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.                 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ                  . 

 
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 
Για λόγους πρόληψης προτείνουμε να καταγράψετε τον κωδικό της συσκευής (βρίσκεται σε 
ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή), όπως και να φυλάξετε την απόδειξη αγοράς και το 
φύλλο όρων εγγύησης για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κατανάλωση ρεύματος της συσκευής όπως αυτή αναγράφεται στην ειδική 
ετικέτα επάνω στη συσκευή αναφέρεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εργοστασιακής 
μέτρησης. Σε κανονική χρήση η παρούσα συσκευή μπορεί να καταναλώνει σημαντικά 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 
 
 

.          ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ             . 

 
Μην εγκαταστήσετε και μην λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα πριν διαβάσετε προσεκτικά 
τις παρακάτω οδηγίες.  Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τυχόν προβλήματα αλλά και θα 
αξιοποιήσετε στον μέγιστο βαθμό τη συσκευή σας! 
 
Ακολουθείτε πιστά τις παρακάτω οδηγίες: 
 
1. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να βρίσκεται και να λειτουργεί σε οριζόντια θέση, καθότι 
περιλαμβάνει ειδικό ψυκτικό υγρό και λάδι. 
2. Αφού απομακρύνετε τη συσκευασία τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση λειτουργίας 
(όρθια θέση) και αφήστε να περάσουν 2 ώρες μέχρι την εκκίνηση, για τους παραπάνω 
λόγους. 
 
Παράβλεψη των παραπάνω βασικών βημάτων πριν την εκκίνηση μπορεί να δημιουργήσουν 
μόνιμη ζημιά και αντιβαίνουν στους όρους της εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 
Το προϊόν αυτό περιέχει ψυκτικό υγρό. Μην πετάτε τη συσκευή σε κάδους απορριμμάτων 
αλλά μόνον σε εξειδικευμένα κέντρα συλλογής ανακύκλωσης οικιακών συσκευών.  
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.                       ΠΡΟΣΟΧΗ                      . 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
 

Για να μειώσετε τις πιθανότητες ηλεκτροπληξίας, εκδήλωσης πυρκαγιάς και τραυματισμών 
βεβαιωθείτε ότι: 
 

1.    Λειτουργείτε πάντοτε τη συσκευή σε κύκλωμα ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με αυτό που 
αναγράφεται στην ειδική ετικέτα επάνω στη συσκευή. 
2.    Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, ενήλικες με μειωμένη φυσική 
ή/και οπτική αντίληψη ή έλλειψη γνώσης λειτουργίας και εμπειρίας μόνο υπό επίβλεψη και αφού 
τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικές με την χρήση αλλά και τους πιθανούς κινδύνους χρήσης. Μην 
επιτρέπετε σε κανέναν να κάθεται επάνω στη συσκευή. 
3.    Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό, κομμένο ή φθαρμένο ηλεκτρικό καλώδιο, ή 
συνδεδεμένη σε ελαττωματική πρίζα. 
4.    Για την αποφυγή τυχόν ατυχήματος από αναποδογύρισμα κλπ. μην λειτουργείτε τη συσκευή 
συνδεδεμένη σε προέκταση καλωδίου. 
5.    Μην λειτουργείτε τη συσκευή συνδεδεμένη σε πολύμπριζο μαζί με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 
6.    Μην λειτουργείτε τη συσκευή δίπλα σε πηγές ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. 
7.    Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και λεία επιφάνεια. Μην γέρνετε τη συσκευή κατά την 
διάρκεια λειτουργίας. 
8.    Η συσκευή έχει λειτουργία μνήμης. Όταν κανείς δεν προσέχει τη συσκευή, απενεργοποιήστε την 
και αφαιρέστε την από την πρίζα. 
9.    Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση 
μπορεί να προκληθεί βλάβη. Μην τραβάτε από το καλώδιο προκειμένου να το βγάλετε από την 
πρίζα. Ποτέ μην αφαιρείτε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. 
10.  Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν θα την αποθηκεύσετε ή πριν από κάθε καθαρισμό. 
11.  Εκκινείτε τη συσκευή από τον διακόπτη ελέγχου (βλέπε σελ. 6) 
12.  Μην ακουμπάτε – τοποθετείτε άλλα αντικείμενα επάνω στον αφυγραντήρα και μην τον 
καλύπτετε με ύφασμα όταν είναι στην πρίζα. 
13.  Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα από τις εσοχές της συσκευής, μην λειτουργείτε 
τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα που μπορούν να εμποδίσουν την εισροή – εκροή 
του αέρα. 
14.  Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πάσης φύσεως προσθήκης καθώς και άλλων συσκευών σε 
συνδυασμό με τον αφυγραντήρα οι οποίες πωλούνται από διαφορετικούς προμηθευτές, καθώς 
μπορεί να προξενήσουν βλάβες. 
15.  Μη τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο κάτω από υφασμάτινα καλύμματα ή χαλιά. 
16.  Μην εκθέτετε την συσκευή στον ήλιο. 
17.  Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση. 
18.  Μην επιτρέπετε σε παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή. 
19.  Σε περίπτωση που παρατηρήσετε μη ομαλή λειτουργία (παράδειγμα: μυρωδιά καμένου), 
απενεργοποιήστε τη συσκευή σας, βγάλτε την από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον τοπικό 
αντιπρόσωπο. 
20.    Πάσης φύσεως επισκευές θα πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 
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             .ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ             . 

 
 Τοποθετήστε και λειτουργήστε τη συσκευή σε χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 5

o
C και 35

o
C. 

 Κατά την λειτουργία φροντίστε ώστε να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από εμπόδια. 

 Διατηρήστε τον χώρο κλειστό (πόρτες και παράθυρα) για την σωστή λειτουργία της. 

 Διατηρήστε την μονάδα καθαρή και χωρίς εμπόδια στην προσαγωγή και αναρρόφηση αέρα για την 
σωστή λειτουργία της. 

 Μην εκθέτετε τη συσκευή απευθείας στον ήλιο. 
 

  
 

Σημειώσεις: 
 Η συσκευή έχει ροδάκια για να μεταφέρεται εύκολα. Μην επιχειρήσετε να μετακινήσετε τη 

συσκευή επάνω σε χαλί ή πάνω από αντικείμενα για αποφυγή τυχόν ατυχημάτων (η συσκευή 
μπορεί να έχει συγκεντρώσει νερό στο δοχείο ή μπορεί να σκαλώσει κάπου). 

 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την από την πρίζα πριν και καθ’ όλη την διάρκεια που 
την μετακινείτε. 

 Μην μετακινείτε τη συσκευή υπό κλίση. 

 Μην μετακινείτε τη συσκευή προς την εμπρός ή την πίσω πλευρά. Κάθε μετακίνηση θα πρέπει να 
ακολουθεί πλάγια κίνηση για τον καλύτερο έλεγχο. 
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.                  ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ                  . 

 
                  Πρόσοψη                                                                                              Πίσω όψη 

  
 
 
 

       .ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ       . 

 

Πριν την λειτουργία ελέγξτε ότι το φλοτέρ της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένο, 
ακλουθώντας τα παρακάτω βήματα: 
1. Κρατώντας τα χερούλια του δοχείου νερού και από τις δύο μεριές, αφαιρέστε το δοχείο 

τραβώντας το απαλά σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Ελέγχου 

Προσαγωγή αέρα 

Κάλυμμα σωλήνα σύνδεσης 
αποστράγγισης 

Αναρρόφηση αέρα 

Δοχείο Νερού 

Καλώδιο 
τροφοδοσίας 

Υποδοχή στερέωσης 
καλωδίου τροφοδοσίας 
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2. Ελέγξτε αν το φλοτέρ στο δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο, καθώς μπορεί να έχει 
μετατοπιστεί λόγω της μεταφοράς. Σε περίπτωση που έχει μετακινηθεί, τοποθετήστε το στην 
σωστή θέση. 

 
Σωστή θέση                                      Λάθος θέση 

 

3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1 με ανάποδη 
διεύθυνση.  

 

.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  . 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημειώσεις: 
 Το δοχείο νερού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένο στην θέση του ώστε η συσκευή να μπορεί να 

λειτουργήσει. 

 Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η συσκευή λειτουργεί. 

 Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τη σωλήνα αποστράγγισης για την αποστράγγιση, 
εγκαταστήστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω. 

 Κάθε φορά που δίνεται εντολή που μεταβάλει την λειτουργία της συσκευής, ο πίνακας ελέγχου θα 
κάνει έναν κοφτό ήχο (beep). 

Λυχνίες ένδειξης 
υψηλής, μεσαίας, 

χαμηλής ταχύτητας 
ανεμιστήρα 

Λυχνία 
ένδειξης 
γεμάτου 
δοχείου 

Λυχνίες ένδειξης 
λειτουργίας 

Λυχνία ένδειξης 
καθαρισμού 

φίλτρου 

Οθόνη ένδειξης % 
υγρασίας και ρυθμίσεων 

υγρασίας και 
χρονοπρογραμματισμού 

Λυχνίες ένδειξης 
κίνησης περσίδων 

Λυχνία ένδειξης 
24

ωρης
 λειτουργίας 

ON/OFF 
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Πλήκτρα λειτουργίας          
 
1.   Πλήκτρο ON / OFF 
Πιέστε το πλήκτρο αυτό για να εκκινήσετε ή να διακόψετε την λειτουργία του 
αφυγραντήρα. 
2.   Πλήκτρο FAN 
Ελέγχει την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πιέστε το για να επιλέξετε την υψηλή, μεσαία ή την 
χαμηλή ταχύτητα. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε μεταβολή. Επιλέξτε την υψηλή 
ταχύτητα για γρηγορότερη απομάκρυνση της υγρασίας και την χαμηλή ταχύτητα για 
αθόρυβη λειτουργία 
3.   Πλήκτρο TIMER 
Κατά την λειτουργία της μονάδας μπορούμε να επιλέξουμε το πλήκτρο TIMER για 
καθυστέρηση της διακοπής λειτουργίας. Στην κατάσταση αναμονής μπορούμε να 
επιλέξουμε το πλήκτρο TIMER για καθυστέρηση της εκκίνησης της μονάδας. Κάθε πάτημα 
αυξάνει κατά 1 ώρα την ρύθμιση. Με κρατημένο το πλήκτρο TIMER, η ώρα 
χρονοπρογραμματισμού θα αυξηθεί γρηγορότερα. Μετά την χρήση του TIMER, η ρύθμιση 
θα παραμείνει εμφανής στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα.  
4.    Πλήκτρο HUMIDITY 
Το επίπεδο της υγρασίας μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε ένα εύρος τιμών από 80%RH 
(σχετική υγρασία) έως 30%RH (σχετική υγρασία) ανά 10%. Μετά την χρήση του TIMER, η 
ρύθμιση θα παραμείνει εμφανής στην οθόνη για 5 δευτερόλεπτα. 
 
5.   Πλήκτρο MODE.  
Ελέγχει τη λειτουργία της συσκευής. Πιέστε το για να επιλέξετε μεταξύ Smart, Cont., Quiet 
και Dry. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε μεταβολή. 

 Λειτουργία Smart (έξυπνη λειτουργία):  
Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας σύμφωνα με την 
θερμοκρασία του χώρου. 

 Λειτουργία Cont. (συνεχόμενη λειτουργία):  
Η συσκευή θα λειτουργεί σε αφύγρανση συνεχόμενα και θα σταματήσει όταν το 
ποσοστό υγρασίας φτάσει κάτω από τα ανθρώπινα αισθητά όρια. 

 Λειτουργία Quiet (αθόρυβη λειτουργία):  
Η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας σύμφωνα με την 
θερμοκρασία του χώρου και θα λειτουργήσει στην χαμηλότερη ταχύτητα 
ανεμιστήρα. Η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να αλλάξει κατά την διάρκεια 
αυτής της λειτουργίας. 

 Λειτουργία Dry (λειτουργία πρόληψης δημιουργίας μούχλας στα ρούχα):  
Η συσκευή θα λειτουργήσει σε συγκεκριμένο εύρος ποσοστού υγρασίας για 
πρόληψη δημιουργίας μούχλας στα ρούχα. Στην λειτουργία αυτή, το ποσοστό 
υγρασίας και η ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορούν να αλλάξουν από τον χρήστη. 

Σημειώσεις: 
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Κατά τις λειτουργίες Smart και Quiet, όταν το ποσοστό υγρασίας του χώρου είναι μικρότερο από την 
ποσοστό που αντιστοιχεί στην θερμοκρασία του χώρου, η συσκευή θα σταματάει την λειτουργία της. 
Κατά τις λειτουργίες Cont. και Dry, τόσο το ποσοστό υγρασίας όσο και η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
της συσκευής δεν μπορούν να ρυθμιστούν από την χρήστη. 

6.   Πλήκτρο WIND DIREC.  
Ελέγχει την οριζόντια κίνηση των περσίδων της συσκευής. Πιέστε το για να επιλέξετε 

μεταξύ σταθερών και κινούμενων περσίδων. Η αντίστοιχη ένδειξη φωτίζεται σε κάθε 

μεταβολή. 

Άλλες Λειτουργίες         

Ειδοποίηση γεμάτου ή λάθος τοποθέτησης δοχείου νερού:  
Όταν το δοχείο νερού γεμίσει ή παραμένει σε λάθος θέση για παραπάνω από 3 λεπτά, η 
συσκευή θα ειδοποιήσει με συγκεκριμένο ήχο για 10 δευτερόλεπτα για υπενθύμιση, συν τη 
λυχνία ένδειξης. Σε αυτή την περίπτωση αδειάστε ή/και επανατοποθετήστε το δοχείο. 
Αυτόματο σταμάτημα της λειτουργίας: 
Η συσκευή σταματάει αυτόματα την λειτουργία της όταν το ποσοστό υγρασίας του χώρου 
είναι κατά 5% λιγότερο από το ρυθμισμένο, όταν το δοχείο νερού γεμίσει και όταν το 
δοχείο νερού απομακρυνθεί ή δεν τοποθετηθεί σωστά. 
Αφαίρεση ένδειξης καθαρισμού φίλτρου: 
Σε περίπτωση ένδειξης καθαρισμού φίλτρου, το φίλτρο της συσκευής θα πρέπει να 
αφαιρεθεί και να καθαριστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού. Μετά τον καθαρισμό 
και την επανατοποθέτησή του, πιέστε τα πλήκτρα FAN και HUMIDITY ταυτόχρονα για να 
αφαιρέσετε την ένδειξη καθαρισμού φίλτρου. 
Λειτουργία Μνήμης: 
Σε περίπτωση επαναφοράς της ηλεκτρικής ισχύος μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα θα 
εκκινήσει αυτόματα επιστρέφοντας στην λειτουργία και τις ρυθμίσεις που είχε πριν και 
επίπεδο επιθυμητής υγρασίας 50%. 
Λειτουργία κλειδώματος χειρισμού: 
Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος χειρισμού πιέστε 
ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα για 1 δευτερόλεπτο τα πλήκτρα MODE και TIMER. Κατά 
την λειτουργία κλειδώματος, η οθόνη ένδειξης θα δείχνει “LC” ως υπενθύμιση ενεργής 
λειτουργίας κλειδώματος χειρισμού. 
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     ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ . 
 

Μέθοδος 1: Χρήση δοχείου νερού      
 
Σημειώσεις: 
 Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ η συσκευή λειτουργεί ή για μικρό χρονικό διάστημα μετά το 

πέρας της λειτουργίας της. 

 Μην την συνδέετε με σωλήνα αποστράγγισης για την μέθοδο αυτή. 
 
1. Κρατώντας τα χερούλια του δοχείου νερού και από τις δύο μεριές, αφαιρέστε το δοχείο 

τραβώντας το απαλά σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Αδειάστε το δοχείο νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού ακολουθώντας τις οδηγίες του βήματος 1 με 

ανάποδη κατεύθυνση. 
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Μέθοδος 2: Σύνδεση με σωλήνα αποστράγγισης    
 
Η συσκευή έχει την δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα αποστράγγισης. Χρησιμοποιείστε μία 
πλαστική - ελαστική σωλήνα εμπορίου με εσωτερική διάμετρο 14 mm (μήκους μεταξύ 1,3 – 
1,5 μέτρου) και προσαρτήστε τη στην αναμονή της αποστράγγισής. Πριν από κάθε σύνδεση 
και αποσύνδεση της σωλήνας αποστράγγισης διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής και 
αποσυνδέστε τη από την πρίζα. 
 

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της σωλήνας σύνδεσης αποστράγγισης και αφαιρέστε το 
καπάκι σύμφωνα με την φορά του βέλους στις οδηγίες του παρακάτω σχήματος.   

 
Σημείωση: 
Όταν χρησιμοποιείτε το δοχείο νερού για την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων συμπυκνωμάτων, 
αποσυνδέστε τη σωλήνα αποστράγγισης και επανατοποθετήστε το καπάκι, αλλιώς μπορεί να 
παρουσιαστούν διαρροές. 
 

2. Αφού αφαιρέσετε το καπάκι, προσαρμόστε σφιχτά (βιδώστε δεξιόστροφα) το 
ακροφύσιο – μούφα στην αναμονή της λεκάνης αποστράγγισης 

Σημείωση: 
Όταν αφαιρέσετε το καπάκι, ενδέχεται να στάξουν υπολείμματα συμπυκνωμάτων. Χρησιμοποιήστε 
το δοχείο νερού για την συλλογή τους. 

 
3. Προσαρτήστε τη σωλήνα αποστράγγισης στο ακροφύσιο και σιγουρευτείτε ότι δεν 

θα υπάρχουν διαρροές. Η σωλήνα αποστράγγισης δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί 
ψηλότερα από την αναμονή της λεκάνης αποστράγγισης. Ελέγχετε το ακροφύσιο 
και τη σωλήνα αποστράγγισης τακτικά για χαλαρές συνδέσεις και φθορές ή ύπαρξη 
εμποδίων. 

αναμονή 
λεκάνης 
αποστράγγισης 

καπάκι 

ακροφύσιο 
(μούφα) 
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Σημείωση: 
Σιγουρευτείτε ότι η σωλήνα αποστράγγισης καταλήγει απευθείας στην αποχέτευση με κλίση προς τα 
κάτω. Μην στρέφετε ή πιέζετε τη σωλήνα. 

 

    ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   . 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Πριν από τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα. 

 Μην καθαρίζετε τον αφυγραντήρα με νερό. 

 Μην χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες (όπως διαλυτικό ή βενζίνη) για να καθαρίσετε τον 
αφυγραντήρα, καθώς θα προκαλέσουν ζημιά στην εμφάνισή του. 

 

1. Εξωτερικές επιφάνειες      
 - Καθαρίστε το σώμα του αφυγραντήρα χρησιμοποιώντας ένα 
στεγνό μαλακό πανί. Εάν το σώμα είναι λιπαρό, 
χρησιμοποιείστε ήπιο απορρυπαντικό σε συνδυασμό με ένα 
μαλακό πανί. 
 - Για την αφαίρεση σκόνης από τη γρίλια, χρησιμοποιήστε 
ηλεκτρική σκούπα. 
 

2. Φίλτρα αέρα       
1. Αφαίρεση του μπροστινού πάνελ 

Ανοίξτε τα κλιπ που βρίσκονται στα πλαϊνά της 
πρόσοψης και ανοίξτε το πάνελ προσεκτικά σε 
κλίση 20o την κάτω μεριά όπως φαίνεται στην 
διπλανή εικόνα (1). Μην κάνετε απότομες κινήσεις 
και μην το ανοίγετε σε μεγαλύτερη γωνία. Σε 
συνέχεια, όπως φαίνεται στην εικόνα (2), σηκώστε 
το πάνελ για να το αφαιρέσετε. 
 

2. Αφαίρεση του φίλτρου αέρα 
Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα τραβώντας από τα 
πιαστράκια, όπως φαίνεται στην δίπλα εικόνα (3). 
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3. Καθαρισμός του φίλτρου αέρα 
Καθαρίστε με προσοχή και επιφανειακά το φίλτρο με 
ένα σκουπάκι. Εάν είναι πολύ βρώμικο τότε μπορείτε να 
το πλύνετε με ένα ουδέτερο απορρυπαντικό διαλυμένο 
σε χλιαρό νερό. 
 

4. Τοποθέτηση του φίλτρου αέρα 
Τοποθετήστε πρώτα το κάτω μέρος του φίλτρου αέρα, 
και στην συνέχεια πιέστε προσεκτικά το φίλτρο προς τα 
κάτω έως ότου ακούσετε ήχο ασφάλισης. Τέλος, 
επανατοποθετήστε το μπροστινό πάνελ. 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα χωρίς φίλτρο αέρα. Αλλιώς μπορεί να μαζευτεί σκόνη στο 
στοιχείο του και να μειωθεί η απόδοση του. 

 Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή πιστολάκι μαλλιών. Η θερμότητα μπορεί να 
παραποιήσει το σχήμα του ή να δημιουργηθεί φωτιά. 

 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα για βαθύ καθαρισμό του φίλτρου. 

 
 

3. Δοχείο νερού          
Σε τακτά χρονικά διαστήματα (μερικών εβδομάδων), καθαρίστε το δοχείο νερού για 
πρόληψη δημιουργίας μούχλας και βακτηρίων σε αυτό. Χρησιμοποιήστε μια απαλή 
βούρτσα για τον καθαρισμό του εσωτερικού του δοχείου και έπειτα ξεπλύνετε με νερό. 
 
GDN20AV-K4EBA1A 

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε τα μαζεμένα συμπυκνώματα. 
2. Πιέστε τα 4 κλιπ που συγκρατούν το κάλυμμα και αφαιρέστε το τραβώντας το προς 

τα επάνω. 

 

κάλυμμα 

πόρπη 



 

 

 
Έδρα: Κτηριακό Συγκρότημα Ganas&Ganas οδού Περικλέους, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη tel: 2310477200 fax: 2310477202 email: info@nipponsa.gr 
Υποκατάστημα: Λ. Μαραθώνος 110 & Καζαντζάκη, Τ.Κ. 15344, Γέρακας,  Αθήνα, tel: 210 6654861 fax: 210 6654862 email: info-athens@nipponsa.gr 

 
  Σελίδα | 13 

3. Μετά τον καθαρισμό , τοποθετήστε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι το φλοτέρ 
είναι τοποθετημένο σωστά. Η πλευρά με το αφρώδες πλαστικό θα πρέπει να 
βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα. Μην αφαιρείτε το αφρώδες πλαστικό από το 
φλοτέρ. 

 
GDN40AW-K3EBA1A 

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε τα μαζεμένα συμπυκνώματα. 
2. Περιστρέψτε την χειρολαβή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα ώστε να το 

αφαιρέσετε από τις οπές. Πιέστε τα 4 κλιπ  που συγκρατούν το κάλυμμα, και 
αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα επάνω. 
 

 
 

3. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε το καπάκι και σιγουρευτείτε ότι το φλοτέρ 
είναι τοποθετημένο σωστά. Η πλευρά με το αφρώδες πλαστικό θα πρέπει να 
βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα. Μην αφαιρείτε το αφρώδες πλαστικό από το 
φλοτέρ. 

 
  

χειρολαβή 
πόρπη 

οπή 
χειρολαβής 

κάλυμμα 
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Έλεγχοι πριν από χρήση 
• Ελέγξτε ότι η προσαγωγή και η απαγωγή του αέρα είναι ελεύθερες (χωρίς εμπόδια). 
• Ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και η πρίζα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 
• Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό. 
• Ελέγξτε για τυχόν φθορές στην σωλήνα αποστράγγισης. 
 

Έλεγχοι μετά από χρήση 
• Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. 
• Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το σώμα της συσκευής. 
• Αδειάστε το δοχείο νερού. 
 

Προετοιμασία αποθήκευσης 
Στην περίπτωση μακρόχρονης αποθήκευσης προτείνονται τα παρακάτω για την διατήρηση 
της καλής κατάστασης της συσκευής: 
• Αδειάστε πλήρως τον κάδο νερού. Αποσυνδέσετε τον σωλήνα αποστράγγισης εάν είναι 

τοποθετημένος. 
• Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος. 
• Καθαρίστε τη συσκευή και συσκευάστε την. Αποθηκεύστε την σε μέρος καθαρό. 
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση, σε μέρος δροσερό, ξηρό και σκιερό. 
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   ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  . 
Τα παρακάτω δεν αποτελούν απαραίτητα βλάβη 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

Η συσκευή δεν λειτουργεί. 
Ο πίνακας ελέγχου δεν δέχεται 
εντολές. 

 Η θερμοκρασία του χώρου λειτουργίας είναι πάνω από 
35οC ή κάτω από 5οC; 

 Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. 

Η συσκευή κάνει ξαφνικά 
θόρυβο. 

 Ο ήχος της συσκευής αυξάνεται όταν μπαίνει σε 
λειτουργία ο συμπιεστής. 

 Υπάρχει πρόβλημα στην τροφοδοσία. 

 Η συσκευή δεν έχει τοποθετηθεί σε επίπεδο δάπεδο. 

Δεν μειώνεται η υγρασία του 
χώρου. 

 Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος για το μηχάνημα. Η 
απόδοση του αφυγραντήρα δεν επαρκεί για την 
κάλυψή του. 

 Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα (ή 
ανοιγοκλείνουν συχνά) 

 Υπάρχει άλλη συσκευή που δημιουργεί υγρασία στον 
χώρο. 

Παρατηρείται ασθενής 
αφύγρανση. 

 Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή 

 Το επίπεδο υγρασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά. 

 Εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο θερμοκρασίας 
μεταξύ 5oC και 15oC, ανά χρονικά διαστήματα η 
συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα την λειτουργία 
απόψυξης (defrost). Ο συμπιεστής σταματάει για μικρό 
χρονικό διάστημα (ο ανεμιστήρας συνεχίζει την 
λειτουργία του σε υψηλή ταχύτητα). Όταν ολοκληρωθεί 
η λειτουργία απόψυξης, η συσκευή επιστέφει στην 
προηγούμενη λειτουργία της. 

Κατά την αρχική χρήση ο αέρας 
εξαγωγής μυρίζει. 

 Φυσιολογικό κατά τις πρώτες ώρες λειτουργίας, 
εξαιτίας της αυξανόμενης θερμοκρασίας του στοιχείου. 

Η συσκευή συντονίζει. 
 Μερικές φορές σε ξύλινο δάπεδο ή σε μικρό δωμάτιο 

δημιουργείται συντονισμός. 

Περίεργος θόρυβος κατά την 
έναρξη ή την αλλαγή τρόπου 
λειτουργίας. 

 Φυσιολογικό. Κυκλοφορεί για λίγο το ψυκτικό υγρό. 
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Προβλήματα διαρροής νερού 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κατά την λειτουργία 
με χρήση σωλήνας 
αποστράγγισης 
παρατηρείται νερό 
στο δοχείο. 
 
  

 Έλεγχος συνδέσεων 
ακροφυσίου. 

 Ορθή σύνδεση ακροφυσίου και 
σωλήνα αποστράγγισης. 

 Η σωλήνα αποστράγγισης 
είναι μπλοκαρισμένη. 

 Απομάκρυνση τυχόν εμποδίων 
από τη σωλήνα αποστράγγισης. 

 Η σωλήνας αποστράγγισης 
έχει φθαρεί. 

 Αφαιρέστε τη σωλήνα και 
αντικαταστήστε την. 
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις 
έχουν γίνει σωστά. 

 
Ο αφυγραντήρας δεν εκκινεί. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η ένδειξη 
λειτουργίας δεν 
είναι αναμμένη όταν 
ο αφυγραντήρας 
είναι συνδεδεμένος 
στην πρίζα. 
 
  

 Πρόβλημα στην τροφοδοσία 
του αφυγραντήρα ή δεν έχει 
συνδεθεί σωστά στην πρίζα. 

 Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή 
ρεύματος στον χώρο. Αν ναι, 
περιμένετε να αποκατασταθεί. 

 Εάν δεν υπάρχει διακοπή, 
ελέγξτε για φθορά στην πρίζα ή 
τη συσκευή. 

 Ελέγξτε για χαλαρή σύνδεση με 
την πρίζα. 

 Ελέγξτε για φθορά στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

 Καμένη ασφάλεια.  Αντικατάσταση της ασφάλειας. 

Η λυχνία ένδειξης 
γεμάτου δοχείου 
είναι αναμμένη. 

 Το δοχείο νερού έχει γεμίσει. 

 Το δοχείο νερού δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά. 

 Το δοχείο νερού έχει 
αφαιρεθεί. 

 Αδειάστε το δοχείο νερού και 
τοποθετήστε το σωστά. 

Ο αφυγραντήρας 
λειτουργεί κανονικά 
αλλά δεν εκκινεί. 

 Το επιθυμητό επίπεδο 
υγρασίας έχει ρυθμιστεί πολύ 
ψηλά. 

 Ρυθμίστε σε διαφορετικό 
επίπεδο την επιθυμητή υγρασία 
ή αλλάξτε την λειτουργία σε 
συνεχόμενη. 
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Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί αποδοτικά. 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Κακή απόδοση 
αφυγραντήρα 

 Ελέγξτε εάν υπάρχουν 
εμπόδια γύρω από τον 
αφυγραντήρα. 

 Απομακρύνετε τα εμπόδια ή 
αλλάξτε θέση του 
αφυγραντήρα. 

 Το φίλτρο αέρα χρειάζεται 
καθαρισμό. 

 Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. 

 Υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και 
παράθυρα. 

 Σιγουρευτείτε ότι οι πόρτες και 
τα παράθυρα του χώρου είναι 
κλειστά. 

 Η θερμοκρασία του δωματίου 
είναι πολύ χαμηλή. 

 Η χαμηλή θερμοκρασία 
ελαττώνει την απόδοση του 
αφυγραντήρα. Ο αφυγραντήρας 
θα πρέπει να λειτουργεί σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 
5οC. 
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            ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ           . 

Νο. 
ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ 

1 F1 

Σφάλμα 
αισθητήρα 
θερμοκρασίας 
χώρου 

Ο συμπιεστής 
και ο 
ανεμιστήρας 
διακόπτουν 
την λειτουργία 
τους. 

 Ο αισθητήρας έχει φύγει από την 
θέση του ή δεν είναι καλά 
συνδεδεμένος με την πλακέτα. 

 Κάποια σύνδεση είναι λανθασμένη 
και δημιουργεί βραχυκύκλωμα. 

 Ο αισθητήρας παρουσιάζει 
σφάλμα. 

 Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει 
σφάλμα. 

2 F2 

Σφάλμα 
αισθητήρα 
θερμοκρασίας 
στοιχείου 

 Ο αισθητήρας έχει φύγει από την 
θέση του ή δεν είναι καλά 
συνδεδεμένος με την πλακέτα. 

 Κάποια σύνδεση είναι λανθασμένη 
και δημιουργεί βραχυκύκλωμα. 

 Ο αισθητήρας παρουσιάζει 
σφάλμα. 

 Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει 
σφάλμα. 

3 L1 
Σφάλμα 
αισθητήρα 
υγρασίας 

 Ο αισθητήρας είναι 
βραχυκυκλωμένος. 

 Ο αισθητήρας παρουσιάζει 
σφάλμα. 

 Η πλακέτα ενδείξεων παρουσιάζει 
σφάλμα. 

4 F0 
Προστασία 
έλλειψης 
ψυκτικού μέσου 

Ο συμπιεστής 
διακόπτει την 
λειτουργία 
του, ο 
ανεμιστήρας 
συνεχίζει να 
λειτουργεί. 

 Υπάρχει διαρροή του ψυκτικού 
μέσου. 

 Στο σύστημα υπάρχει κάποιο 
εμπόδιο. 

5 H3 
Προστασία 
υπερφόρτωσης 

 Οι συνθήκες χώρου δεν είναι 
καλές. 

 Το στοιχείο δεν είναι καθαρό. 

 Το σύστημα δεν είναι φυσιολογικό. 
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