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GR  Υγραντήρας
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

SHF 3000WH
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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, καθαρισμό, αφαλάτωση ή την αλλαγή 
του φίλτρου υγραντήρα, πάντοτε να ακολουθείτε 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.

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

 ■ 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. Σε περίπτωση που ο προσαρμογέας δεν συνδεθεί σωστά στην πρίζα, ενδέχεται να θερμανθεί υπερβολικά και 

συνεπώς να καταστραφεί.
 ■ 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 ή μην την εκθέτετε στο άμεσο 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 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, καθαρίσετε, αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ή να προσθέσετε νερό, πάντοτε να την απενεργοποιείτε και να 

περιμένετε έως ότου κρυώσει και έπειτα να βγάζετε το φις από την πρίζα.
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 ■ Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα ή δεν καθαριστεί σωστά πριν από την αποθήκευση, ενδέχεται να δημιουργηθούν βακτήρια ή μούχλα 
στο φίλτρο ύγρανσης. Για τον λόγο αυτό, προτού θέσετε ξανά σε λειτουργία τη συσκευή, ελέγξτε ότι το φίλτρο ύγρανσης είναι καθαρό και ότι δεν υπάρχουν 
ίχνη μούχλας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αντικατασταθεί.

 ■ Καθαρίζετε το δοχείο νερού και το φίλτρο ύγρανσης μία φορά την 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. Πάντοτε να την 

αποσυνδέετε από την πρίζα τραβώντας το φις.
 ■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αυτή έχει υποστεί ζημιά ή έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή το φις του αντάπτορα.
 ■ 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 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 Πίνακας ελέγχου
A3 Μονάδα κινητήρα με ανεμιστήρα
A4 Υποδοχή σύνδεσης προσαρμογέα 

ρεύματος (στο πίσω μέρος)
A5 Περιοριστής διακόπτη φλοτέρ
A6 Διακόπτης φλοτέρ
A7 Φίλτρο ύγρανσης

A8 Κλιπ απελευθέρωσης μονάδας 
μοτέρ

A9 Οπές αερισμού
A10 Δοχείο νερού
A11 Δείκτης στάθμης νερού με ένδειξη 

ΜΑΧ
A12 Προσαρμογέας ρεύματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
B1 Κουμπί  - επιλογή φωτισμού / 

λειτουργίας ύπνου
B2 Κουμπί AUTO  - αυτόματη επιλογή 

λειτουργίας
B3 Κουμπί  - επιλογή ταχύτητας 

ανεμιστήρα

B4 Ενδεικτική λυχνία αντικατάστασης 
φίλτρου ύγρανσης

B5 Κουμπί  - On / Off

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

υλικό συσκευασίας 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. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη και ανθεκτική στο νερό επιφάνεια. 

Για καλύτερη απόδοση, ελέγξτε ότι η  συσκευή έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 
τουλάχιστον 10 cm από τοίχους.

2. Για την καλύτερη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού και οι έξοδοι ατμού 
δεν φράσσονται.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος ή το φις δεν έχουν υποστεί ζημιά.
4. Πατήστε το κλιπ ασφαλείας A8 και σηκώστε προσεκτικά τη μονάδα μοτέρ A3.
5. Σε περίπτωση που υπάρχει προστατευτικό κάλυμμα στο φίλτρο ύγρανσης A7, 

αφαιρέστε το και απομακρύνετε τον διακόπτη φλοτέρ A6.
6. Ρίξτε καθαρό, κρύο νερό στο δοχείο νερού A10 μέχρι την ένδειξη MAX .
7. Τοποθετήστε τον διακόπτη φλοτέρ A6 και στη συνέχεια το φίλτρο ύγρανσης A7 μαζί 

με τον προσαρτημένο περιοριστή A5 έτσι ώστε ο διακόπτης φλοτέρ A6 να μπορεί 
να κινείται ελεύθερα εντός της οπής στο κέντρο.

8. Επανατοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ A3.
9. Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος A12 στην υποδοχή A4 

και τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα με κατάλληλη γείωση. Ακούγεται μια ηχητική 
ειδοποίηση και ο υγραντήρας είναι έτοιμος προς χρήση.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (on / off)
 ■ Πατήστε το κουμπί  B5  για να ενεργοποιήσετε τον υγραντήρα. Ο υγραντήρας 

θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα στην ταχύτητα II. Ο οπίσθιος φωτισμός κάτω 
από τον πίνακα ελέγχου A2 σταδιακά θα αλλάζει σε όλα τα χρώματα. Οι ενδεικτικές 
λυχνίες «LIGHT» (Φωτισμός) και «II» θα ανάψουν με μπλε χρώμα.

 ■ Όταν ο  υγραντήρας δεν χρησιμοποιείται, πατήστε το κουμπί  B5 για να τον 
απενεργοποιήσετε.

Κουμπί 
 ■ Με το κουμπί  B1 μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον 

έγχρωμο οπίσθιο φωτισμό, και να ενεργοποιήσετε και απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία ύπνου. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να αλλάξετε τη λειτουργία 
του υγραντήρα με την εξής σειρά:

-  Πρώτο πάτημα: η  ενδεικτική λυχνία «LIGHT» (Φωτισμός) θα αναβοσβήσει τρεις 
φορές, πράγμα που υποδεικνύει την αλλαγή της λειτουργίας. Είναι σημαντικό να 
πατήσετε ξανά το κουμπί όσο η ενδεικτική λυχνία «LIGHT» (Φωτισμός) αναβοσβήνει. 
Διαφορετικά δεν θα πραγματοποιηθεί η  επιθυμητή αλλαγή και ο  υγραντήρας θα 
επιστρέψει στην προηγούμενη λειτουργία.

-  Δεύτερο πάτημα: ενεργοποιεί τη λειτουργία ύπνου. Η ενδεικτική λυχνία «SLEEP» 
(Ύπνος) θα αρχίσει να αναβοσβήνει 10 φορές και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθούν 
ο  οπίσθιος φωτισμός και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες. Στη λειτουργία ύπνου 
η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται στην ταχύτητα «I» (χαμηλότερη ταχύτητα). 

  Είναι σημαντικό να πατήσετε ξανά το κουμπί όσο η  ενδεικτική λυχνία «SLEEP» 
(Ύπνος) αναβοσβήνει. Διαφορετικά δεν θα πραγματοποιηθεί η επιθυμητή αλλαγή 
και ο υγραντήρας θα τεθεί αυτόματα στη λειτουργία ύπνου.

-  Τρίτο πάτημα: ακυρώνει τη λειτουργία ύπνου. Ο  υγραντήρας θα λειτουργεί στην 
ταχύτητα «I» και ο οπίσθιος φωτισμός θα απενεργοποιηθεί.

-  Τέταρτο πάτημα: ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό στο επίπεδο ταχύτητας που είχε 
επιλεχθεί τελευταία. Ανάβουν οι ενδεικτικές λυχνίες της επιλεγμένης ταχύτητας και 
η ενδεικτική λυχνία «LIGHT» (Φωτισμός).

Αυτόματη λειτουργία
 ■ Πατήστε το κουμπί AUTO  B2 για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία. Σε 

αυτήν τη λειτουργία, ο υγραντήρας θα παρακολουθεί και θα μετρά την υγρασία του 
αέρα και θα προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να επιτευχθεί 
η βέλτιστη υγρασία σε σχέση με την υγρασία αέρα περιβάλλοντος.

-  Υγρασία 0 – 45 RH %: ταχύτητα ανεμιστήρα III και κόκκινος οπίσθιος φωτισμός
-  Υγρασία 45 – 65 RH %: ταχύτητα ανεμιστήρα II και μπλε οπίσθιος φωτισμός
-  Υγρασία> 65 RH %: ταχύτητα ανεμιστήρα I και πορτοκαλί οπίσθιος φωτισμός

 ■ Για να ακυρώσετε την αυτόματη λειτουργία, πατήστε το κουμπί AUTO  B2.

Ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
 ■ Το κουμπί  B3 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. 

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα 
με την εξής σειρά: I  (χαμηλότερη ταχύτητα) – II (μεσαία ταχύτητα) – III (υψηλή 
ταχύτητα) – TURBO (υψηλότερη ταχύτητα, όπου όλες οι ενδεικτικές λυχνίες 
ταχύτητας είναι αναμμένες).

Ένδειξη χαμηλής στάθμης νερού
 ■ Μόλις η  στάθμη του νερού πέσει κάτω από την επιλεγμένη στάθμη, η  ενδεικτική 

λυχνία «ON/OFF» θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
 ■ Προσθέστε νερό εάν απαιτείται. Προτού προσθέσετε νερό, ελέγξτε ότι ο υγραντήρας 

είναι απενεργοποιημένος και ότι ο προσαρμογέας ρεύματος A12 έχει αποσυνδεθεί 
από την πρίζα. Έπειτα μπορείτε να προχωρήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες στην 
ενότητα «Πλήρωση του δοχείου νερού».

 ■ Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα, αφήστε τον ενεργοποιημένο. 
Ο  ανεμιστήρας θα παραμείνει σε λειτουργία για μερικές ώρες ακόμα για να 
διασφαλιστεί ότι το φίλτρο ύγρανσης A7 θα στεγνώσει, και έπειτα θα σταματήσει 
αυτόματα.

 ■ Ο ανεμιστήρας θα παραμείνει σε λειτουργία για 7 ώρες (κανονική λειτουργία) ή 10 
ώρες (λειτουργία ύπνου) και η  ενδεικτική λυχνία «ON/OFF» θα αναβοσβήνει με 
κόκκινο χρώμα καθ όλη τη διάρκεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ■ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε τον αντάπτορα από την πρίζα και αφήνετε 

τη συσκευή να κρυώσει.
 ■ Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες 

κ.λπ. που θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή. Κανένα μέρος αυτής 
της συσκευής δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

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

Τακτικός καθαρισμός
 ■ Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης. Σε περίπτωση 

κανονικής χρήσης, καθαρίζετε τον υγραντήρα μία φορά την εβδομάδα. Όσο πιο 
συχνά χρησιμοποιείτε τον υγραντήρα, τόσο πιο συχνά θα πρέπει να τον καθαρίζετε.

1.  Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα από το κουμπί B5 και αποσυνδέστε τον 
προσαρμογέα ρεύματος A12 από την πρίζα.

2.  Πατήστε το κλιπ ασφαλείας A8 και σηκώστε προσεκτικά τη μονάδα μοτέρ A3.
3.  Σκουπίστε τη μονάδα μοτέρ με ένα μαλακό σφουγγάρι ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό 

νερό. Σκουπίστε με στεγνό απορροφητικό πανί.
4.  Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης A7 με τον προσαρτημένο περιοριστή A5 και τον 

διακόπτη φλοτέρ A6 από το δοχείο νερού A10.
5.  Ξεπλύνετε το δοχείο νερού με καθαρό, ζεστό νερό και σκουπίστε να στεγνώσει.
6. Εάν απαιτείται, ξεπλύνετε τον διακόπτη φλοτέρ με καθαρό τρεχούμενο νερό και 
σκουπίστε να στεγνώσει.
6.  Ξεπλύνετε το φίλτρο ύγρανσης A7 με καθαρό τρεχούμενο νερό. Σε περίπτωση 

μεγαλύτερης βρωμιάς, μπορείτε να το μουλιάσετε σε καθαρό νερό. Η θερμοκρασία 
του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 °C, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος το 
φίλτρο A7 να αλλάξει χρώμα. 

7.  Μπορείτε προσεκτικά να πιέσετε τα τοιχώματα του φίλτρου για να αφαιρέσετε τυχόν 
ακαθαρσίες από τις πτυχώσεις.

8.  Στην περίπτωση που το φίλτρο A7 είναι πολύ λερωμένο, μπορείτε να προσθέσετε 
μικρή ποσότητα ξυδιού ή ήπιου αλκαλικού καθαριστικού. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ 
το με τρεχούμενο νερό.

 Ωστόσο, ο χρόνος καθαρισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 λεπτά.
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Σημείωση:
Καμία από τις προαναφερόμενες μεθόδους καθαρισμού επηρεάζει τα 
χαρακτηριστικά απορρόφησης του φίλτρου ύγρανσης A7. Το φίλτρο A7 
μπορεί να απορροφήσει μεγάλη ποσότητα νερού κατά τη διαδικασία 
καθαρισμού, πράγμα που μειώνει την αντοχή του. Αφότου καθαριστεί 
και στεγνώσει, η αντοχή του επανέρχεται σε ποσοστό άνω του 85 % της 
κανονικής αντοχής.

Αφαίρεση των αλάτων
 ■ Σε περίπτωση που δημιουργηθούν άλατα στο δοχείο νερού A10, χρησιμοποιήστε 

ένα διάλυμα νερού-ξυδιού σε αναλογία 1:1 ή ένα διάλυμα καθαριστικού με βάση το 
ξύδι και νερού σε αναλογία 1:3.

 ■ Εφαρμόστε το διάλυμα χρησιμοποιώντας ένα σφουγγάρι με το οποίο θα σκουπίσετε 
το εσωτερικό του δοχείου νερού A10. Εάν το δοχείο νερού είναι αρκετά βρώμικο, 
μπορείτε να ρίξετε το διάλυμα στο δοχείο νερού A10 και να το αφήσετε να δράσει 
για λίγο. Στη συνέχεια, ξεπλύνετέ το με ζεστό νερό.

Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης
 ■ Όταν η  ενδεικτική λυχνία «FILTER RESET» (Μηδενισμός φίλτρου) αρχίζει να 

αναβοσβήνει, πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ύγρανσης. Η διάρκεια ζωής του 
φίλτρου ύγρανσης ανέρχεται σε περίπου 4.320 ώρες.

1.  Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα από το κουμπί  B5 και αποσυνδέστε τον 
προσαρμογέα ρεύματος A12 από την πρίζα.

2.  Πατήστε το κλιπ ασφαλείας A8 και σηκώστε προσεκτικά τη μονάδα μοτέρ A3.
3.  Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης A7 και βγάλτε προσεκτικά τον περιοριστή A5.
4.  Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από την προστατευτική συσκευασία και τοποθετήστε το 

στον περιοριστή A5.
5.  Τοποθετήστε το νέο φίλτρο ύγρανσης A7 μαζί με τον προσαρτημένο περιοριστή A5 

στο δοχείο νερού έτσι ώστε ο διακόπτης φλοτέρ A6 να μπορεί να κινείται ελεύθερα 
εντός της οπής στο κέντρο.

6.  Επανατοποθετήστε τη μονάδα μοτέρ A3.
7.  Τοποθετήστε τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή A4 και 

τοποθετήστε το φις σε μια  πρίζα με κατάλληλη γείωση. Θα ακουστεί μια ηχητική 
ειδοποίηση.

8.  Για να μηδενίσετε τον μετρητή διάρκειας ζωής του νέου φίλτρου A7, κρατήστε 
πατημένο το κουμπί  B5 για περίπου 3 δευτερόλεπτα, έως ότου ακουστεί μια 
ηχητική ειδοποίηση και σβήσει η  ενδεικτική λυχνία "FILTER RESET" (Μηδενισμός 
φίλτρου).

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

τον σύνδεσμο του προσαρμογέα ρεύματος A12 από την υποδοχή και τον 
προσαρμογέα ρεύματος A12 από την πρίζα, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και 
καθαρίστε την 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 A10. 
Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο ύγρανσης είναι στεγνό, για να αποφύγετε τη δημιουργία 
μούχλας και την ανάπτυξη βακτηρίων.

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

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο υγραντήρας δεν ενεργοποιείται.
-  Ελέγξτε ότι ο  σύνδεσμος του προσαρμογέα ρεύματος A12 είναι σωστά 

τοποθετημένος στην υποδοχή A4 και ότι ο  προσαρμογέας ρεύματος A12 είναι 
σωστά τοποθετημένος στην πρίζα.

-  Ελέγξτε ότι έχετε συναρμολογήσει σωστά τον υγραντήρα.
Η ενδεικτική λυχνία «ON/OFF» αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
-  Δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού A10. Γεμίστε το δοχείο νερού. 

Προχωρήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα «Πλήρωση του δοχείου 
νερού».

Ο  υγραντήρας φράσσει και δεν είναι δυνατή η  επιλογή οποιασδήποτε 
λειτουργίας.
-  Ελέγξτε ότι το φίλτρο ύγρανσης A7 έχει τοποθετηθεί σωστά.
-  Ελέγξτε ότι το φίλτρο ύγρανσης A7 δεν είναι πολύ βρώμικο, εάν απαιτείται 

καθαρίστε το.
-  Ελέγξτε ότι στον χώρο δεν υπάρχουν ανοιχτά παράθυρα ή πόρτες, που θα είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση εξαγωγής του αέρα.
-  Ελέγξτε ότι το εμβαδόν του χώρου αντιστοιχεί στο συνιστώμενο εμβαδόν.
Η ενδεικτική λυχνία «FILTER RESET» (Μηδενισμός φίλτρου) αναβοσβήνει.
-  Πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ύγρανσης A7. Προχωρήσετε σύμφωνα με τις 

οδηγίες στην ενότητα «Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης».

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. 
Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Προσαρμογέας ισχύος
Είσοδος ................................................................................................. 100−240 V~, 50/60 Hz, 0,5 A
Έξοδος .................................................................................................................................12 V , 1 A

Υγραντήρας
Ονομαστική ισχύς εισόδου ....................................................................................... 12 V  12 W
Επίπεδο θορύβου ........ 25 ± 3 dB(A) (χαμηλή ταχύτητα), 52 ± 3 dB(A) (υψηλή ταχύτητα)
Χωρητικότητα δοχείου νερού ......................................................................................................  2,8 l
Παραγωγή υγραντήρα..................................................................................................... 300 ml/ώρα
Χρόνος λειτουργίας ανά δοχείο νερού .............................................................................  10 ώρες
Συνιστώμενο εμβαδόν χώρου ...................................................................................................44 m2

Διαστάσεις (π × β × υ) .......................................................................................236 × 236 × 341 cm
Μήκος καλωδίου ρεύματος .....................................................................................................180 cm
Βάρος ..................................................................................................................................................2,1 kg

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 25 ± 3 dB(A) (χαμηλή ταχύτητα), 
52  ± 3 dB(A) (υψηλή ταχύτητα), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Α της ακουστικής 
ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από ηλεκτροπληξία:

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

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν 
προορίζεται για εξωτερική χρήση.

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

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 αυτά τα προϊόντα 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.


