοι σας. 

� Πριν από το καθάρισµα, 
απενεργοποιήστε την 
παροχή ρεύµατος και  
αποσυνδέστε τη µονάδα. 

• Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά και 
ηλεκτροπληξία. 

• Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο 
µηχάνηµα ή ηλεκτροπληξία. 

• Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή 
τραυµατισµός. 

� Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή 
κοντά σε εύφλεκτο αέριο ή 
εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, 
βενζόλιο, διαλυτικά, κ.λπ. 

� Μην πίνετε ή και µη 
χρησιµοποιείτε το νερό που 
αποστραγγίζεται από τη 
µονάδα. 

� Μην αφαιρείτε τον κάδο 
νερού ενώ λειτουργεί η 
µονάδα. 

• Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή 
πυρκαγιά. 

• Περιέχει ρυπαντικές ουσίες και 
ενδέχεται να σας προκαλέσει 
αδιαθεσία. 

• Ενδέχεται να ακυρωθεί η 
προστασία γεµάτου κάδου 
της µονάδας και να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία. 

 

 

   

� Μη χρησιµοποιείτε τη µονάδα 
σε µικρούς χώρους.  

� Μην τοποθετείτε τη µονάδα σε 
σηµεία όπου µπορεί να χυθεί 
νερό πάνω στη µονάδα.  

� Τοποθετήστε τη µονάδα σε 
επίπεδο, σταθερό τµήµα 
του δαπέδου.  

• Η έλλειψη εξαερισµού µπορεί να 
προκαλέσει υπερθέρµανση και 
πυρκαγιά. 

• Ενδέχεται να υπάρξει εισροή νερού 
στη µονάδα και υποβάθµιση της 
µόνωσης. Ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 

• Εάν η µονάδα πέσει, ενδέχεται 
να χυθεί νερό και να γίνουν 
ζηµιές σε αντικείµενα ή να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά. 

 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 



 

 

 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

 

   

� Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα 
εισόδου ή εξόδου µε πανιά ή 
πετσέτες. 

� Θα πρέπει να προσέχετε όταν 
χρησιµοποιείτε τη µονάδα σε 
δωµάτια όπου υπάρχουν τα 
ακόλουθα άτοµα:  

� Μη χρησιµοποιείτε τη 
µονάδα σε χώρους όπου 
υπάρχουν χηµικά. 

• Η έλλειψη ροής αέρα ενδέχεται να 
προκαλέσει υπερθέρµανση και 
πυρκαγιά. 

• Βρέφη, παιδιά, ηλικιωµένοι και 
άτοµα που δεν ευαίσθητα στην 
υγρασία. 

• Αυτό θα προκαλέσει την 
υποβάθµιση της µονάδας 
εξαιτίας των χηµικών και των 
διαλυτών που διαλύονται 
στον αέρα. 

� Μη βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή 
άλλα ξένα αντικείµενα στις γρίλιες 
ή τα ανοίγµατα. Προειδοποιήστε 
ιδίως τα παιδιά για αυτούς τους 
κινδύνους. 

� Μην τοποθετείτε βαριά 
αντικείµενα επάνω στο 
καλώδιο ρεύµατος και 
φροντίστε το καλώδιο 
να µη δέχεται πίεση.  

� Μην ανεβαίνετε και µην 
κάθεστε επάνω στη 
µονάδα. 

• Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή 
ηλεκτροπληξίας. 

• Ενδέχεται να τραυµατιστείτε 
από πτώση, δική σας ή της 
µονάδας. 

• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
ή βλάβη της συσκευής. 

� Τοποθετείτε πάντα τα φίλτρα µε 
ασφάλεια. Καθαρίζετε το φίλτρο 
κάθε δύο εβδοµάδες. 

� Εάν εισέλθει νερό στη µονάδα, 
απενεργοποιήστε τη µονάδα 
και αποσυνδέστε το ρεύµα. Στη 
συνέχεια, επικοινωνήστε µε 
έναν εξειδικευµένο τεχνικό. 

� Μην τοποθετείτε 
ανθοδοχεία ή άλλα δοχεία 
µε νερό στο επάνω µέρος 
της µονάδας. 

• Η λειτουργία χωρίς φίλτρα ενδέχεται 
να προκαλέσει βλάβη. 

• Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη 
στο µηχάνηµα ή ατύχηµα. 

• Ενδέχεται να χυθεί νερό µέσα 
στη µονάδα, προκαλώντας 
βλάβη στη µόνωση και 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.  

 

 

Ηλεκτρολογικά στοιχεία 

• Η πλακέτα ονοµαστικών στοιχείων του κατασκευαστή βρίσκεται στο πίσω πάνελ της µονάδας και περιέχει ηλεκτρολογικά 
και άλλα τεχνικά δεδοµένα ειδικά για αυτή τη µονάδα. 

• Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα είναι σωστά γειωµένη. Για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας και 
πυρκαγιάς, εξασφαλίστε ότι υπάρχει κατάλληλη γείωση. Το καλώδιο ρεύµατος είναι εξοπλισµένο µε τριπολικό φις µε 
γείωση για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. 

• Η µονάδα σας πρέπει να χρησιµοποιείται σε κατάλληλα γειωµένη πρίζα τοίχου. Εάν η πρίζα τοίχου που σκοπεύετε να 
χρησιµοποιήσετε δεν είναι επαρκώς γειωµένη ή προστατευµένη από ασφάλεια χρονοκαθυστέρησης ή 
ασφαλειοδιακόπτη, φροντίστε να εγκατασταθεί µια κατάλληλη πρίζα από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 

• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσπελάσιµη µετά την εγκατάσταση της µονάδας. 

• Μη χρησιµοποιείτε καλώδια επέκτασης ή προσαρµογείς πρίζας µε αυτή τη µονάδα. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο 
να χρησιµοποιήσετε καλώδιο επέκτασης, χρησιµοποιήστε µόνο εγκεκριµένο καλώδιο για αφυγραντήρες (διαθέσιµο στα 
περισσότερα τοπικά καταστήµατα ηλεκτρολογικού εξοπλισµού). 

• Για να αποφευχθεί η πιθανότητα τραυµατισµού, αποσυνδέετε πάντα την  παροχή ρεύµατος της µονάδας πριν από την 
εγκατάσταση ή/και τη συντήρηση. 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ 



 

 

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

Ο πίνακας ελέγχου της µονάδας που αγοράσατε ενδέχεται να µοιάζει µε έναν από τους παρακάτω. 

 
 Πίνακας ελέγχου (1)  Πίνακας ελέγχου (2)   

 
 
 

Ενδεικτικές λυχνίες 

 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποίησης (πράσινη)  

 Ενδεικτική λυχνία γεµάτου κάδου (κόκκινη)  

 Ενδεικτική λυχνία συνεχούς λειτουργίας (πράσινη)  

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας αφύγρανσης (πράσινη) 

 Οθόνη 

Εµφανίζει το ποσοστό ρύθµισης υγρασίας κατά τη ρύθµιση και, 
στη συνέχεια, εµφανίζει το πραγµατικό ποσοστό (µε ακρίβεια 
+5%) υγρασίας στο δωµάτιο.  

Κωδικοί σφαλµάτων: 

Ε1- Σφάλµα αισθητήρα υγρασίας--Αποσυνδέστε τη µονάδα από 
την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν το σφάλµα παρουσιαστεί 
πάλι, επικοινωνήστε µε το τµήµα συντήρησης.   

Ε2- Σφάλµα αισθητήρα θερµοκρασίας--Αποσυνδέστε τη µονάδα 
από την πρίζα και συνδέστε την ξανά. Εάν το σφάλµα 
παρουσιαστεί πάλι, επικοινωνήστε µε το τµήµα συντήρησης.   
 
Κωδικοί προστασίας: 

P1- Η µονάδα πραγµατοποιεί αποπαγοποίηση--Αφήστε χρόνο 
στη µονάδα για να πραγµατοποιήσει αυτόµατη αποπαγοποίηση.  
Η ένδειξη θα διαγραφεί µόλις η µονάδα ολοκληρώσει την 
αυτόµατη αποπαγοποίηση.  

P2- Ο κάδος είναι γεµάτος ή δεν είναι στη σωστή θέση-Αδειάστε 
τον κάδο και τοποθετήστε τον πάλι στη σωστή του θέση.  

 

Κουµπιά ελέγχου 

 Κουµπί POWER Pad 
Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον 
αφυγραντήρα. 

 Κουµπιά ελέγχου ρύθµισης υγρασίας 

Το επίπεδο υγρασίας µπορεί να ρυθµιστεί σε εύρος από 
35% RH (σχετική υγρασία) έως 85% RH (σχετική υγρασία) 
σε βήµατα του 5%.  

Για πιο ξηρό αέρα, πιέστε το κουµπί   και ρυθµίστε σε 
µικρότερη τιµή ποσοστού (%).  

Για πιο υγρό αέρα, πιέστε το κουµπί  και ρυθµίστε σε 
µεγαλύτερη τιµή ποσοστού (%). 

 Κουµπί συνέχισης 

Επιλέξτε ο αφυγραντήρας να λειτουργεί συνεχώς για µέγιστη 
αφύγρανση µέχρι να γεµίσει ο κάδος.  Τα κουµπιά ελέγχου 
ρύθµισης υγρασίας δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν είναι 
ενεργοποιηµένη η συνεχής λειτουργία. Πιέστε πάλι αυτό το 
κουµπί για να ακυρώσετε τη συνεχή λειτουργία. 

 



 

 

ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

 

 
 
Άλλα χαρακτηριστικά 

Ένδειξη γεµάτου κάδου 

Ανάβει όταν ο κάδος χρειάζεται άδειασµα ή όταν ο κάδος έχει 

αφαιρεθεί ή δεν είναι τοποθετηµένος στη σωστή θέση.  

Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας 

Ο διακόπτης ελέγχου στάθµης νερού διακόπτει τη λειτουργία του 

αφυγραντήρα όταν ο κάδος είναι γεµάτος, έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει 

τοποθετηθεί στη σωστή θέση. Όταν επιτυγχάνεται η ρύθµιση υγρασίας, 

η µονάδα απενεργοποιείται αυτόµατα. 

Περιµένετε 3 λεπτά πριν να θέσετε τη µονάδα πάλι σε λειτουργία 

Όταν η λειτουργία της µονάδας έχει διακοπεί, δεν είναι δυνατή η 

επανεκκίνησή της στα 3 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι για την προστασία της 

µονάδας. Η λειτουργία θα ξεκινήσει αυτόµατα µετά από 3 λεπτά. 

Αναγνώριση µερών 

 Πίνακας ελέγχου   

 Γρίλια εισόδου αέρα  

 Κάδος νερού 

 Φίλτρο αέρα (πίσω από τη γρίλια)   

 Χειρολαβή  

 Γρίλια εξόδου αέρα 

 Περίδεση καλωδίου ρεύµατος (χρησιµοποιείται µόνο 

κατά την αποθήκευση της µονάδας.) 

 Έξοδος σωλήνα αποστράγγισης (βλέπε σελίδα 7)    

 Καλώδιο ρεύµατος   

 Φις ρεύµατος 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι µόνο 

για επεξήγηση. Η µονάδα σας ενδέχεται να είναι λίγο 

διαφορετική. Το πραγµατικό σχήµα υπερισχύει. 

Οι λειτουργίες είναι ίδιες. 

 

 

 
 

Αυτόµατη αποπαγοποίηση 

Όταν συσσωρευτεί πάγος επάνω στα πηνία του εξατµιστή, ο 

συµπιεστής διακόπτει τη λειτουργία του και ο ανεµιστήρας συνεχίζει 

να λειτουργεί µέχρι να εξαφανιστεί ο πάγος. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία 

αυτόµατης αποπαγοποίησης. 

Αυτόµατη επανεκκίνηση (σε ορισµένα µοντέλα) 

Εάν η λειτουργία της µονάδας διακοπεί ξαφνικά λόγω διακοπής 

ρεύµατος, η µονάδα θα επανεκκινήσει αυτόµατα µε την προηγούµενη 

ρύθµιση λειτουργίας όταν αποκατασταθεί το ρεύµα. 

 

 
 



 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
 
Τοποθέτηση της µονάδας 

Ο αφυγραντήρας που λειτουργεί σε υπόγειο θα έχει 
ελάχιστη ή καµία επίδραση στο στέγνωµα παρακείµενου 
κλειστού χώρου αποθήκευσης, όπως µια ντουλάπα, εκτός 
εάν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα µέσα και έξω 
από την περιοχή. 

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. 

• Ο αφυγραντήρας προορίζεται για χρήση σε εσωτερικές 
οικιακές εφαρµογές µόνο. Αυτός ο αφυγραντήρας δεν θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται σε εµπορικές ή βιοµηχανικές 
εφαρµογές. 

• Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε οµαλό και επίπεδο 
δάπεδο, αρκετά στιβαρό για να υποστηρίξει τη µονάδα 
µε γεµάτο κάδο νερού. 

• Αφήστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου σε όλες τις 
πλευρές της µονάδας για την καλή κυκλοφορία του αέρα. 

• Τοποθετήστε τη µονάδα σε περιοχή όπου η 
θερµοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 5°C. Τα πηνία 
µπορούν να καλυφθούν από πάγο σε θερµοκρασίες 
κάτω από 5°C, κάτι που µπορεί να µειώσει την 
απόδοση. 

• Τοποθετήστε τη µονάδα µακριά από στεγνωτήρια 
ρούχων, θερµάστρες ή καλοριφέρ. 

• Χρησιµοποιήστε τη µονάδα για να αποφύγετε ζηµιές από 
υγρασία σε χώρους όπου αποθηκεύονται βιβλία ή 
τιµαλφή. 

• Χρησιµοποιήστε τον αφυγραντήρα σε υπόγεια για να 
αποφύγετε ζηµιές από υγρασία. 

• Ο αφυγραντήρας πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό χώρο 
για να είναι πιο αποτελεσµατικός. 

• Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα 
εξωτερικά ανοίγµατα του δωµατίου. 

 

 

 
 
 

 
Εικ.4 

 
 

Τροχοί (τοποθετούνται σε τέσσερα σηµεία στο κάτω 

µέρος της µονάδας) 

• Οι τροχοί µπορούν να κινούνται µόνο πλευρικά. 

• Μην εξαναγκάζετε τους τροχούς να µετακινηθούν 

πάνω σε χαλιά και µη µετακινείτε τη µονάδα όταν 

υπάρχει νερό στον κάδο.  

(Η µονάδα µπορεί να ανατραπεί και να χυθεί το νερό.) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τροχοί είναι προαιρετικοί, δεν 
υπάρχουν σε κάποια µοντέλα  

 
 

 

Κατά τη χρήση της µονάδας 

• Κατά την πρώτη χρήση του αφυγραντήρα, αφήστε τη µονάδα να λειτουργήσει συνεχώς για 24 ώρες. 

• Αυτή η µονάδα είναι σχεδιασµένη για να λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας µε θερµοκρασία µεταξύ 5°C και 35°C. 

• Εάν η µονάδα έχει απενεργοποιηθεί και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά γρήγορα, αφήστε να περάσουν περίπου τρία λεπτά 
για να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία. 

• Μη συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύπριζα που χρησιµοποιούνται και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

• Επιλέξτε µια κατάλληλη θέση, φροντίζοντας να έχετε εύκολη πρόσβαση σε µια πρίζα ρεύµατος. 

• Συνδέστε τη µονάδα σε πρίζα ρεύµατος 115V~ 60Hz/ 220~240V 50Hz µε γείωση (ανατρέξτε στην πλακέτα ονοµαστικών 
στοιχείων στο πλαϊνό/πίσω µέρος της µονάδας. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος νερού έχει τοποθετηθεί σωστά, διαφορετικά η µονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

 
Αποµάκρυνση του συγκεντρωµένου 
νερού 

Υπάρχουν δύο τρόποι για να αποµακρύνετε το 
συγκεντρωµένο νερό. 
1. Χρήση του κάδου 

• Όταν ο κάδος είναι γεµάτος, η µονάδα θα διακόψει τη 
λειτουργία της αυτόµατα και η ενδεικτική λυχνία γεµάτου 
κάδου θα αναβοσβήνει. 

• Τραβήξτε αργά τον κάδο έξω. Πιάστε σταθερά την 
αριστερή και τη δεξιά χειρολαβή και τραβήξτε τον κάδο 
απευθείας έξω µε προσοχή ώστε να µη χυθεί το νερό. 
Μην αφήνετε τον κάδο επάνω στο δάπεδο γιατί το κάτω 
µέρος του κάδου είναι ανοµοιόµορφο. ∆ιαφορετικά ο 
κάδος θα πέσει και το νερό θα χυθεί. 

• Αδειάστε το νερό και τοποθετήστε τον κάδο στη θέση 
του. Ο κάδος θα πρέπει να είναι στη θέση του και να 
έχει εφαρµόσει καλά για να λειτουργήσει η µονάδα. 

• Το µηχάνηµα θα επανεκκινήσει µόλις ο κάδος 
τοποθετηθεί στη σωστή θέση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

• Όταν αφαιρείτε τον κάδο, µην αγγίζετε κανένα εξάρτηµα 
µέσα στη µονάδα. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει 
ζηµιά στο προϊόν. 

• Φροντίστε να σπρώξετε τον κάδο ελαφρώς µέχρι το 
τέρµα µέσα στη µονάδα. Εάν κτυπήσετε τον κάδο πάνω 
σε κάποιο εξάρτηµα ή δεν τον τοποθετήσετε σωστά, η 
µονάδα ενδέχεται να µη λειτουργεί. 

2. Συνεχής αποστράγγιση 

Το νερό µπορεί να αδειάζεται αυτόµατα σε µια 
αποχέτευση δαπέδου αν συνδέσετε τη µονάδα µε ένα 
σωλήνα νερού (  12mm) (δεν περιλαµβάνεται). 

• Τραβήξτε την τάπα από καουτσούκ από την έξοδο 
αποστράγγισης στο πίσω µέρος της µονάδας. 

• Τοποθετήστε το σωλήνα νερού στη µονάδα στην έξοδο 
αποστράγγισης στο πίσω µέρος της µονάδας, όπως 
φαίνεται στην εικ.8. Συνδέστε το σωλήνα νερού στην 
έξοδο σωλήνα νερού της µονάδας. Βεβαιωθείτε ότι η 
σύνδεση του σωλήνα νερού και της εξόδου 
αποστράγγισης είναι σφιχτή και δεν επιτρέπει τη 
διαρροή νερού. 

• Στη συνέχεια, οδηγήστε το σωλήνα νερού στην 
αποχέτευση δαπέδου ή σε κατάλληλο αποχετευτικό 
δίκτυο. Η αποχέτευση θα πρέπει να είναι πιο κάτω από 
την έξοδο αποστράγγισης της µονάδας. 

• Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας νερού έχει κλίση προς τα 
κάτω και ότι το νερό ρέει οµαλά. Μην τοποθετείτε το 
σωλήνα νερού όπως φαίνεται στις εικ.9α και 9β. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συνεχής λειτουργία αποστράγγισης 
δεν χρησιµοποιείται, αφαιρέστε το σωλήνα αποστράγγισης 
από την έξοδο και τοποθετήστε την τάπα από καουτσούκ 
στην έξοδο αποστράγγισης. 

 
Εικ. 9α 

Μην εµποδίζετε τη ροή του νερού  
µε ανασήκωµα του σωλήνα. 

 

1.  Τραβήξτε τον κάδο λίγο προς τα έξω. 

Εικ.5  

2. Κρατήστε και τις δύο πλευρές του κάδου µε την ίδια 
δύναµη και τραβήξτε τον έξω από τη µονάδα. 

Εικ. 6 

3. Αδειάστε το νερό. 

Εικ. 7 
 
 

 

Εικ. 8 

 

 
Εικ. 9β 

Μην εµποδίζετε τη ροή του νερού µε στρίψιµο του 
σωλήνα. 

 

 

Τραβήξτε έξω το πώµα 

από καουτσούκ 

Βάλτε το σωλήνα νερού 

στην έξοδο αποστράγγισης 



 

 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Φροντίδα και καθάρισµα του αφυγραντήρα 
 
 

Απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και 
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν από 
το καθάρισµα. 

1. Καθάρισµα γρίλιας και περιβλήµατος 

• Μην αφήνετε να χυθεί νερό απευθείας στην κύρια 
µονάδα. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία, ζηµιά στη µόνωση ή σκουριά στη 
µονάδα. 

• Οι γρίλιες εισόδου και εξόδου αέρα λερώνονται εύκολα, 
οπότε χρησιµοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα 
για να τις καθαρίσετε. 

3. Καθάρισµα του φίλτρου αέρα 

Το φίλτρο αέρα πίσω από την εµπρός γρίλια πρέπει να 
ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 30 
ηµέρες ή πιο συχνά, εάν είναι απαραίτητο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΞΕΠΛΕΝΕΤΕ Ή ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟ 
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. 

• Για να το αφαιρέσετε: 

• Τραβήξτε τον κάδο νερού προς τα έξω, όπως φαίνεται 
στην Εικ. 10. 

• Τραβήξτε έξω το φίλτρο προς τα κάτω. (βλ. Εικ. 11). 
Καθαρίστε το φίλτρο µε χλιαρή σαπουνάδα. Ξεπλύνετε 
και αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το ξαναβάλετε 
στη θέση του. Μην πλένετε το φίλτρο σε πλυντήριο 
πιάτων. 

• Για να το τοποθετήσετε:  

Εισαγάγετε το φίλτρο στη µονάδα και, στη συνέχεια, 
πιέστε το φίλτρο προς τα επάνω. (Βλ. εικ. 12). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
ΜΗ χρησιµοποιείτε τον αφυγραντήρα χωρίς φίλτρο γιατί 
η σκόνη και το χνούδι θα τον φράξουν και θα µειώσουν 
την απόδοσή του. 

4. Όταν δεν χρησιµοποιείτε τη µονάδα για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα 

• Μετά την απενεργοποίηση της µονάδας, περιµένετε 
µία ηµέρα πριν αδειάσετε τον κάδο. 

• Καθαρίστε την κύρια µονάδα, τον κάδο και το φίλτρο 
αέρα. 

• Τυλίξτε το καλώδιο και δέστε το µε την περίδεση 
(βλ. εικ. 13). 

• Καλύψτε τη µονάδα µε µια πλαστική σακούλα. 

• Αποθηκεύστε τη µονάδα όρθια σε στεγνό, καλά 
αεριζόµενο µέρος. 

 
 
 
 

2. Καθάρισµα του κάδου 

Κάθε λίγες εβδοµάδες, καθαρίζετε τον κάδο προς 
αποφυγή ανάπτυξης µούχλας και βακτηριδίων. Γεµίστε 
µερικώς τον κάδο µε καθαρό νερό και προσθέστε λίγο 
ήπιο απορρυπαντικό. Ανακινήστε το υγρό στον κάδο, 
αδειάστε και ξεπλύνετε. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιµοποιείτε υγρό πιάτων για να 
καθαρίσετε τον κάδο. Μετά από το καθάρισµα, ο κάδος 
θα πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση του και να έχει 
εφαρµόσει καλά για να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 

 

 
 
 
 
 

Εικ. 10 

Τραβήξτε έξω το 

φίλτρο προς τα κάτω 
Τοποθετήστε το 
φίλτρο και σπρώξτε 
το προς τα επάνω 

Εικ. 11 
Εικ. 12 

Εικ. 13 

Περίδεση 

Καλώδιο ρεύµατος  

 



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

Πριν καλέσετε το τµήµα συντήρησης, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πρόβληµα  Τι να ελέγξετε 

   

Η µονάδα δεν ξεκινά 

 
• Βεβαιωθείτε ότι το φις του αφυγραντήρα έχει µπει πλήρως στην πρίζα.  

• Ελέγξτε τον πίνακα ασφαλειών του σπιτιού.  

• Ο αφυγραντήρας έχει φθάσει στο προκαθορισµένο επίπεδο 
λειτουργίας του ή ο κάδος είναι γεµάτος.  

• Ο κάδος νερού δεν βρίσκεται στη σωστή θέση.  

   

Ο αφυγραντήρας δεν 
ξηραίνει τον αέρα όπως θα 
έπρεπε 

 

• ∆εν αφήσατε αρκετό χρόνο για να αφαιρεθεί η υγρασία.   

• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, ρολά ή έπιπλα που να 
εµποδίζουν την εµπρός ή την πίσω πλευρά του αφυγραντήρα.  

• Το ρυθµιστικό της υγρασίας µπορεί να µην έχει ρυθµιστεί αρκετά 
χαµηλά.  

• Ελέγξτε ότι όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα είναι 
καλά κλεισµένα.  

• Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι πολύ χαµηλή, κάτω από 5° C. 

• Υπάρχει θερµάστρα κηροζίνης ή κάτι που αναδύει υδρατµούς µέσα 
στο δωµάτιο.  

   

Η µονάδα κάνει δυνατό 
θόρυβο κατά τη λειτουργία 

 

• Το φίλτρο αέρα είναι φραγµένο.  

• Η µονάδα βρίσκεται σε κλίση αντί για όρθια όπως πρέπει να είναι.  

• Η επιφάνεια του δαπέδου δεν είναι επίπεδη.  

   

Υπάρχει πάγος στα πηνία 
 

• Αυτό είναι φυσιολογικό. Η µονάδα διαθέτει λειτουργία αυτόµατης 
αποπαγοποίησης. 

   

Νερό στο δάπεδο  

• Η σύνδεση του σωλήνα µε την υποδοχή µπορεί να είναι χαλαρή.  

• Θέλετε να χρησιµοποιήσετε τον κάδο για να µαζεύει το νερό, αλλά 
έχετε αφαιρέσει την πίσω τάπα αποστράγγισης.  

   

Η ενδεικτική λυχνία 
ρεύµατος αναβοσβήνει 5 
φορές ανά δευτερόλεπτο.  

• Σφάλµα αισθητήρα θερµοκρασίας ή αισθητήρα υγρασίας. 
Αποσυνδέστε τη µονάδα από την πρίζα και συνδέστε την ξανά.  
Εάν το σφάλµα παρουσιαστεί πάλι, επικοινωνήστε µε το τµήµα 
συντήρησης.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


