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Αφυγραντήρας

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης  
για πιθανή μελλοντική αναφορά
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση 
της συσκευής για πρώτη φορά και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά. Αν δώσετε 
τη συσκευή σε άλλους χρήστες, παρακαλείσθε να δώσετε μαζί και τις οδηγίες 
χρήσης. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό, δηλαδή ως αφυγραντήρας 
και καθαριστής αέρα, και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή 
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη λειτουργείτε 
ποτέ σε εξωτερικούς χώρους. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του 
χώρου είναι κλειστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τη με 
προσοχή και προειδοποιήστε άλλους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους. 
Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και τη μέγιστη 
ασφάλεια λειτουργίας. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική 
μορφή από την ιστοσελίδα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε., www.juropro.gr.

Στο εγχειρίδιο οφείλουν να περιέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
ασφαλή χρήση του προϊόντος προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής 
είναι σε θέση να γνωρίζει πώς μπορεί να συνδέσει, πώς μπορεί να κάνει την 
εγκατάσταση, πώς να θέσει σε λειτουργία τη συσκευή, πώς να την αποθηκεύσει, 
πώς να προβεί στη συντήρησή της, πώς να την επισκευάσει, πώς να τη διαθέσει για 
ανακύκλωση και πού να απευθυνθεί για ενημέρωση και για τεχνική υποστήριξη.
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Προειδοποιήσεις

•	 Διαβάστε	αυτές	τις	οδηγίες	προσεκτικά	
πριν	τη	χρήση	και	φυλάξτε	τις	για	
μελλοντική	αναφορά.	Αυτή	η	συσκευή	
προορίζεται	μόνο	για	οικιακή	χρήση.	
Χρησιμοποιήστε	την	όπως	περιγράφεται	
στο	παρόν	εγχειρίδιο	χρήσης.	

•	 Αυτή	η	συσκευή	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	
από	παιδιά	ηλικίας	από	8	ετών	και	άνω	
και	από	άτομα	με	μειωμένες	σωματικές,	
αισθητηριακές	ή	διανοητικές	ικανότητες	
ή	έλλειψη	εμπειρίας	και	γνώσης,	εφόσον	
έχουν	τύχει	επίβλεψης	ή	εκπαίδευσης	
-από	άτομο	υπεύθυνο	για	την	ασφάλειά	
τους-	σχετικά	με	τη	χρήση	της	συσκευής	
με	ασφαλή	τρόπο	και	κατανοούν	
τους	κινδύνους	που	εμπεριέχονται.	Ο	
καθαρισμός	και	η	συντήρηση	δεν	θα	
πρέπει	να	γίνονται	από	παιδιά	χωρίς	
επίβλεψη.

•	 Εάν	το	καλώδιο	τροφοδοσίας	έχει	υποστεί	
ζημιά,	πρέπει	να	αντικατασταθεί	από	τον	
κατασκευαστή,	από	ένα	εξουσιοδοτημένο	
συνεργείο	ή		από	εξίσου	εξειδικευμένα	
άτομα	προς	αποφυγή	κινδύνου.

•	 Τα	παιδιά	πρέπει	να	επιβλέπονται	για	
να	εξασφαλιστεί	ότι	δεν	παίζουν	με	τη	
συσκευή.
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•	 Μην	υπερβαίνετε	τα	όρια	της	τάσης	
του	δικτύου	ή	της	συσκευής	(υπάρχει	
κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας	ή	πυρκαγιάς	
λόγω	της	υπερβολικής	παραγωγής	
θερμότητας).

•	 Μην	τροποποιείτε	το	μήκος	του	καλωδίου	
ρεύματος	και	μη	συνδέετε	τη	συσκευή	
στην	ίδια	υποδοχή	μαζί	με	άλλες	συσκευές	
(υπάρχει	κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας	
ή	πυρκαγιάς	λόγω	της	παραγωγής	
θερμότητας).

•	 Ελέγξτε	πριν	συνδέσετε	τη	συσκευή	
στην	παροχή	ρεύματος	ότι	η	τάση	που	
αναγράφεται	στην	ετικέτα	της	συσκευής	
αντιστοιχεί	με	εκείνη	του	τοπικού	δικτύου.

•	 Αποσυνδέστε	την	τροφοδοσία	του		
ρεύματος	σε	περίπτωση	που	αντιληφθείτε	
ασυνήθιστους	ήχους,	οσμές	ή	καπνό	να	
προέρχονται	από	τη	συσκευή	(υπάρχει		
κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας	ή	πυρκαγιάς).

•	 Μη	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	κοντά	σε	
εύφλεκτα	αέρια	ή	άλλα	καύσιμα,	όπως	
βενζίνη,	βενζόλιο,	διαλυτικά	κ.ά.	(μπορεί	
να	προκληθεί	έκρηξη	ή	πυρκαγιά).
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•	 Μην	ενεργοποιείτε	κι	απενεργοποιείτε	
τη	συσκευή,	ανοίγοντας	ή	κλείνοντας	
την	παροχή	ρεύματος	(υπάρχει	κίνδυνος	
ηλεκτροπληξίας	ή	πυρκαγιάς	λόγω	της		
παραγωγής	θερμότητας).

•	 Μη	συνδέετε	ή	αποσυνδέετε	τη	συσκευή		
από	την	πρίζα	με	βρεγμένα	χέρια	(υπάρχει		
κίνδυνος	ηλεκτροπληξίας).

•	 Δεν	πρέπει	ποτέ	να	προσπαθήσετε	
να	ανοίξετε	τη	συσκευή	ή	να	την	
επιδιορθώσετε	μόνοι	σας	(μπορεί	
να	προκληθεί	βλάβη	στη	συσκευή	ή	
ηλεκτροπληξία).

•	 Μην	πίνετε	το	νερό	που	συλλέγεται	στη	
συσκευή	(είναι	απιονισμένο	και	του	έχουν		
αφαιρεθεί	τα	περισσότερα	μεταλλικά	
στοιχεία	κατά	την	αφύγρανση).

•	 Μην	τοποθετείτε	τη	συσκευή	κοντά	σε	
πηγή	θερμότητας	(τα	πλαστικά	μέρη	
μπορεί	να	λιώσουν	και	να	προκληθεί	
πυρκαγιά).

•	 Πριν	τον	καθαρισμό,	απενεργοποιήστε	τη	
συσκευή	και	αποσυνδέστε	την	από	την	
πρίζα,	διαφορετικά	μπορεί	να	προκληθεί	
ηλεκτροπληξία	ή	πυρκαγιά.

•	 Μη	βγάζετε	το	δοχείο	συγκέντρωσης	
νερού	κατά	τη	λειτουργία	της	συσκευής,	
μπορεί	να	προκληθεί	ηλεκτροπληξία.
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•	 Μη	χρησιμοποιείτε	τη	συσκευή	σε	μικρούς	
χώρους,	η	έλλειψη	εξαερισμού	μπορεί	να	
προκαλέσει	υπερθέρμανση	και	πυρκαγιά.

•	 Μην	τοποθετείτε	τη	συσκευή	σε	χώρους	
όπου	ενδέχεται	να	πέσουν	νερά	πάνω	στη	
συσκευή.	Το	νερό	μπορεί	να	εισέλθει	στη	
συσκευή	προκαλώντας	ηλεκτροπληξία	ή	
πυρκαγιά.

•	 Τοποθετήστε	τη	συσκευή	σε	ένα	επίπεδο	
σημείο	στο	δάπεδο.	Αν	η	συσκευή	πέσει	
κάτω,	μπορεί	να	προκύψει	διαρροή	νερού	
προκαλώντας	ζημία	σε	αντικείμενα,	
ηλεκτροπληξία	ή	πυρκαγιά.

•	 Για	να	εξασφαλίσετε	την	ασφάλεια	των	
παιδιών,	κρατάτε	όλα	τα	είδη	συσκευασίας	
(πλαστικές	σακούλες,	κουτιά,	φελιζόλ,	
κ.λπ.)	μακριά	τους.

	
Προσοχή! Μην επιτρέπετε στα 
παιδιά να παίζουν με τις σακούλες 
και τις μεμβράνες, υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας.
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Σημαντικά μέτρα ασφαλείας
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και σε σταθερό κι επίπεδο 

δάπεδο.Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε κάθετη θέση. Μην τη λειτουργείτε 
με κλίση. Εάν η συσκευή πέσει, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα.

2. Εάν μεταφερθεί ή πάρει κλίση (λόγω καθαρισμού), η συσκευή θα πρέπει να 
σταματήσει για τρεις ώρες πριν επανασυνδεθεί στο ρεύμα.

3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλο αντικείμενο σε απόσταση 30cm 
γύρω από τη συσκευή. Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

4. Κρατήστε τα εξωτερικά αντικείμενα μακριά από τα σημεία εισόδου κι 
εξόδου του αέρα. Η μειωμένη ροή του αέρα μπορεί να οδηγήσει σε 
υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

5. Μη ρίχνετε ή ψεκάζετε νερό στη συσκευή.
6. Η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι σύμφωνη με την ετικέτα τύπου της 

συσκευής.
7.  Μη συνδέετε/αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα για να την ανοίξετε/ 

κλείσετε.Χρησιμοποιήστε το πάνελ χειρισμού.
8. Πριν μετακινήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε, να την 

αποσυνδέσετε και να αδειάσετε τη δεξαμενή νερού.
9. Αν το φίλτρο είναι βρώμικο πρέπει να το καθαρίσετε. Όταν το φίλτρο 

είναι καθαρό, η συσκευή λειτουργεί καλύτερα.
10. Μη χρησιμοποιείτε κακής ποιότητας ή εύφλεκτα καθαριστικά στη συσκευή.
11. Αν αντιληφθείτε ότι η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την και 

αποσυνδέστε την.
12. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα πρέπει να βρείτε ένα εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη για να το αντικαταστήσει, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

13. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου ή εξόδου με υφάσματα, 
κουρτίνες, ρούχα, πετσέτες κ.λπ. Η έλλειψη της ροής του αέρα μπορεί 
να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και πυρκαγιά.

14. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα στις γρίλιες ή στα άλλα 
ανοίγματα της συσκευής. Φροντίστε να προειδοποιήσετε τα παιδιά για τους 
κινδύνους αυτούς.

15. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή όταν στον χώρο υπάρχουν 
οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων: βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα 
ευαίσθητα στην υγρασία.

16. Μη βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο παροχής ρεύματος 
και φροντίστε αυτό να μην είναι συμπιεσμένο, υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

17. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή κλείστε την και αποσυνδέστε την από το 
ρεύμα. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο, 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ατύχημα ή ζημιά στη συσκευή.

18. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου γίνεται χρήση 
χημικών προϊόντων, αυτό θα προκαλέσει διάβρωση της συσκευής 
λόγω των χημικών και των διαλυτών που αιωρούνται στον αέρα.

19. Μη σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε επάνω στη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα 
τραυματισμού αν πέσετε από τη συσκευή ή αν πέσει η συσκευή.
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20. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, βάζα με λουλούδια ή άλλα δοχεία με 
νερό πάνω στη συσκευή, υπάρχει πιθανότητα να μπει νερό μέσα στη 
συσκευή προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

21. Η συσκευή σας θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σωστά γειωμένη πρίζα στον 
τοίχο. Εάν η πρίζα στον τοίχο που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε δεν είναι 
επαρκώς γειωμένη, καλέστε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η πρίζα πρέπει να 
είναι ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.

22. Μη χρησιμοποιείτε επεκτάσεις καλωδίων ή πολύπριζα με αυτή τη μονάδα. 
Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης, 
χρησιμοποιήστε κάποιο εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης αποκλειστικά για 
«αφυγραντήρα» (το οποίο είναι διαθέσιμο στα περισσότερα καταστήματα). 
Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι 
ασφαλισμένη με ασφάλεια τουλάχιστον 16A.

23. Για την αποφυγή τραυματισμού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την 
παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της.

24. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη λειτουργείτε ποτέ σε εξωτερικούς 
χώρους. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του χώρου είναι 
κλειστά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

H συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν 
στην ασφάλεια, στην υγεία και στο περιβάλλον, όπως είναι η 2014/35/EU για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), η 2014/30/ΕU για τη χαμηλή τάση (LVD) και 
η 2011/65/EU για τις επικίνδυνες ουσίες (RoHS) κι έχει πιστοποιήσεις CE & GS.
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Perla	25L
220-240 V, 50 Hz
25 L / Ημέρα
290 W
40 W
130
5,3 L
ΝΑΙ

180/160 m³/h
IPX1
R134a
5-35 oC
LED
1-24 Ώρες
355 x 255 x 605
400 x 294 x 645
13 / 14 kg

Μοντέλο
Παροχή Ρεύματος
Ικανότητα Αφύγρανσης (30oC/RH=80%)
Ισχύς σε Watt (27oC/RH=60%, λειτουργία αφυγραντήρα)
Ισχύς σε Watt (Λειτουργία ανεξάρτητου καθαριστή αέρα)
Συνιστάται για Χώρους έως m2

Χωρητικότητα Δεξαμενής Νερού
Αυτόματη Απενεργοποίηση και φωτεινή ένδειξη όταν γεμίσει η 
Δεξαμενή Νερού
Παροχή Αέρα υψηλή/χαμηλή ταχύτητα
Βαθμός Προστασίας IP
Ψυκτικό Μέσο
Εύρος Λειτουργίας
Τύπος Οθόνης
Χρονοδιακόπτης και Προκαθορισμός Ώρας
Διαστάσεις Προϊόντος (mm) ΠxΒxΥ
Διαστάσεις Συσκευασίας (mm) ΠxΒxΥ
Καθαρό Βάρος/Μικτό Βάρος

Προδιαγραφές

• Λόγω τεχνικών αυξομειώσεων και αυξομειώσεων στην τάση, η ισχύς σε Watt μπορεί να 
αλλάξει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πινακίδα πάνω στη συσκευή.
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Γενική Περιγραφή
Αυτό το προϊόν είναι ένας πολυλειτουργικός αφυγραντήρας ο οποίος μπορεί να 
λειτουργήσει είτε ως αφυγραντήρας, είτε ως αφυγραντήρας με καθαριστή αέρα και 
ιονιστή είτε ως καθαριστής αέρα με ιονιστή. Ως αφυγραντήρας μπορεί να ρυθμίσει 
τα επίπεδα υγρασίας σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις. Η διάταξη της συσκευής 
είναι τέτοια ώστε ο υγρός αέρας να περνάει διαμέσου του σώματος του εξατμιστή 
και του συμπυκνωτή. Η σχετική υγρασία του δωματίου ελέγχεται ως εξής: Ο 
αέρας με πολλή υγρασία περνάει μέσα από τον εξατμιστή, όπου η υγρασία του 
συμπυκνώνεται σε νερό και στη συνέχεια μαζεύεται στη δεξαμενή νερού. Έπειτα, ο 
ξηρός αέρας πλέον περνάει μέσα από τον συμπυκνωτή και στη συνέχεια επιστρέφει 
στον χώρο. Αυτή είναι η διαδικασία με την οποία γίνεται η αφύγρανση του αέρα.
Επίσης, η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα και σαν αφυγραντήρας με 
καθαριστή αέρα ή ως ανεξάρτητος καθαριστής αέρα. Το φίλτρο σκόνης συγκρατεί 
τα μεγάλα μόρια σκόνης ενώ το φίλτρο ενεργού άνθρακα, μαζί με τον ιονιστή, 
απομακρύνουν αποτελεσματικά τις οσμές από τον χώρο.

Ανεμιστήρας

Συμπιεστής

Συμπυκνωτής

Εξατμιστής

Δεξαμενή
νερού

Αέρας με πολλή 
υγρασία

Στεγνός αέρας
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Χώρος Λειτουργίας
Με τον πολυλειτουργικό αφυγραντήρα μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία του 
χώρου ανάλογα με τις ανάγκες σας και να δημιουργήσετε ένα υγιές και άνετο 
περιβάλλον. Η συσκευή χρησιμοποιείται συνήθως σε χώρους με πολλή υγρασία 
(για παράδειγμα στο υπόγειο, στο κελάρι, στην αποθήκη κ.ά.), για να αφαιρέσει 
την υπερβολική υγρασία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κουζίνα, στη 
βιβλιοθήκη, σε εκθεσιακό χώρο, σε αίθουσα υπολογιστών με αρχεία, στο καθιστικό 
και στο υπνοδωμάτιο για τη διατήρηση της επιθυμητής υγρασίας.
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Περιγραφή Μερών

Σώμα συσκευής

1. Λαβή μεταφοράς 
2. Πάνελ χειρισμού 
3. Περσίδα εξαγωγής αέρα  
4. Γρίλιες εισαγωγής αέρα 
5. Πλαίσιο φίλτρου 
6. Οπή σωλήνα αποστράγγισης 
7. Δεξαμενή νερού 
8. Καλώδιο τροφοδοσίας 
9. Λαβή δεξαμενής νερού 
10. Ροδάκια

ΠΡΟΣΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ
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Λειτουργία συσκευής
Επεξήγηση πλήκτρων πάνελ χειρισμού

1. Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας κι 
ενεργοποίησης ανιόντων “MODE/ 
ANION” 

2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη “TIMER” 
3. Πλήκτρο επιλογής επιπέδου 

υγρασίας “HUM” 
4. Πλήκτρο εμφάνισης θερμοκρασίας 

χώρου “TEMP” 
5. Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας 

“SPEED” 
6. Πλήκτρο ρύθμισης περσίδων 

“SWING” 
7. Πλήκτρο ON/OFF 
8. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

συσκευής “POWER” 
9. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

ανιόντων “ANION” 

10. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 
υψηλής ταχύτητας “HIGH” 

11. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 
χαμηλής ταχύτητας “LOW” 

12. Οθόνη ενδείξεων 
13. Λυχνία ένδειξης ενεργοποιημένου 

χρονοδιακόπτη “TIMER” 
14. Λυχνία ένδειξης απόψυξης 

“DEFROST” 
15. Λυχνία ένδειξης πληρότητας 

δεξαμενής “TANK FULL” 
16. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 

καθαριστή αέρα “PURIFYING”
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ON/OFF
1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα, θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο 

(ανατρέξτε στην ετικέτα τύπου της συσκευής για τις απαιτήσεις ισχύος). 
2. Πατήστε το πλήκτρο “ON/ OFF” για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, τότε η 

ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει. Οι λυχνίες ανάβουν υποδεικνύοντας 
τις επιλεγμένες λειτουργίες. 

3. Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο “ON/ OFF” για να 
σταματήσει, τότε όλες οι λυχνίες θα τεθούν εκτός λειτουργίας (σε περίπτωση 
που η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, θα είναι 
αναμμένη η λυχνία ένδειξης γεμάτης δεξαμενής). Σημείωση: σε περίπτωση 
μακράς αδράνειας, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Εναλλαγή λειτουργιών αφύγρανσης και καθαρισμού αέρα 
Η συσκευή σας έχει 2 ανεξάρτητες λειτουργίες: 1η) αφυγραντήρα, 2η) ανεξάρτητου 
καθαριστή αέρα. Στη λειτουργία του αφυγραντήρα, η συσκευή αφαιρεί την υγρασία 
του χώρου και ταυτόχρονα καθαρίζει τον αέρα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε 
να κάνετε αφύγρανση στον χώρο, αλλά να λειτουργήσετε τη συσκευή ως καθαριστή 
αέρα, ενεργοποιήστε τη 2η λειτουργία. Για καλύτερα αποτελέσματα στον καθαρισμό 
του αέρα και στις 2 λειτουργίες, συνιστάται να έχετε πάντα ενεργοποιημένη τη 
λειτουργία του ιονιστή (δείτε παρακάτω στην παράγραφο «Λειτουργία Ανιόντων» 
πώς ενεργοποιείται ο ιονιστής).
Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο MODE  μπορείτε να εναλλάσσετε την 
επιθυμητή λειτουργία της συσκευής. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του 
αφυγραντήρα, είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συσκευής ”POWER”. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του ανεξάρτητου καθαριστή αέρα, ανάβει 
και η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας καθαριστή αέρα “PURIFYING”.

Σημείωση: Στη λειτουργία του καθαριστή αέρα ο συμπιεστής σταματάει να 
λειτουργεί, ενώ δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της υγρασίας. Η οθόνη ενδείξεων 
δείχνει την τρέχουσα υγρασία του χώρου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη λειτουργία του καθαριστή (όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική 
λυχνία PURIFYING) δε λειτουργεί η αφύγρανση και κατά συνέπεια δε θα 
εμφανιστεί νερό στη δεξαμενή. 

Σημείωση: Επειδή ο συμπιεστής έχει προστασία εκκίνησης, ενεργοποιείται μετά 
από 3 λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί κι εφόσον η συσκευή 
βρίσκεται στη λειτουργία αφύγρανσης. 

Επιλογή της ταχύτητας ροής του αέρα
Πιέζοντας το πλήκτρο επιλογής ταχύτητας “SPEED”  μπορείτε να επιλέξετε 
χαμηλή ή υψηλή ταχύτητα αέρα. Ανάλογα με ποια ταχύτητα επιλέγετε, ανάβει και η 
αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Επεξήγηση λειτουργιών
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Λειτουργία χρονοδιακόπτη 

1.	 Αυτόματη	λήξη	λειτουργίας: 
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο 
“TIMER”  εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων η τρέχουσα ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο “TIMER” για να 
ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο απενεργοποίησης από 0-24 ώρες (0 
σημαίνει ότι δεν έχει οριστεί χρόνος απενεργοποίησης). Η ρύθμιση γίνεται 
σε βήματα της 1 ώρας. Όταν ενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη, θα ανάψει 
και η σχετική λυχνία. Κατά το πέρας του χρόνου που ορίσατε, η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

2.	 Αυτόματη	έναρξη	λειτουργίας: 
Όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία, πατήστε επαναλαμβανόμενα το 
πλήκτρο “TIMER” για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο έναρξης από 0-24 
ώρες. Ξεκινώντας τη ρύθμιση του χρόνου, θα ανάψει και η σχετική λυχνία. 
Κατά το πέρας του χρόνου, η συσκευή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε συνεχόμενα το πλήκτρο “TIMER” για πιο εύκολη 
επιλογή ώρας.

Αυτόματη επανεκκίνηση:
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί 
μόλις επανέλθει το ρεύμα, διατηρώντας τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

Ρύθμιση Υγρασίας
Όταν ενεργοποιείτε τον αφυγραντήρα, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η σχετική 
υγρασία (relative humidity, RH) του χώρου σας. Πρέπει να περιμένετε λίγο μέχρι 
να σταθεροποιηθεί η ένδειξη. Πατώντας το πλήκτρο “HUM” , εμφανίζεται η 
τρέχουσα ρύθμιση της υγρασίας. Πατώντας ξανά το πλήκτρο “HUM” ορίζετε την 
επιθυμητή υγρασία με εύρος RH 40% ~ 80%. Η ρύθμιση της υγρασίας γίνεται 
με διαβάθμιση 5%. Επιλέξτε τη ρύθμιση CO (continuous operation) για συνεχή 
λειτουργία ανεξάρτητα από τα επίπεδα υγρασίας του χώρου. Η εναλλαγή των 
ρυθμίσεων είναι κυκλική. Αφού επιλέξετε την επιθυμητή υγρασία του χώρου, θα 
αναβοσβήσει μερικές φορές στην οθόνη ενδείξεων κι έπειτα η επιλογή σας θα 
αποθηκευτεί.
	
Σημείωση: Όταν ρυθμίζετε τη σχετική υγρασία π.χ. στο 60%, αυτό σημαίνει ότι η 
συσκευή θα λειτουργήσει μέχρι η υγρασία του χώρου να μειωθεί στο 60%. Αν στον 
χώρο σας έχετε μικρότερη υγρασία από αυτή που ορίσατε, π.χ. για το παραπάνω 
παράδειγμα 52%, κι έχετε ενεργοποιήσει την αφύγρανση, ο αφυγραντήρας δε θα 
ξεκινήσει να λειτουργεί, αλλά θα είναι σε κατάσταση αναμονής. Μόλις η υγρασία 
του χώρου ανέβει πάνω από αυτή που ορίσατε, ο αφυγραντήρας θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί.

Σημείωση: Συνιστάται να ρυθμίζετε την υγρασία μεταξύ 50-60%. Υγρασία πάνω 
από 65% ευνοεί την ανάπτυξη μούχλας ενώ κάτω από 45% ενδέχεται να εμφανιστεί 
στατικός ηλεκτρισμός και ξηρότητα των οφθαλμών. Προσαρμόστε τα επίπεδα 
υγρασίας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
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Σημείωση: Μπορείτε να πατήσετε συνεχόμενα το πλήκτρο “HUM” για πιο εύκολη 
επιλογή υγρασίας.

Ένδειξη Θερμοκρασίας
Πιέζοντας το πλήκτρο “TEMP”  η οθόνη εμφανίζει τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος. 
Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα κι αν δεν πατήσετε κάποιο άλλο πλήκτρο, στην 
οθόνη θα εμφανιστεί ξανά η υγρασία του περιβάλλοντος.

Ρύθμιση Περσίδας
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο “SWING”  για να 
ξεκινήσει η κίνηση της περσίδας. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να σταματήσετε αυτή 
τη λειτουργία.

Λειτουργία ανιόντων
Τα ανιόντα καθαρίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας. Για 
να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των ανιόντων, όταν η συσκευή 
λειτουργεί, πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο “MODE”  για περίπου 4 δευτερόλεπτα. 
Αντίστοιχα θα ανάψει/ σβήσει η σχετική ενδεικτική λυχνία “ANION”.

Λειτουργία απομάκρυνσης πάγου-απόψυξη στοιχείων κυκλώματος
Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αφαίρεσης πάγου από το ψυκτικό κύκλωμά της 
για προστασία. Κατά την απόψυξη, ανάβει η αντίστοιχη λυχνία “DEFROST”, ο 
συμπιεστής σταματάει ενώ ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί. Μετά το πέρας 
της απόψυξης, η συσκευή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Ένδειξη πληρότητας δεξαμενής νερού
Όταν η δεξαμενή γεμίσει, σταματάει να λειτουργεί αμέσως ο συμπιεστής, ενώ 
για 3 λεπτά επιπλέον λειτουργεί μόνον ο ανεμιστήρας κι έπειτα απενεργοποιείται 
ώστε να στραγγίσει το εναπομείναν νερό της συσκευής στη δεξαμενή της και να 
προστατέψει από τυχόν στάξιμο κατά την αφαίρεσή της. Κατά την απενεργοποίηση 
της δεξαμενής, ακούγονται 10 συνεχόμενοι ήχοι και ανάβει η ενδεικτική κόκκινη 
λυχνία πληρότητας δεξαμενής “TANK FULL”, ενώ η συσκευή απενεργοποιείται 
αυτόματα.
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Λειτουργία προστασίας συμπιεστή 
από γρήγορη εκκίνηση
Όταν ο συμπιεστής σταματήσει 
να λειτουργεί κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της συσκευής ή κατά την 
απενεργοποίησή της, θα ξεκινήσει 
να λειτουργεί ξανά αφού περάσουν 3 
λεπτά από τη στιγμή που σταμάτησε, 
για λόγους προστασίας του 
συμπιεστή. Οι υπόλοιπες λειτουργίες 
της συσκευής γίνονται κανονικά.

Στέγνωμα ρούχων  
Σε περίπτωση που έχετε απλώσει 
ρούχα μέσα στο σπίτι, η χρήση του 
αφυγραντήρα βοηθάει στο ταχύτερο 
στέγνωμά τους. Λειτουργήστε τον 
αφυγραντήρα στη ρύθμιση CO και 
με υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα. Η 
έξοδος αέρα του αφυγραντήρα θα 
πρέπει να κατευθύνεται προς τα 
ρούχα.

Προσοχή: Απαγορεύεται να βάλετε τον αφυγραντήρα κάτω 
από ρούχα που στάζουν. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 
σοβαρής βλάβης της συσκευής. Διατηρήστε ασφαλή απόσταση 
τουλάχιστον 30-50cm περιμετρικά από τα βρεγμένα ρούχα. 
Μην καλύπτετε την έξοδο του αέρα με ρούχα! Μην τοποθετείτε 
ρούχα που στάζουν πάνω στον αφυγραντήρα. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής βλάβης της συσκευής.

Προσοχή: Αν πέσει νερό στο πάτωμα, μπορεί να είναι επικίνδυνο να γλιστρήσετε. 
Πάρτε τις ανάλογες προφυλάξεις. Σας συμβουλεύουμε να στραγγίζετε τα ρούχα 
πριν τα απλώσετε, με το πρόγραμμα στυψίματος του πλυντηρίου σας.

30∼50cm

30
∼5

0c
m

Ροή αέρα
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Λειτουργία καθαριστή αέρα
Πιέστε το πλήκτρο “MODE” για να επιλέξετε τη λειτουργία του καθαριστή αέρα. 
Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία “PURIFYING”. Στη λειτουργία του καθαριστή αέρα, 
ο συμπιεστής σταματάει να λειτουργεία αυτόματα και δεν πραγματοποιείται 
αφύγρανση του χώρου. Η οθόνη ενδείξεων υποδεικνύει την υγρασία του χώρου. 
Αν πιέσετε το πλήκτρο ένδειξης θερμοκρασίας “TEMP”, στην οθόνη ενδείξεων θα 
εμφανιστεί η θερμοκρασία του χώρου για 5 δευτερόλεπτα και μετά θα εμφανιστεί 
ξανά η υγρασία του χώρου.

Προσοχή: 
Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο σκόνης.  
Θα προκληθεί βλάβη στα στοιχεία ψύξης του κυκλώματος  
που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

Ανίχνευση σφαλμάτων
Η συσκευή διαθέτει αυτόματη ανίχνευση σφαλμάτων. Όταν ανιχνεύσει κάποιο 
σφάλμα, εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων ο σχετικός κωδικός σφάλματος:

1. Κωδικός σφάλματος Ε1: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας των στοιχείων 
του ψυκτικού κυκλώματος δε λειτουργεί σωστά. Στην περίπτωση αυτή 
εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E1 στην οθόνη ενδείξεων, ο ανεμιστήρας 
και ο συμπιεστής σταματούν να λειτουργούν ενώ σβήνουν όλες οι ενδείξεις 
στο πάνελ χειρισμού. 

2. Κωδικός σφάλματος Ε2: Ο αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου 
δε λειτουργεί σωστά. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος 
E2 στην οθόνη ενδείξεων, ο ανεμιστήρας και ο συμπιεστής σταματούν να 
λειτουργούν ενώ σβήνουν όλες οι ενδείξεις στο πάνελ χειρισμού.

Σημείωση: Σε περίπτωση εμφάνισης κωδικών σφαλμάτων στην οθόνη ενδείξεων 
πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για να επιδιορθώσει 
τη βλάβη.

Αποστράγγιση
Όταν η δεξαμενή νερού γεμίσει, θα ακουστεί ένα ηχητικό προειδοποιητικό σήμα 
(ALARM), η συσκευή αυτόματα θα σταματήσει να λειτουργεί, ενώ θα ανάψει η 
σχετική ενδεικτική λυχνία “TANK FULL” με κόκκινο χρώμα, ώστε να υπενθυμίσει 
στον χρήστη να αδειάσει το νερό από τη δεξαμενή. Για να αδειάσετε τη δεξαμενή:
1. Αφαιρέστε με προσοχή τη δεξαμενή. 
2. Αφού αδειάσετε το νερό, τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στην αρχική της 

θέση. Τότε, η συσκευή θα λειτουργήσει και πάλι. 

Σημείωση: Αν δεν τοποθετήσετε σωστά τη δεξαμενή νερού, η ενδεικτική λυχνία θα 
συνεχίσει να είναι αναμμένη. Τοποθετήστε τη δεξαμενή σωστά, ώστε να σβήσει η 
ενδεικτική λυχνία πληρότητας δεξαμενής.
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Συνεχής αποστράγγιση (προαιρετικό)
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 
για ημέρες χωρίς να είστε εσείς παρόντες τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή από το πίσω μέρος της 

συσκευής (Εικ. 1). 
2. Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα με εσωτερική 

διάμετρο 12mm στην οπή αποστράγγισης (Εικ. 2). Η 
συσκευή που έχετε αγοράσει περιλαμβάνει σωλήνα 
αποστράγγισης μήκους 1,2m μέσα στη δεξαμενή νερού. 
Αφαιρέστε τον σωλήνα πριν τη χρήση της συσκευής. 
Χρησιμοποιήστε τον μόνο για τη συνεχή αποστράγγιση. 
Δεν έχει κάποια άλλη χρησιμότητα. 

3. Τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω στη θέση της (Εικ. 3). 

Σημείωση: Για να βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση του νερού γίνεται ομαλά, ο 
εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης θα πρέπει να είναι συνδεδεμένος σωστά. Η 
αποχέτευση θα πρέπει να είναι χαμηλότερα από το σημείο σύνδεσης του σωλήνα με 
τη συσκευή. Πριν αφήσετε τη συσκευή χωρίς εποπτεία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η 
λειτουργία της αποστράγγισης γίνεται ομαλά και ο σωλήνας δεν είναι τσακισμένος 
ή φραγμένος σε κάποιο σημείο του. Προσέξτε να μην παγώσει ο σωλήνας 
αποστράγγισης σε κάποιο σημείο του κατά τη διάρκεια λειτουργίας της συνεχούς 
αποστράγγισης σε χαμηλές θερμοκρασίες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Βασική προϋπόθεση για τη σωστή αποχέτευση του νερού είναι 
το άκρο του σωλήνα που θα αποχετεύει το νερό να βρίσκεται  
σε χαμηλότερη θέση από το άκρο που συνδέεται στη συσκευή. 

Εικ. 2

Εικ. 1

Εικ. 3
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Συντήρηση
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συντήρηση ή τον καθαρισμό.

Καθαρισμός
• Μία ώρα αφότου έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή, μπορείτε να προβείτε 

στον καθαρισμό της. 
• Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα μαλακό νοτισμένο πανί. Έπειτα, 

σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. 
• Μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό πτητικές χημικές ουσίες, βενζίνη, υγρά 

μαντήλια καθαρισμού ή άλλο διάλυμα καθαρισμού, το οποίο μπορεί να είναι 
επιβλαβές για τη συσκευή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον καθαρισμό της συσκευής μη ρίχνετε ποτέ νερό απευθείας 
πάνω της για να αποφύγετε βλάβες που μπορούν να προκύψουν και να οδηγήσουν 
σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ηλεκτροπληξία.

Δεξαμενή νερού
Συνιστάται να καθαρίζετε τη δεξαμενή νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. 
1 φορά τουλάχιστον τον μήνα) για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και 
βακτηριδίων. Καθαρίστε με χλιαρό νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό. Μην την 
τοποθετήσετε 

Καθαρισμός φίλτρων
Αυτή η συσκευή έχει ένα φίλτρο σκόνης (άσπρου 
χρώματος) και (προαιρετικά) ένα φίλτρο ενεργού 
άνθρακα. 

Καθαρισμός φίλτρου σκόνης
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρων, στη συνέχεια 

αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης από το πλέγμα (Εικ. 4). 
2. Αφαιρέστε τη σκόνη από το φίλτρο με την ηλεκτρική 

σκούπα ή απομακρύνετέ την με διαδοχικές απαλές 
κινήσεις. Σε περίπτωση που το φίλτρο είναι πολύ 
σκονισμένο, καθαρίστε το με ζεστό νερό. (Εικ. 5). 
Μην το τοποθετήσετε σε πλυντήριο πιάτων.

• Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι στεγνό πριν το 
επανατοποθετήσετε στη θέση του. 

• Μην εκθέτετε το φίλτρο στον ήλιο. Αφήστε το 
να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Συστήνεται να 
καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης τακτικά και ανάλογα 
με τη χρήση και τον χώρο (τουλάχιστον μία φορά 
στις 15 ημέρες ή και συχνότερα, ανάλογα με τη 
χρήση). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το φίλτρο σκόνης. Θα 
προκληθεί βλάβη στα στοιχεία ψύξης του κυκλώματος που δεν καλύπτεται 
από την εγγύηση. 

Εικ. 4

Εικ. 5
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Φίλτρο σκόνης
Φίλτρο ενεργού 
άνθρακαΚάλυμμα φίλτρων 

με γρίλιες εισαγωγής αέρα

Ενισχυμένο φίλτρο 
ενεργού άνθρακαΚάλυμμα 

φίλτρων
Φίλτρο ενεργού 
άνθρακα

Φίλτρο 
σκόνης 

Εικ. 7

Εικ. 6

Καθαρισμός φίλτρου άνθρακα
Για να τοποθετήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα, 
αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρων στην πίσω όψη της 
συσκευής και στη συνέχεια απομακρύνετε το φίλτρο 
σκόνης από το κάλυμμα. Τοποθετήστε το φίλτρο 
ενεργού άνθρακα στο κάλυμμα, έπειτα τοποθετήστε το 
φίλτρο σκόνης και στη συνέχεια τοποθετήστε τα όλα 
μαζί πίσω στη συσκευή (Εικ.6). Για να καθαρίσετε το 
φίλτρο ενεργού άνθρακα χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική 
σκούπα ή καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί απαλά. Μην 
το πλύνετε. Συνιστάται να αλλάζετε το φίλτρο ενεργού 
άνθρακα κάθε έξι μήνες κατά μέσο όρο κι ανάλογα με τις 
συνθήκες λειτουργίας. 
ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΤΑΙ! ΜΗΝ ΤΟ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ! 

Καθαρισμός ενισχυμένου φίλτρου άνθρακα (δεν 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Για καλύτερα 
αποτελέσματα καθαρισμού της ατμόσφαιρας και 
απομάκρυνσης των οσμών, μπορείτε να προμηθευτείτε 
από ενημερωμένα καταστήματα και τα εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία το ενισχυμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα. Για 
να τοποθετήσετε το ενισχυμένο φίλτρο ενεργού άνθρακα, 
αφαιρέστε το κάλυμμα φίλτρων και τοποθετήστε το 
μπροστά από το φίλτρο σκόνης, σύμφωνα με την 
(Εικ.7). Για να καθαρίσετε το ενισχυμένο φίλτρο ενεργού 
άνθρακα χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα ή ένα 
στεγνό πανί απαλά. Μην το πλύνετε. Συνιστάται να 
αλλάζετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε έξι μήνες 
κατά μέσο όρο κι ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
ΔΕΝ ΠΛΕΝΕΤΑΙ! ΜΗΝ ΤΟ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ!
Επιδιόρθωση/SERVICE συσκευής
Σε περίπτωση που η συσκευή σας δε λειτουργεί σωστά, απευθυνθείτε σε 
κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Μπορείτε να βρείτε τα εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία της εταιρείας στην ιστοσελίδα μας, www.juropro.gr ή καλώντας στο 
τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο τηλέφωνο 2310805980. Θα χαρούμε 
να σας εξυπηρετήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσπαθήσετε 
να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Πέρα από το γεγονός ακύρωσης της 
εγγύησης, υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας.

Αποθήκευση
Όταν η συσκευή δε λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε 
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και 

μαζέψτε το. 
2. Αφαιρέστε τη δεξαμενή, αδειάστε αν υπάρχει εναπομείναν νερό, σκουπίστε τη 

κι επανατοποθετήστε τη στη θέση της. 
3. Καθαρίστε τα φίλτρα. 
4. Καλύψτε τη συσκευή και τοποθετήστε τη σε μέρος που δεν εκτίθεται στον ήλιο, 

σε όρθια θέση.
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Πιθανές	Αιτίες

• Είναι η συσκευή συνδεδεμένη;
• Είναι η πρίζα συνδεδεμένη με το ρεύμα;
• Είναι η ένδειξη πληρότητας νερού αναμμένη; (Σε 

περίπτωση που είναι αναμμένη, η δεξαμενή νερού είναι 
πιθανόν γεμάτη ή δεν είναι τοποθετημένη σωστά).

• Είναι η ρύθμιση της υγρασίας πιο υψηλή  από την 
υγρασία του χώρου;

• Είναι η θερμοκρασία εσωτερικού χώρου χαμηλότερη 
από 5°C ή υψηλότερη από 35°C;

• Είναι το φίλτρο σκονισμένο;
• Είναι μπλοκαρισμένη η είσοδος ή η έξοδος του αέρα;
• Είναι η υγρασία του εσωτερικού χώρου πολύ χαμηλή;
• Χρειάζεται συντήρηση η συσκευή;

• Έχετε ανοίξει πολλά παράθυρα ή πόρτες;
• Υπάρχουν πολλές συσκευές στον εσωτερικό σας χώρο 

πού παράγουν πολλή υγρασία;
• Είναι ο χώρος που έχετε τοποθετήσει τη συσκευή 

μεγαλύτερος από τον συνιστώμενο;

•  Έχουν φράξει τα φίλτρα;

• Μήπως η δόνηση προκαλείται από λανθασμένη θέση 
της συσκευής;

• Είναι η συσκευή τοποθετημένη σε ίσιο πάτωμα;

Πιθανές	Αιτίες

• Όταν ξεκινάει ο συμπιεστής, ο θόρυβός του αυξάνεται 
μέχρι να σταθεροποιηθεί.

• Η μυρωδιά οφείλεται στην απότομη αύξηση της 
θερμοκρασίας του εναλλάκτη θερμότητας.  
Μετά από λίγο η μυρωδιά αυτή θα φύγει.

• Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε μικρό δωμάτιο  
ή σε δωμάτιο με ξύλινο πάτωμα, υπάρχει πιθανότητα  
να κάνει ηχώ.

• Το ψυκτικό υγρό ενδέχεται να κάνει κάποιο θόρυβο  
μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή του.

• Είναι σημάδια από την εξάτμιση νερού έπειτα  
από τη δοκιμή αφύγρανσης που έγινε στο εργοστάσιο.

Προβλήματα

Η συσκευή δε λειτουργεί.

Η συσκευή δεν αφαιρεί την υγρασία.

Το αποτέλεσμα της αφύγρανσης δεν είναι
εμφανές.

Δεν βγαίνει αρκετός αέρας.

Πολύς θόρυβος.

Προβλήματα

Ο θόρυβος αυξάνεται καθώς η συσκευή ξεκινάει.

Στην εκκίνηση της συσκευής κατά την
πρώτη χρήση αναδύεται μία παράξενη
οσμή.

Η συσκευή κάνει ηχώ.

Στην εκκίνηση της συσκευής ή κατά την αλλαγή 
της λειτουργίας, η συσκευή κάνει
μη φυσιολογικό θόρυβο.

Υπάρχουν κηλίδες νερού στη δεξαμενή νερού.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Πριν απευθυνθείτε στο service, παρακαλούμε  
πραγματοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους:

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν είναι ελαττώματα/ προβλήματα:

Οι χρήστες δεν μπορούν να επισκευάσουν  
ή να αποσυναρμολογήσουν το προϊόν. 
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Πληροφορίες για το περιβάλλον
Αυτή η μονάδα περιέχει ψυκτικό υγρό R134a. Το R134a ανήκει στα φθοριούχα 
αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο . Σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) 842/2006 δεν θα πρέπει να εκλύεται στην ατμόσφαιρα. Οι 
διαδικασίες συντήρησης και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από 
καταρτισμένα άτομα και σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η μονάδα έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες για μείωση του εκπεμπόμενου CO2 
στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τον κανονισμό 517/2014/ΕΕ για τη συμμετοχή των 
εταιρειών στο σύστημα ποσοστώσεων.

Πληροφορίες Ψυκτιού Υγρού    

Μοντέλο Juro Pro Perla
Τύπος 25L
Ψυκτικό Υγρό R134a
GWP (Global Warming Potential)* 1430
Ποσότητα ψυκτικού υγρού (gr) 200
Ισοδύναμο CO2 (tn) 0,29

 
* Δυναμικό υπερθέρμανσης του Πλανήτη

Το σύμβολο αυτό, επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του, υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε 
το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 
2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment – 
WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για την απόσυρση και την αξιοποίηση των παλαιών ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών, με ισχύ σε όλη την ΕΕ. Θα πρέπει να παραδίδετε το προϊόν στα 
κατάλληλα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας 
ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών 
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο 
χειρισμό απόρριψής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, 
επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων ή με το 
κατάστημα από όπου το αγοράσατε.
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