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GR Υγραντήρας
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και 

από άτομα με σωματική ή νοητική αναπηρία, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης 
του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από 
την εσφαλμένη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  
Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής μπορεί να εκτελείται από το χρήστη 
αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

■ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σπίτια, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. 
Να την τοποθετείτε πάντα σε επίπεδες, σκληρές και σταθερές επιφάνειες χωρίς 
υγρασία. Μην την εγκαθιστάτε σε μαλακές επιφάνειες, π.χ. σε κρεβάτια ή καναπέδες. 
Σε τέτοια περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει. 

■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα και 
μην την εκθέτετε στο ηλιακό φως.

■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε αν η ονομαστική τάση του 
ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής 
εύφλεκτων αερίων ή ατμών από χημικές ουσίες ή σε χώρους με πολλή σκόνη. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη 
σε αρκετή απόσταση από κουρτίνες ή ριχτάρια και να απέχει τουλάχιστον 2 μέτρα 
από ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές ή υλικά ευαίσθητα στην υγρασία για να 
μην τους προκαλέσει βλάβη λόγω αυξημένης υγρασίας.

■ Μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα αυτής της συσκευής με εξαρτήματα άλλων 
κατασκευαστών.

■ Να γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με κρύο, καθαρό νερό χωρίς πρόσθετα. Μην 
χύνετε νερό στο δοχείο νερού μέσω του στομίου ατμού. 

■ Στο δοχείο αιθέριων ελαίων μπορείτε να τοποθετείτε μόνο έλαια αρωματοθεραπείας. 
Να επιλέγετε πάντα 100% φυσικά αιθέρια έλαια καλής ποιότητας που προορίζονται 
για διάχυση στον αέρα. Να χρησιμοποιείτε τα αιθέρια έλαια με μέτρο και προσοχή. 
Να ακολουθείτε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή. 

■ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί 
σωστά και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.

■ Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Μην εισάγετε αντικείμενα στο στόμιο 
ατμού ή στις οπές αερισμού. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οπές δεν είναι φραγμένες 
από ξένα αντικείμενα.
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■ Εάν υπάρχει αυξημένη υγρασία στο χώρο, μπορεί να συγκεντρωθεί νερό 
στους υαλοπίνακες ή στα εσωτερικά εξαρτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, 
απενεργοποιήστε τη συσκευή.

■ Να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και να την αποσυνδέετε από το ηλεκτρικό 
ρεύμα πριν γεμίσετε, τοποθετήσετε, αφαιρέσετε, μετακινήσετε ή καθαρίσετε το 
δοχείο νερού. 

■ Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα της συσκευής στο νερό ή σε άλλο υγρό. 
■ Μην ακουμπάτε το νεφελοποιητή με αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να υποστεί 

ζημιά.
■ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα τραβώντας απαλά την πρίζα 

και όχι το καλώδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο  
ή η πρίζα. 

■ Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο 
σέρβις για να σας το αντικαταστήσουν. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής όταν 
το καλώδιο είναι φθαρμένο ή η πρίζα έχει υποστεί ζημιά.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί 
ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο τραυματισμού από 
ηλεκτροπληξία, μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε 
ρυθμίσεις. Όλες οι επισκευές ή οι τροποποιήσεις της συσκευής πρέπει να 
εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη 
συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο 
της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
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GR Υγραντήρας
Εγχειρίδιο χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης 
ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων 
τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε κάποιο ασφαλές σημείο όπου θα 
μπορείτε εύκολα να το βρείτε εάν το χρειαστείτε. 
Σας συνιστούμε να φυλάξετε τη χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή και την κάρτα εγγύησης 
τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή 
ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, σας συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
■  Ο υγραντήρας αυξάνει αποτελεσματικά την υγρασία του αέρα σε εσωτερικούς 

χώρους και συνεπώς βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και επιδρά θετικά στην υγεία. 
Ενεργεί προληπτικά κατά της ξήρανσης του βλεννογόνου της αναπνευστικής οδού 
και προλαμβάνει ασθένειες του αναπνευστικού. Η χρήση του συνιστάται κυρίως τις 
ζεστές εποχές, όταν ο αέρας στους εσωτερικούς χώρους είναι κατά κανόνα ξηρός.

■  Ο Υγραντήρας SHF 2050BL / SHF 2051GR λειτουργεί με βάση έναν ταλαντωτή 
υπερήχων υψηλής συχνότητας. Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία, παράγει κρύο 
ατμό και δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία του χώρου. Η απόδοση ύγρανσης 
είναι ρυθμιζόμενη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αιθέρια έλαια για να 
δημιουργήσετε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Με απόδοση ύγρανσης 250 ml/h, είναι 
κατάλληλος για δωμάτια επιφάνειας έως 30 m2. Το μεγάλο δοχείο νερού των 4 λίτρων 
εγγυάται χρόνο λειτουργίας έως 16 ώρες ανά πλήρωση. Όταν η ποσότητα νερού 
στο δοχείο δεν είναι αρκετή, ανάβει μια προειδοποιητική λυχνία και, ταυτόχρονα, 
ενεργοποιείται μια προστατευτική λειτουργία, η οποία απενεργοποιεί αυτόματα τον 
υγραντήρα για να μην υποστεί βλάβη. Η αυτόματη απενεργοποίηση ενεργοποιείται 
επίσης, όταν αφαιρείτε το δοχείο νερού κατά τη λειτουργία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
A1 Ακροφύσιο εξαγωγής ατμού, 

περιστροφή 360° 
A2 Δοχείο αιθέριων ελαίων
A3 Στόμιο ατμού
A4 Δοχείο νερού 4 λίτρων 
A5  Τάπα της οπής πλήρωσης του 

δοχείου νερού με διακόπτη 
απελευθέρωσης νερού

A6 Υποδοχή νερού 
Το νερό διοχετεύεται στην υποδοχή 
νερού από το δοχείο νερού. 

A7 Οπή εξαγωγής αέρα

A8 Νεφελοποιητής 
μια επιφάνεια όπου το νερό 
μετατρέπεται σε κρύο ατμό 
(νεφέλωμα).

A9 Κύρια μονάδα
A10 Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και 

χαμηλής στάθμης νερού στην 
υποδοχή νερού 

A11 Το χειριστήριο απόδοσης ύγρανσης 
χρησιμεύει για να απενεργοποιείτε 
τη συσκευή και να ρυθμίζετε την 
απόδοση. 

A12 Οπές αερισμού

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 
1.  Να τοποθετείτε πάντα τον υγραντήρα σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια σε 

απόσταση τουλάχιστον:
 – 60 εκ. από το δάπεδο
 –  30 εκ. από τοίχους ή έπιπλα
 –  200 εκ. από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή υλικά ευαίσθητα στην 

υγρασία για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά λόγω της αυξημένης υγρασίας.
2.  Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος από 

την πρίζα. Αφαιρέστε το ακροφύσιο A1 και σηκώστε το δοχείο νερού A4 από την 
κύρια μονάδα A9. Γυρίστε το ανάποδα και περιστρέψτε το αριστερόστροφα για να 
ξεβιδώσετε την τάπα της οπής πλήρωσης A5 και να την αφαιρέσετε. 

3.  Γεμίστε το δοχείο νερού A4 με κρύο, καθαρό νερό βρύσης. Αφού γεμίσετε το δοχείο 
νερού A4, ασφαλίστε καλά την τάπα A5 περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα μέχρι το 
τέρμα. Γυρίστε το δοχείο νερού A4 ανάποδα με την τάπα A5 να κοιτάζει προς τα 
κάτω και τοποθετήστε το ξανά στην κύρια μονάδα A9 έτσι ώστε και τα δύο μέρη να 
εφαρμόζουν το ένα μέσα στο άλλο σωστά. Όταν το δοχείο νερού A4 τοποθετηθεί 
στην κύρια μονάδα A9, το νερό θα αρχίσει να διοχετεύεται στην υποδοχή νερού A6.

Προσοχή: 
Η υποδοχή νερού A4 γεμίζει με νερό έως 40 °C. 
Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον υγραντήρα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
ώστε να μην χυθεί το νερό που περιέχεται στην υποδοχή νερού A6.

4.  Μόλις τον ανοίξετε, μπορείτε να προσθέσετε μερικές σταγόνες αιθέριων ελαίων στο 
δοχείο αιθέριων ελαίων A2 όπως φαίνεται στην εικόνα B1. Πριν χρησιμοποιήσετε 
αιθέρια έλαια, ρωτήστε τον πωλητή ή κάποιον ειδικό για τη δράση τους και τη 
σωστή δόση. Μην προσθέτετε τίποτε άλλο παρά μόνο αιθέρια έλαια στο δοχείο 
αιθέριων ελαίων A2. Αφού προσθέσετε αιθέρια έλαια, κλείστε το δοχείο αιθέριων 
ελαίων A2, βλ. εικόνα B2.

5.  Τοποθετήστε το ακροφύσιο A1 στο στόμιο ατμού A3.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
1.  Βεβαιωθείτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τον υγραντήρα. Συνδέστε το καλώδιο 

στην πρίζα. Περιστρέψτε το κουμπί A11 δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον 
υγραντήρα. Η ένδειξη A10 θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Ο υγραντήρας θα αρχίσει 
να παράγει κρύο ατμό σε λίγα λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι κατά τη λειτουργία του ο ατμός 
δεν κατευθύνεται προς έπιπλα ή αντικείμενα ευαίσθητα στην υγρασία. Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την κατεύθυνση εξαγωγής ατμού περιστρέφοντας το ακροφύσιο A1 στην 
απαιτούμενη γωνία.

2.  Χρησιμοποιήστε το κουμπί A11 για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση παραγωγής 
ατμού κατά τη λειτουργία. Περιστρέψτε το κουμπί A11 δεξιόστροφα για να αυξήσετε 
την παραγωγή ατμού, και αντίστροφα για να μειώσετε την παραγωγή ατμού. Εάν 
γεμίσετε το δοχείο νερού A4 εντελώς, ο αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας είναι έως 
16 ώρες με την παραγωγή ατμού ρυθμισμένη στη μέγιστη ένταση.

Προσοχή:
Εάν ο υγραντήρας είχε μεταφερθεί σε θερμοκρασία κάτω από το σημείο 
πήξης, αρχικά τοποθετήστε τον σε θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε 
περίπου 30 λεπτά πριν τον ενεργοποιήσετε.

Να χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 έως 
40 °C και σε σχετική υγρασία έως 60 %. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος πέσει κάτω από 0 °C, απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και 
αφαιρέστε το νερό από το δοχείο νερού A4 και την υποδοχή νερού A6, για 
να μην υποστεί ζημιά.

Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού A4 από την κύρια μονάδα A9 και μην 
αγγίζετε το νεφελοποιητή A8 ενώ λειτουργεί ο υγραντήρας. Σε περίπτωση 
που αφαιρεθεί το δοχείο νερού A4 κατά τη λειτουργία, ο υγραντήρας 
διαθέτει μια προστατευτική λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.

3.  Εάν η στάθμη νερού στην υποδοχή νερού A6 είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία A10 
ανάβει με κόκκινο χρώμα και ο υγραντήρας σταματάει αυτόματα να παράγει ατμό. 
Αυτή είναι μια λειτουργία ασφάλειας που αποτρέπει την πρόκληση τυχόν ζημιών 
στο νεφελοποιητή A8.

  Εάν είναι απαραίτητο, συμπληρώστε με νερό σύμφωνα με τις οδηγίες του σημείου 2 και 
3 στο κεφάλαιο Θέση λειτουργίας του υγραντήρα, συναρμολόγηση και πλήρωση του 
δοχείου νερού. Στη συνέχεια, μπορείτε να θέσετε ξανά σε λειτουργία τον υγραντήρα.

4.  Για να απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα, περιστρέψτε το κουμπί A11 
αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα. Η ενδεικτική λυχνία A10 σβήνει. Αποσυνδέστε 
τον υγραντήρα από την πρίζα και καθαρίστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες που 
περιέχονται στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
■  Πριν καθαρίσετε τον υγραντήρα, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον από 

την πρίζα.
■  Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες αναφορικά με τον καθαρισμό και 

τη συντήρηση του υγραντήρα. Διαφορετικά, μπορεί να επηρεαστεί δυσμενώς 
η απόδοσή του και να πολλαπλασιαστούν ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί στο 
εσωτερικό του.

Να τον καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση
■  Αφαιρέστε το ακροφύσιο A1 από το στόμιο ατμού A3. Στη συνέχεια αφαιρέστε 

το δοχείο αιθέριων ελαίων A2, καθαρίστε τυχόν υπολείμματα και τοποθετήστε το 
ξανά στη θέση του. Αφαιρέστε το δοχείο νερού A4 από την κύρια μονάδα A9, βάλτε 
το στο νεροχύτη, γυρίστε το ανάποδα και ανοίξτε την ασφάλεια A5. Αφαιρέστε 
τυχόν υπολείμματα νερού μέσω της οπής πλήρωσης, ξεβγάλτε με καθαρό νερό 
και στεγνώστε την επιφάνεια με ένα λεπτό πανί. Τέλος, βάλτε την ασφάλεια A5 στο 
δοχείο νερού A4 και εισαγάγετε το ακροφύσιο A1 στο στόμιο A3.

■  Αφαιρέστε το νερό από την υποδοχή νερού A6 και σκουπίστε τη με ένα λεπτό 
καθαρό πανί.

Σχολαστικός καθαρισμός (μία φορά την εβδομάδα)
■  Προσθέστε περίπου 100 ml ξίδι στην υποδοχή νερού A6 και αφήστε το να δράσει 

για 15 λεπτά. Χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με απαλές τρίχες, αφαιρέστε τα άλατα 
από την υποδοχή νερού A6 και το νεφελοποιητή A8. Στη συνέχεια καθαρίστε τα 
υπόλοιπα άλατα και το ξίδι με ένα βρεγμένο πανί και σκουπίστε.

■  Καθαρίστε καλά το δοχείο αιθέριων ελαίων A2 κάτω από τρεχούμενο νερό ή με ένα 
υγρό πανί και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.

Προσοχή:
Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού A4 ή στην υποδοχή νερού A6 για 
περισσότερο από μία εβδομάδα. 
Μην ακουμπάτε το νεφελοποιητή A8 με αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί 
να του προκαλέσετε ζημιά.

■  Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του υγραντήρα όπως απαιτείται με ένα λεπτό 
καθαρό πανί ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό.

■  Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα A9 στο νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από 
τρεχούμενο νερό. Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά 
προϊόντα, διαλύτες, κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην 
επιφάνεια της συσκευής.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η ενδεικτική 
λυχνία A10 δεν 
ανάβει και ο 
υγραντήρας δεν 
παράγει ατμό.

Ο υγραντήρας είναι 
συνδεδεμένος σε 
ελαττωματική πρίζα 
ή δεν συνδέεται 
καθόλου σε πρίζα.

Συνδέστε τον υγραντήρα σε μια πρίζα 
που λειτουργεί και χρησιμοποιήστε 
το κουμπί A11 για να ρυθμίσετε την 
απαιτούμενη ένταση παραγωγής ατμού.

Η ενδεικτική 
λυχνία A10 
ανάβει με κόκκινο 
χρώμα.

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στην υποδοχή 
νερού A6.

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα 
και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. 
Γεμίστε το δοχείο νερού A4 με κρύο, 
καθαρό νερό. Συναρμολογήστε τον 
υγραντήρα, συνδέστε τον σε μια πρίζα 
και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Υπάρχει μια 
μυρωδιά στον 
ατμό.

Η μυρωδιά μπορεί 
να υπάρχει την 
πρώτη φορά που 
χρησιμοποιείτε τον 
υγραντήρα.

Ανοίξτε την τάπα του δοχείου νερού 
A5 και αφήστε το δοχείο νερού A4 να 
αεριστεί για τουλάχιστον 12 ώρες.

Υπάρχει βρώμικο 
νερό στο δοχείο 
νερού A4/στην 
υποδοχή νερού A6.

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα 
και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. 
Αδειάστε το νερό από το δοχείο 
νερού A4 και την υποδοχή νερού A6. 
Καθαρίστε τα πάντα. Γεμίστε το δοχείο 
νερού A4 με κρύο, καθαρό νερό. 
Συνδέστε τον υγραντήρα σε μια πρίζα 
και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Ο υγραντήρας 
παράγει 
ανεπαρκή 
ποσότητα ατμού 
ή δεν παράγει 
καθόλου ατμό.

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στην υποδοχή 
νερού A6 ή δεν 
υπάρχει καθόλου 
νερό.

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και 
αποσυνδέστε τον από την πρίζα. Γεμίστε 
το δοχείο νερού A4 με κρύο, καθαρό 
νερό. Συνδέστε τον υγραντήρα σε μια 
πρίζα και ενεργοποιήστε τον ξανά.

Το κουμπί A11 έχει 
ρυθμιστεί σε χαμηλή 
ένταση παραγωγής 
ατμού.

Για να αυξήσετε την ένταση παραγωγής 
ατμού, γυρίστε το κουμπί A11 
δεξιόστροφα. 

Ο νεφελοποιητής 
A7 έχει λερωθεί από 
άλατα.

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα 
και αποσυνδέστε τον από την πρίζα. 
Καθαρίστε το νεφελοποιητή A8 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου 
Καθαρισμός και συντήρηση.

Το δοχείο νερού 
A4 δεν εδράζεται 
σωστά στην κύρια 
μονάδα A9.

Τοποθετήστε το δοχείο νερού A4 στην 
κύρια μονάδα A9 έτσι ώστε και τα δύο 
μέρη να εφαρμόζουν σωστά.

Ο νεφελοποιητής A8 
δεν λειτουργεί.

Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις.

Ο υγραντήρας 
ή τα παράθυρα 
στο δωμάτιο 
θολώνουν.

Το δωμάτιο στο οποίο 
είναι τοποθετημένος ο 
υγραντήρας είναι πολύ 
μικρό ή πολύ υγρό.

Χαμηλώστε την ένταση παραγωγής 
ατμού στο ελάχιστο γυρνώντας το κουμπί 
A11 αριστερόστροφα ή απενεργοποιήστε 
εντελώς τον υγραντήρα.

Συσσωρεύονται 
γρήγορα 
άλατα στο 
νεφελοποιητή A8.

Το νερό που 
χρησιμοποιείτε είναι 
πολύ σκληρό.

Χρησιμοποιήστε μαλακότερο νερό.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ονομαστική τάση ................................................................................................................. 220−240 V
Ονομαστική συχνότητα  ........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου  ..........................................................................................................25 W
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία ................................................................................. II
Χωρητικότητα δοχείου νερού ...........................................................................................................4 l
Παραγωγή υγραντήρα............................................................................................................250 ml/h
Χρόνος λειτουργίας με εντελώς γεμάτο δοχείο νερού ........................................................16 h
Επίπεδο θορύβου  .....................................................................................................................35 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 35 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο 
επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Επεξήγηση της τεχνικής ορολογίας
Κατηγορία ασφαλείας για την προστασία από ηλεκτροπληξία:
Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με 
μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιο κέντρο απορριμμάτων 
του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, 
αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά 
προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο των οικιακών 
απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα 
συσκευή εφάμιλλης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων 
φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που 
διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. 
Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τη μονάδα συλλογής για περισσότερες πληροφορίες.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.
Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εάν θέλετε να απορρίψετε τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.
Η απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο είναι έγκυρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε 
αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο 
απόρριψης από το τοπικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.

Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.


