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GR Υγραντήρας
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ.
Γενικές προειδοποιήσεις
 ■ Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 
8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές 
ή  πνευματικές ικανότητες ή  από άπειρα άτομα, εφόσον 
επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή  έχουν ενημερωθεί 
για τον ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος και κατανοούν 
τους πιθανούς κινδύνους.

 ■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο  καθαρισμός και η  συντήρηση μπορούν να εκτελούνται 
από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

 ■ Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό 
κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. 
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο έχει 
υποστεί ζημιά.

 ■ Πάντοτε να γεμίζετε με νερό έως την ένδειξη μέγιστης 
πλήρωσης. Ποτέ μην γεμίζετε με νερό πάνω από την ένδειξη 
μέγιστης πλήρωσης.

 ■ Κατά την πλήρωση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση 
των εναποθέσεων αλάτων, ακολουθήστε τις οδηγίες του 
παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

 ■ Να προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή διότι 
παράγει ατμό.

 ■ Κατά την πλήρωση ή  τον καθαρισμό της συσκευής, 
αποσυνδέετέ την από την πρίζα τραβώντας το φις.
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 ■ Να γνωρίζετε ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να 
διευκολύνουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο 
περιβάλλον.

 ■ Η περιοχή γύρω από τη συσκευή δεν πρέπει να είναι νωπή 
ή  βρεγμένη. Σε περίπτωση δημιουργίας συμπυκνώματος 
νερού, χαμηλώστε το επίπεδο ισχύος του υγραντήρα. 
Εάν δεν μπορείτε να χαμηλώσετε το επίπεδο ισχύος 
του υγραντήρα, χρησιμοποιήστε τον κατά διαστήματα. 
Προσέχετε να μην βραχούν τυχόν απορροφητικά υλικά 
όπως χαλιά, κουρτίνες, ριχτάρια ή τραπεζομάντηλα.

 ■ Ποτέ μην αφήνετε νερό στο δοχείο όταν η  συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται.

 ■ Αδειάζετε και καθαρίζετε τον υγραντήρα προτού τον 
αποθηκεύσετε. Καθαρίστε τον υγραντήρα προτού τον 
χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Οι μικροοργανισμοί που ενδέχεται να υπάρχουν 
στο νερό ή  στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται 
ή  αποθηκεύεται η  συσκευή μπορεί να 
πολλαπλασιαστούν εντός του δοχείου νερού και, μετά 
τη διασπορά τους στον αέρα, μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, εκτός εάν το νερό 
αλλάζεται και το δοχείο νερού καθαρίζεται σωστά 
κάθε 3 ημέρες.

 ■ Διατηρείτε τη συσκευή σε σημεία όπου δεν φτάνουν παιδιά. 
Ο  ατμός και το καυτό νερό ενδέχεται να προκαλέσουν 
εγκαύματα.



 04/2021- 4 - Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Καθαρίζετε το δοχείο 
νερού κάθε 3 ημέρες.

 ■ Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν τα τεχνικά στοιχεία στην ετικέτα της συσκευής συμφωνούν με την ηλεκτρική τάση της πρίζας.
 ■ Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη. 
 ■ Διευθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε μην μπορεί κάποιος να το πατήσει ή σκοντάψει σε αυτό, προκειμένου να μην γείρει ή υποστεί βλάβη 

η συσκευή σε περίπτωση που τραβηχτεί το καλώδιο ρεύματος.
 ■ Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε οικείες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους.
 ■ Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
 ■ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνή φλόγα, συσκευές γκαζιού ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα και μην την εκθέτετε στο ηλιακό φως.
 ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή και μην πατάτε ή κάθεστε πάνω της.
 ■ 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 χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ή χώρους όπου έχουν χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνα, ουσίες με βάση το λάδι ή χημικές ουσίες, ή όπου υπήρχε 
αναμμένο αρωματικό στικ χώρου.

 ■ Πάντοτε να χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα και αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Πότε μην αντικαθιστάτε εξαρτήματα αυτής της 
συσκευής με εξαρτήματα ή αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών.

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

 ■ Μην πίνετε το νερό που βρίσκεται στο δοχείο νερού, μην ποτίζετε τα φυτά σας και μην το δίνετε ως πόσιμο νερό στα κατοικίδιά σας. Πάντοτε να αδειάζετε το 
μη χρησιμοποιημένο νερό που περιέχεται στο δοχείο νερού στον νεροχύτη ή τον νιπτήρα.

 ■ Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο.
 ■ Μην καλύπτετε τη συσκευή, ιδίως την έξοδο ατμού, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην εισάγετε αντικείμενα στην έξοδο ατμού ή  στις οπές αερισμού. 

Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οπές δεν φράσσονται από ξένα αντικείμενα.
 ■ Ως αποτέλεσμα της αυξημένης υγρασίας στον χώρο, μπορεί να συγκεντρωθεί νερό στους υαλοπίνακες ή στην επίπλωση του εσωτερικού χώρου. Σε αυτήν την 

περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 ■ Ποτέ μην γείρετε, μετακινείτε, αποσυναρμολογείτε τη συσκευή ή γεμίζετε το άδειο δοχείο νερού όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
 ■ Σε περίπτωση που πρέπει να μετακινήσετε, να καθαρίσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να προσθέσετε νερό στο δοχείο νερού, πάντοτε να την 

απενεργοποιείτε και να περιμένετε έως ότου κρυώσει και έπειτα να βγάζετε το φις από την πρίζα.
 ■ Καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε εβδομάδα. Σε περίπτωση συχνής χρήσης, μπορείτε να το καθαρίζετε και δύο φορές την εβδομάδα.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού, πετρέλαιο, προϊόντα καθαρισμού τζαμιών, προϊόντα καθαρισμού επίπλων, διαλύτες ή άλλες χημικές ουσίες για 

να καθαρίσετε τη συσκευή.
 ■ Προσέχετε ιδιαίτερα να μην χύσετε το νερό που ενδεχομένως υπάρχει στο δοχείο νερού όταν μεταφέρετε τη συσκευή.
 ■ Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε κανένα μέρος της κύριας μονάδας της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
 ■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέετε 

πάντα τη συσκευή τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου τροφοδοσίας.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά η ίδια ή το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις.
 ■ Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή ή  να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος 

τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας! Αναθέστε όλες τις επισκευές και τις τροποποιήσεις σε εξειδικευμένη εταιρεία/ εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Σε αντίθετη 
περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να ακυρωθεί η πολιτική εγγύησης.
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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 χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου 
θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε. 

 ■ Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή, ή την κάρτα εγγύησης, 
τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση 
ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε 
να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
A1 Έξοδος ατμού
A2 Μαξιλάρι για την εφαρμογή 

σταγόνων αρωματικού ελαίου
A3 Δοχείο νερού
A4 Καπάκι ανοίγματος πλήρωσης στο 

δοχείο νερού
A5 Καλώδιο ρεύματος
A6 Ενδεικτική λυχνία ισχύος / χαμηλή 

στάθμη νερού στο δοχείο νερού

A7 Κουμπί ρύθμισης ισχύος / 
απενεργοποίηση / επιλογή 
ταχύτητας

A8 Κουμπί φωτισμού δοχείου νερού
A9 Κύρια μονάδα
A10 Αντιολισθητικά πέλματα
A11 Βουρτσάκι καθαρισμού
A12 Έξοδος αέρα
A13 Δίσκος υπερήχων

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
 ■ Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της από τη 

συσκευασία καθώς και όλες τις διαφημιστικές ετικέτες και τα αυτοκόλλητα από τη 
συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της συσκευής δεν έχει 
φθαρεί.

Πλήρωση του δοχείου νερού
1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας A5 είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε προσεκτικά το δοχείο νερού A3 από τη μονάδα βάσης A9 – βλ. εικόνα 

B1.
3. Γυρίστε το δοχείο νερού A3 ανάποδα και ξεβιδώστε το καπάκι A4 – βλέπε σχήμα B2.
4. Ρίξτε καθαρό, κρύο νερό στο δοχείο νερού A3 – βλέπε σχήμα B3.
5. Βιδώστε το καπάκι A4 – βλέπε σχήμα B4. Ελέγξτε ότι είναι καλά βιδωμένο για την 

αποφυγή διαρροών νερού. Γυρίστε το δοχείο νερού ανάποδα A3 ώστε το καπάκι A4 
να βρίσκεται στην κάτω πλευρά. Εάν δεν υπάρχει διαρροή από το δοχείο νερού A3, 
τότε το καπάκι A4 είναι καλά βιδωμένο.

6. Τοποθετήστε το πάλι στη μονάδα βάσης A9.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υγραντήρα και επιλογή της ταχύτητας
1. Τοποθετήστε τον υγραντήρα σε μια στεγνή και επίπεδη επιφάνεια που είναι 

ανθεκτική στο νερό, σε απόσταση περίπου 15 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή. 
Μην τοποθετείτε τον υγραντήρα πάνω σε χαλιά, πετσέτες, κουβέρτες ή  άλλα 
απορροφητικά υλικά.

2. Συνδέστε το φις A5 σε σωστά γειωμένη πρίζα.
3. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης A7 δεξιόστροφα για να ενεργοποιήσετε τον 

υγραντήρα. Η ενεργή κατάσταση υποδεικνύεται από την παραγωγή ατμού.
4. Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης A7 δεξιόστροφα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. 

Περιστρέψτε το προς την ένδειξη «ΜΑΧ» για να αυξήσετε την ταχύτητα, περιστρέψτε 
το στην αντίθετη κατεύθυνση για να μειώσετε την ταχύτητα.

5. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα, περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης A7 
αριστερόστροφα προς την ένδειξη «ON/OFF» για να τον απενεργοποιήσετε.

Ενδεικτική λυχνία ισχύος / χαμηλή στάθμη νερού στο δοχείο νερού
 ■ Η ενδεικτική λυχνία A6 ανάβει πράσινη όταν ο υγραντήρας είναι ενεργοποιημένος.
 ■ Μόλις η στάθμη νερού στο δοχείο νερού A3 μειωθεί, η ενδεικτική λυχνία A6 ανάβει 

κόκκινη. Ταυτόχρονα, σβήνει ο φωτισμός του δοχείου νερού.
 ■ Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού A3 σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 

«Πλήρωση του δοχείου νερού». Όταν ο υγραντήρας τεθεί και πάλι σε λειτουργία, 
ο φωτισμός του δοχείου νερού παραμένει ανενεργός.

Προειδοποίηση:
Ποτέ μην αφαιρείτε το δοχείο νερού A3 από τη μονάδα βάσης 
A9 ενώ ο  υγραντήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Αυτό θα 
απενεργοποιήσει αυτόματα τον υγραντήρα και ενέχει τον κίνδυνο 
ανεπανόρθωτης ζημιάς, τον κίνδυνο επικίνδυνης κατάστασης και 
τον κίνδυνο ατυχήματος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του δοχείου
 ■ Ο  φωτισμός του δοχείου νερού μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μόνο 

όταν ο υγραντήρας είναι ενεργοποιημένος, και με την παρακάτω σειρά:
 ■ Ένα πάτημα του κουμπιού A8: ο  φωτισμός του δοχείου νερού ανάβει και τα 

χρώματα εναλλάσσονται ανά 5 δευτερόλεπτα.
 ■ Δεύτερο πάτημα του κουμπιού A8: ο  φωτισμός του δοχείου νερού παραμένει 

ενεργός στο χρώμα που ήταν αναμμένο όταν πατήθηκε το κουμπί A8.
 ■ Τρίτο πάτημα του κουμπιού A8: ο φωτισμός του δοχείου νερού σβήνει.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης της εκροής ατμού
 ■ Η κατεύθυνση της εκροής ατμού μπορεί να ρυθμιστεί σε γωνία 360° περιστρέφοντας 

το ακροστόμιο εξόδου ατμού A1.

Αρωματικό έλαιο
 ■ Αυτός ο υγραντήρας είναι σχεδιασμένος ώστε να επιτρέπει τη χρήση αρωματικού 

ελαίου. Δίπλα στην έξοδο ατμού υπάρχει ένα ειδικό μαξιλάρι A2, πάνω στο οποίο 
μπορούν να εφαρμοστούν σταγόνες αρωματικού ελαίου. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ 
ΠΑΝΤΑ ΜΟΝΟ 3 ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ.

Προειδοποίηση:
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ρίξετε αρωματικό έλαιο στο 
δοχείο νερού A3 ή στη μονάδα βάσης A9. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο 
πρόκλησης ζημιάς στα εσωτερικά μέρη του υγραντήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και 

αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
 ■ 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.

Προειδοποίηση:
Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην 
βυθίζετε τη συσκευή, το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό 
ή άλλο υγρό.

Να το καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση
1. Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας A5 

από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού A3 από τη μονάδα βάσης A9.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι A4 και αδειάστε τυχόν εναπομείναν νερό στον νεροχύτη 

ή στον νιπτήρα.
4. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και αφαιρέστε από αυτό 

τυχόν ακαθαρσίες ή εναποθέσεις.
5. Σκουπίστε με στεγνό απορροφητικό πανί.
6. Καθαρίστε τη μονάδα βάσης A9 με ένα καθαρό, μαλακό απορροφητικό πανί 

ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε με ένα καθαρό απορροφητικό πανί.

Σημείωση:
Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, 
διαλύτες κ.ά. που θα μπορούσαν να προξενήσουν φθορά στη συσκευή. 
Κανένα μέρος αυτής της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε 
πλυντήριο πιάτων.

Προειδοποίηση:
Μην αφήνετε νερό στο δοχείο νερού A3 για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.

Απομάκρυνση των εναποθέσεων αλάτων
 ■ Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείται και τη συχνότητα χρήσης, 

συνιστούμε την τακτική απομάκρυνση των εναποθέσεων αλάτων, τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα. Οι εναποθέσεις αλάτων μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη 
λειτουργία του υγραντήρα και τη διάρκεια ζωής του.

 ■ Σε περίπτωση που το νερό σας είναι πολύ σκληρό, συνιστούμε τη χρήση 
απεσταγμένου νερού.

1. Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας A5 
από την πρίζα.

2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού A3 από τη μονάδα βάσης A9.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι A4 και αδειάστε τυχόν εναπομείναν νερό στον νεροχύτη 

ή στον νιπτήρα.
4. Γεμίστε το δοχείο νερού A3 με ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι (περίπου 200 ml) και αφήστε 

το να δράσει για 15 λεπτά. Χρησιμοποιώντας μια βούρτσα καθαρισμού με μαλακές 
τρίχες, μπορείτε να απομακρύνετε τις εναποθέσεις αλάτων που έχουν συσσωρευτεί 
μέσα στο δοχείο νερού A3.

5. Αδειάστε τα περιεχόμενα του δοχείου νερού A3 στον νεροχύτη ή τον νιπτήρα και 
ξεπλύνετε το δοχείο νερού A3 χρησιμοποιώντας καθαρό, κρύο νερό.

6. Σκουπίστε με στεγνό απορροφητικό πανί.

Καθαρισμός του δίσκου υπερήχων
1. Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας A5 

από την πρίζα.
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού A3 από τη μονάδα βάσης A9.
3. Για τον καθαρισμό του δίσκου υπερήχων A13, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη 

βούρτσα καθαρισμού A11.
4. Σκουπίστε προσεκτικά τον δίσκο A13 με τη βούρτσα καθαρισμού A11 για να 

απομακρύνετε τυχόν σκόνη και ακαθαρσίες που έχει πάνω του – δείτε το σχήμα C.
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Προειδοποίηση:
Μην πιέζετε τη βούρτσα καθαρισμού A11 ώστε να μην 
προκαλέσετε γρατζουνιές ή ζημιά στον δίσκο A13.

Αποθήκευση
 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε 

το καλώδιο τροφοδοσίας A5 από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και 
καθαρίστε τη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 ■ Πριν την αποθήκευση, ελέγξτε ότι η  συσκευή και όλα της τα αξεσουάρ έχουν 
καθαριστεί και στεγνώσει καλά, και ότι δεν υπάρχει νερό στο δοχείο νερού A3.

 ■ Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καθαρό μέρος με καλό αερισμό, χωρίς να 
εκτίθεται σε ακραίες θερμοκρασίες, μακριά από παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Ο υγραντήρας δεν 
παράγει ατμό.

Το καλώδιο 
τροφοδοσίας A5 δεν 
είναι συνδεδεμένο.

Συνδέστε το καλώδιο 
τροφοδοσίας A5 στην πρίζα.

Ο υγραντήρας είναι 
ενεργοποιημένος αλλά 
δεν παράγεται ατμός.

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στο δοχείο 
νερού A3.

Γεμίστε το δοχείο νερού A3 με 
καθαρό, κρύο νερό.

Υπάρχει πολύ νερό στο 
δοχείο νερού A3.

Αδειάστε το πλεονάζον νερό.

Ο ατμός έχει 
δυσάρεστη οσμή.

Ο υγραντήρας είναι 
καινούριος.

Ανοίξτε το καπάκι A4 και αφήστε 
το δοχείο νερού A3 να αεριστεί 
για περίπου 12 ώρες σε ένα 
σκοτεινό, στεγνό μέρος.

Υπάρχει ακάθαρτο 
νερό μέσα στο δοχείο 
νερού A3 ή βρίσκεται 
εκεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Αδειάστε το δοχείο νερού A3, 
καθαρίστε το και γεμίστε το με 
καθαρό, κρύο νερό.

Ο υγραντήρας παράγει 
πολύ λίγο ατμό.

Ο δίσκος υπερήχων A9 
είναι βρώμικος.

Απομακρύνετε τις ακαθαρσίες 
και τους λεκέδες σύμφωνα με 
τις οδηγίες «Καθαρισμός του 
δίσκου υπερήχων».

Υπάρχει ακάθαρτο 
νερό μέσα στο δοχείο 
νερού A3 ή βρίσκεται 
εκεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

Αδειάστε το δοχείο νερού A3, 
καθαρίστε το και γεμίστε το με 
καθαρό, κρύο νερό.

Ο υγραντήρας παράγει 
έναν δυσάρεστο 
θόρυβο.

Δεν υπάρχει αρκετό 
νερό στο δοχείο 
νερού A3.

Γεμίστε το δοχείο νερού A3 με 
καθαρό, κρύο νερό.

Ο υγραντήρας είναι 
τοποθετημένος σε 
ασταθή επιφάνεια.

Μετακινήστε τον υγραντήρα σε 
μια επίπεδη, στεγνή επιφάνεια.

Δεν είναι δυνατό το 
κλείσιμο του καπακιού 
A4. 

Το καπάκι A4 έχει 
βιδωθεί υπερβολικά 
σφιχτά.

Εφαρμόστε μερικές σταγόνες 
υγρού σαπουνιού κάτω 
από το καπάκι A4 για να το 
απελευθερώσετε.

Σημείωση:
Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν περιγράφουν το πρόβλημά 
σας ή  εάν κάποιο από τα προβλήματα που περιγράφονται 
επιμένει, απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και σταματήστε να 
τον χρησιμοποιείτε. Ο  υγραντήρας δεν περιέχει εξαρτήματα τα 
οποία μπορεί να επισκευάσει ο  χρήστης. Επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Υγραντήρας
Ονομαστική τάση .............................................................................................................. 100−240 V~
Ονομαστική συχνότητα .........................................................................................................50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου ...........................................................................................................25 W
Επίπεδο θορύβου ......................................................................................................................41 dB(A)
Χωρητικότητα δοχείου νερού ....................................................................................................... 3,5 l
Παραγωγή υγραντήρα..................................................................................................... 250 ml/ώρα
Χρόνος λειτουργίας ανά πλήρες δοχείο νερού ............... περ. 60 ώρες (χαμηλή ταχύτητα)
Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου ...................................................................................................38 m2

Διαστάσεις (Μ × Π × Υ) ......................................................................................22,9 × 22 × 25,2 cm
Μήκος καλωδίου ρεύματος .....................................................................................................150 cm
Βάρος ...............................................................................................................................................1,07 kg

Το δηλωμένο επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 41 dB(A), το οποίο 
αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ 
αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφάλειας για προστασία από ηλεκτροπληξία:

Κατηγορία II – Η προστασία από ηλεκτροπληξία επιτυγχάνεται με 
διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών 
χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο 
απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό 
σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά 
απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, 
παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής. 
Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό 
κατάστημα από όπου την αγοράσατε κατά την αγορά μιας νέας 

παρόμοιας συσκευής.
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. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή  κάποια μονάδα 
συλλογής απορριμμάτων.
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για 
την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή  ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις 
απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το 
προϊόν ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης 
από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή το κατάστημα αγοράς.

Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των 
σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.


