
ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ -  www.carad.gr  - T. 2104212350-2104212360 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELER 4 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

http://www.carad.gr/


 

2 
 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ: ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΒΛΑΒΕΣ 

  Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που 

περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Χρήση διαφορετική από αυτή  που καθορίζεται εδώ μπορεί 

να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. 

1.Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από 

άτομα με μειωμένες σωματικές, ή διανοητικές ικανότητες ή μειωμένες ικανότητες αίσθησης, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν είναι υπό την εποπτεία ενηλίκων  ή έχουν δεχθεί οδηγίες 

σχετικά με χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανόηση των σχετικών κινδύνων. 

2. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 

3. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να καθαρίζουν ή να συντηρούν τη συσκευή χωρίς 

επίβλεψη. 

4. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη ή είναι κατεστραμμένο, πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,  ή τον αντιπρόσωπό του ή από εξειδικευμένους τεχνικούς, 

προς αποφυγή κινδύνων. 

5. Αποσυνδέστε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της πλήρωσης και του καθαρισμού. 

6. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή ρεύματος πριν 

αφαιρέσετε το προστατευτικό κάλυμμα. 

7. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την παροχή ρεύματος. Όταν 

αποσυνδέετε, πιάστε και τραβήξτε από το βύσμα, όχι από το σώμα του καλωδίου τροφοδοσίας. 

8. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. 

9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή 

χαμηλή, όπου μπορεί να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. 

10 Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε λειτουργία κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή σε χώρο με εκρηκτικές 

ύλες. 

11. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή και 

δυσλειτουργίες στη συσκευή. 

12. Επειδή η συσκευή έχει τη λειτουργία ύγρανσης, σας συμβουλεύουμε να μην την 

χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα αεροστεγή χώρο (όπως ένα μικρό κλειστό 

δωμάτιο) για να αποφύγετε την υπερβολική υγρασία. 

13. Αλλάζετε συχνά το νερό για να το διατηρείτε καθαρό. 

14. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί σε κατακόρυφη θέση. 

15. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό που στάζει ή που εκτοξεύεται. 

16. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως π.χ. βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο 

ντουλάπι-χώρο. 

17. Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος πριν γεμίσετε το 

δοχείο με νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι το νερό βρίσκεται κάτω από τη γραμμή-ένδειξη  στάθμης νερού MAX. 

18. Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος πριν την 

διαδικασία καθαρισμού ή/και συντήρησης. 

19 Η συσκευή δεν πρέπει να δέχεται τεχνική επέμβαση ή να επισκευάζεται από κανέναν άλλον 

εκτός από εξειδικευμένους τεχνικούς. 

20. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτή τη 

συσκευή με οποιοδήποτε εξάρτημα/συσκευή ελέγχου ταχύτητας. (π.χ. ροοστάτες κλπ). 
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ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 Λειτουργία δροσισμού 

 Χρονοδιάκόπτης  0,5 / 1 / 2 / 4 ωρών 

 Προστασία απο χαμηλό επίπεδο νερού 

 Τρεις ταχύτητες ανεμιστήρα: υψηλή, μεσαία, χαμηλή 

 Αυτόματη ταλάντωση δέσμης αέρα   

 Η μέγιστη ταχύτητα είναι η προεπιλεγμένη όταν ενεργοποιείται η συσκευή 

 Οταν αφαιρείται το φίλτρο αέρα, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται αυτόματα για 

λόγους ασφαλείας    

 Ιονιστής αέρα 
 

                                ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

 
A. Πίνακας ελέγχου  
B. Γρίλιες 
C. Πλέγμα προστασίας  
D. Εμπρόσθιο περίβλημα  
E. Πίσω περίβλημα  
F. Καλώδιο τροφοδοσίας με φις  
G. Δεξαμενή- δοχείο νερού  
H. Βάση στήριξης 
I. Ένδειξη στάθμης νερού  
J. Ανω κάλυμμα  
K. Φίλτρο αέρα  
L. Τηλεχειριστήριο 
 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

  



 

4 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
 

 

POWER BUTTON: Πλήκτρο ενεργοποίησης – απενεργοποίησης λειτουργίας 
POWER INDICATOR: Ένδειξη ενεργοποίησης – απενεργοποίησης λειτουργίας 
MODE BUTTON: Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (NATURE / SLEEP / FAN) 
MODE INDICATOR: Ενδείξεις επιλεγμένης λειτουργίας 
COOL AIR BUTTON:  Πλήκτρο ενεργοποίησης λειτουργίας Δροσισμού 
COOL AIR INDICATOR: Ενδειξη λειτουργίας Δροσισμού 
ION BUTTON: Πλήκτρο ενεργοποιησης λειτουργίας Ιονισμού 
ION INDICATOR: Ενδειξη λειτουργίας Ιονισμού 
SWING BUTTON: Πλήκτρο για ταλάντωση δέσμης αέρα 
SPEED BUTTON Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα 
SPEED INDICATOR: Ενδειξεις ταχύτητας ανεμιστήρα 
IR RECEIVER: Δέκτης IR (υπερύθρων) εντολών τηλεχερισμού 
TIMER BUTTON: Πλήκτρο επιλογών χρονοδιακόπτη 
TIMER INDICATOR: Ενδείξεις χρονοδιακόπτη 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

Πριν από την πρώτη χρήση, τοποθετήστε την μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται) ΤΥΠΟΣ CR2032 3V 

 

A. MODE : Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (NATURE / SLEEP / FAN) 
B. POWER : Πλήκτρο ενεργοποίησης – απενεργοποίησης λειτουργίας 
C. COOL : Πλήκτρο λειτουργίας δροσισμού 
D. TIMER : Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 
E. ION: Πλήκτρο λειτουργίας Ιονισμού  
F. SWING : Πλήκτρο ταλάντωσης δέσμης αέρα  
G. SPEED : Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Επιλέξτε μια σταθερή, επίπεδη, επίπεδη θέση τουλάχιστον 15 cm από οποιοδήποτε τοίχο ή 
αντικείμενο για σωστή ροή αέρα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στο νερό 
επιφάνεια, καθώς το νερό μπορεί να βλάψει τα έπιπλα και κάποια δάπεδα. Μην 
τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας πάνω σε χαλιά, πετσέτες, κουβέρτες ή άλλες 
απορροφητικές επιφάνειες. 
Δεν θα δεχθούμε την ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από τη διαρροή νερού. 
 

ΠΛΗΡΩΣΗ – ΓΕΜΙΣΜΑ 
 

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δροσισμού, πρέπει να προστεθεί νερό στο δοχείο 
νερού. 
 
  

ΣΥΡΤΑΡΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΝΕΡΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΝΕΡΟΥ 

ΤΑΠΑ 
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 Ανοίξτε δοχείο το και ρίξτε μέσα δροσερό, κρύο, καθαρό νερό. 

 Στο κάτω μέρος της δεξαμενής υπάρχει τάπα για την αποστράγγιση του νερού  
 

 
Για την πλήρωση-γέμισμα του δοχείου με νερό ΠΡΟΣΕΞΤΕ : 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή απο την τροφοδοσία ρευματος 

 Πριν από την επαναπλήρωση, αφαιρέστε  υπολοιπο νερού που ενδεχομένως 
υπάρχει στο δοχείο 

 Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό  

 Γεμίστε αργά τη δεξαμενή νερού  

 Δώστε προσοχή στην εμπρόσθια ένδειξη στάθμης νερού για να μην υπερβείτε τη 
μέγιστη στάθμη.  

 Κλείστε το δοχείο στη σωστή θέση 
 
 

                      ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Πλήκτρο  POWER  (ενεργοποίησης – απενεργοποίησης λειτουργίας) 
1. Συνδέστε το φις στην πρίζα, θα ακουστεί ένας ήχος μπιιπ.  
2. Πατήστε το πλήκτρο POWER (λειτουργίας ενεργοποίησης), η ένδειξη FAN και η ένδειξη 
HIGH (υψηλής ταχύτητας) θα ανάψουν ακολουθούμενα απο ήχο μπιπ. Η συσκευή θα 
λειτουργεί με την μέγιστη ταχύτητα αέρα της κανονικής λειτουργίας.  
3. Για απενεργοποίηση πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο,, η συσκευή σταματά. 
 
Πλήκτρο MODE  
Πατήστε το πλήκτρο  MODE, η ένδειξη NATURE θα ενεργοποιηθεί. Πατήστε 2 φορές το 
πλήκτρο POWER για να μεταβείτε στη λειτουργία SLEEP. Πατήστε το πλήκτρο POWER 3 
φορές για να γυρίσετε ξανά στην "κανονική" λειτουργία. 
 
Υψηλή ταχύτητα (HIGH) + λειτουργία SLEEP: 
Σε λειτουργία υψηλής ταχύτητας (HIGH), επιλέξτε τη λειτουργία SLEEP, πατήστε το πλήκτρο 
SLEEP όταν η λειτουργία SPEED είναι HIGH όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία 
SLEEP με υψηλή ταχύτητα αέρα. Και οι δύο ενδείξεις (led) HIGH και SLEEP θα είναι 
αναμένες. Η ταχύτητα του αέρα θα αλλάξει αυτόματα ως εξής: HIGH (υψηλή) και MED 
(μεσαία) κατά την πρώτη μισή ώρα, MED (μεσαία) κατά τη δεύτερη μισή ώρα, LOW (χαμηλή) 
ταχύτητα για μία ώρα και στη συνέχεια STOP. 
 
Μεσαία (MED) ταχύτητα + λειτουργία SLEEP: 
Πατήστε το πλήκτρο SLEEP όταν η λειτουργία SPEED είναι MED για να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία SLEEP με μεσαία ταχύτητα αέρα. Και οι δύο ενδείξεις (led) MED και SLEEP θα 
είναι αναμένες. Η ταχύτητα του αέρα θα αλλάξει αυτόματα ως εξής: MED  (μεσαία) και LOW 
(χαμηλή) κατά τη διάρκεια της πρώτης μισής ώρας, LOW (χαμηλή) ταχύτητα για μισή ώρα 
και στη συνέχεια STOP. 
 
Χαμηλή (LOW) ταχύτητα + λειτουργία SLEEP: 
Πατήστε το πλήκτρο SLEEP όταν η λειτουργία SPEED είναι LOW για να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία SLEEP με χαμηλή ταχύτητα αέρα. Τόσο οι ενδείξεις (led) LOW όσο και SLEEP θα 
είναι αναμένες. Ο αέρας εξέρχεται σε χαμηλή ταχύτητα  για 10 δευτερόλεπτα και σταματά 5 
δευτερόλεπτα εναλλάξ κάθε 15 δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει. Σημείωση: Για να αποφύγετε 
την υπερψύξη, μην ρυθμίζετε την κατεύθυνση του αέρα στο ανθρώπινο σώμα. 
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Υψηλή ταχύτητα (HIGH) + λειτουργία NATURE:  
Πατήστε το πλήκτρο NATURE, όταν η λειτουργία SPEED είναι HIGH  για να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία NATURE με υψηλή ταχύτητα αέρα. Και οι δύο ενδείξεις (led) HIGH και NATURE 
θα είναι αναμένες. Η ταχύτητα του αέρα θα αλλάξει αυτόματα με το χρόνο ως εξής: HIGH, 
MED και LOW, εναλλακτικά. 
 
Μεσαία (MED) ταχύτητα + λειτουργία NATURE: 
Πατήστε το πλήκτρο NATURE όταν η λειτουργία SPEED είναι MED για να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία NATURE με την μεσαία ταχύτητα αέρα MED. Τόσο οι ενδείξεις (led) MED και 
NATURE θα είναι αναμένες.  
Η ταχύτητα του αέρα  αλλάξει αυτόματα με το χρόνο ως εξής: MED και LOW, εναλλακτικά. 
 
Χαμηλή (LOW) ταχύτητα + λειτουργία NATURE: 
Πατήστε το πλήκτρο NATURE όταν η λειτουργία SPEED είναι LOW για να ρυθμίσετε τη 
λειτουργία NATURE με χαμηλή (LOW) ταχύτητα άερα. Τόσο οι ενδείξεις (led) LOW όσο και η 
NATURE θα είναι αναμένες. Η ταχύτητα αέρα θα αλλάξει αυτόματα με το χρόνο ως εξής: 
LOW και MED, εναλλακτικά. 
 
Πλήκτρο  SPEED  (ταχύτητα αέρα) 
1.Όταν πατήσετε το πλήκτρο POWER, η ένδειξη υψηλής ταχύτητας "HIGH" θα είναι 
αναμμένη και ο αέρας εξέρχεται με τη μέγιστη ταχύτητα. 
2. Πατήστε μια φορά το πλήκτρο SPEED, η ένδειξη MED θα είναι ανάψει και ο αέρας θα 
εξέρχεται με πιο ήπια ταχύτητα 
3.Τώρα πιέστε ξανά το πλήκτρο SPEED, η ένδειξη χαμηλής ταχύτητας "LOW" θα ανάψει και 
ο αέρας θα έξερχεται με ακόμα πιο χαμηλή ταχύτητα (την χαμηλότερη) 
 
Πλήκτρο SWING  
Πατήστε το πλήκτρο SWING για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ταλάντωσης αέρα. 
 
Πλήκτρο TIMER  
1. Πατήστε το πλήκτρο TIMER για να ρυθμίσετε  τις επιλογές χρονοδιακόπτη. Κάθε 
πάτηματου πλήκτρου προσθέτει 30 λεπτά έως και 7,5 ώρες. Ο επιλεγμένος χρόνος  
εμφανίζεται με την σχετική ένδειξη (led)αναμένη.  
2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο "TIMER" 16 
φορές (μία ακόμη πίεση μετά απο την επιτευξη επιλογής 7,5 ώρες). Η ένδειξη "TIMER" θα 
είναι απενεργοποιημένη. 
 
Πλήκτρο COOL  
1. Πιέστε το πλήκτρο COOL, αν το νερό φτάσει στο επίπεδο, η ένδειξη (led) COOL θα ανάψει 
και η αντλία θα αρχίσει να λειτουργεί.  
2. Μετά από περίπου 3 λεπτά εξεέρχεται ευχαριστος δροσερός αέρας με υγρασία.  
3. Πιέστε ξανά για διακοπή. Η ένδειξη(led) COOL σβήνει και στη συνέχεια εξέρχεται νωπός 
και ξηρός αέρας. 
 
Σημείωση:  
1. Εάν πιέσετε το πλήκτρο COOL όταν το νερό είναι σε χαμηλή στάθμη ή δεν υπάρχει νερό, 
μια ηχοσήμανση (alarm) θα ακούγεται μετά από 90 δευτερόλεπτα και η ένδειξη COOL θα 
συνεχίσει να αναβοσβήνει περίπου 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα , η 
ηχοσήμανση (alarm) σταματά και η ένδειξη COOL θα σβήσει επίσης. 2.Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς νερό ως κανονικός ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Σε αυτή την περίπτωση, 
κρατήστε το κουμπί COOL σε λειτουργία OFF. 
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Πλήκτρο ION  
Πατήστε το πλήκτρο ION, η ένδειξη (led) ION θα είναι αναμμένη και ο ιονιστής θα αρχίσει να 
λειτουργεί, τα αρνητικά ιόντα θα  διανέμονται στον χώρο μέσωτου εερχόμενου αέρα. 
 
Σημείωση:  
-  Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να έχει μια ελαφρά οσμή 
-  Σε κάθε νέα εκκίνηση λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να έχει συμπυκνώματα νερού στο 
πλέγμα. 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος. 
Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος . 

 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το με απορρυπαντικό (όχι βενζίνη, αλκοόλ, πετρέλαιο 
εσωτερικής καύσης ή παρόμοια προϊόντα) και στεγνώστε το.  

 Αφαιρέστε το ύφασμα νερού, καθαρίστε το με απορρυπαντικό (όχι βενζίνη, αλκοόλ, 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης ή παρόμοια προϊόντα) και στεγνώστε το. 

 Αποστραγγίστε το νερό που περιέχεται στη δεξαμενή και καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί ή 
βούρτσα.  

 Καθαρίστε το σώμα της συσκευής με ένα στεγνό πανί.  

 Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί ή εκτοξευτήρα νερού, διότι μπορεί να επηρεάσει την 
ασφάλεια της συσκευής και την κατάλληλότητα λειτουργίας της.  

 Επανατοποθετήστε το ύφασμα νερού στη θέση του.  

 Επανατοποθετήστε το φίλτρο αέρα στη θέση του. 

 

 
 

                                         ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

Ακολουθήστε τις καθημερινές συστάσεις-οδηγείες συντήρησης για να καθαρίσετε τα φίλτρα και 

το ύφασμα νερού. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα και το ύφασμα νερού είναι στεγνά, 

βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού δεν περιέχει υπολείμματα  νερού. 

Συσκευάστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία και αποθηκεύστε την σε δροσερό, ξηρό 

μέρος.  
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ΔΙΑΘΕΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  
 

Αυτό το σύμβολο στη συσκευασία του κατασκευαστή δείχνει ότι η συσκευή δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κανονικό οικιακό απόβλητο/απόρριμα, αλλά πρέπει 
να παραδοθεί σε σημείο περισυλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση αυτού του 
προϊόντος προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Η 
υγεία και το περιβάλλον κινδυνεύουν από εσφαλμένη διάθεση. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος μπορείτε να βρείτε στο τοπικό 
δημαρχείο, στην υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 
προϊόν. Αυτός ο κανονισμός ισχύει μόνο σε κράτη μέλη της ΕΕ. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Για τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω, συμβουλευτείτε τη πινακίδα τεχνικών 

χαρακτηριστικών πάνω στη συσκευή. 

 

 

 

Τάση (V) 220-240 V~ 

Συχνότητα  (Hz) 50 Hz 

Ισχύς (W) 70 W 

  

Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) 308mm x 292mm x 883mm 



 

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή της συσκευής, για 24 μήνες από την ημερομηνία 
αγοράς KAI για οικιακή χρήση. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για επαγγελματική χρήση δεν 
καλύπτονται από αυτή την εγγύηση. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται 
πάντοτε με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η 
εκτύπωση φορολογικής σήμανσης και να αναγράφονται  τα στοιχεία του αγοραστή. 

2) Η ενεργοποίηση της εγγύησης παρέχει επιπλέον εγγύηση για 2 επιπλέον μήνες (συνολικά 
24+2=26 μήνες). Η ενεργοποίηση της εγγύησης γίνεται εντός 10 ημερών από την αγορά της 
συσκευής από την ιστοσελίδα www.carad.gr στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ή ταχυδρομικά με 
αποστολή συστημμένου του απόκομματος της εγγύησης που προορίζεται για τον κατασκευαστή σε 
10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του αγοραστή, συσκευής 
και καταστήματατος αγοράς. 

3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων 
αν η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται  για 
επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που ακολουθούν: 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, 
τομές σωληνώσεων) και από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από απουσία συντήρησης της συσκευής (π.χ. μη καθαρισμός 
φίλτρων) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

 Για βλάβες στη συσκευή ή σε εξαρτήματα αυτής που προκλήθηκαν από διακοπές 
ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή  πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 15%, 
από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

 Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση 
της συσκευής σύμφωνα με τι οδηγίες χρήσης. 

 Για επέμβασεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
εταιρεία. 

 Για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά 
άλατα).  

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. 
ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, καλωδιώσεις, γειώσεις κ.λ.π.). 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα. 
4) Η κατ’ οίκον επίσκεψη τεχνικού για φορητές συσκευές (συσκευές που παραλαμβάνονται από 

κατάστημα, π.χ. αφυγραντήρες, air-coolers, αερόθερμα) επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα 
μεταφοράς/αποστολής της συσκευής σε σημείο τεχνικής υποστήριξης.  

5) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα 
έξοδα μεταβάσης επιβαρύνουν τον πελάτη. 

6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι 
την αντικατάσταση αυτών. Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται . 

1) Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά συνεργεία της: 

ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ και σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Πληροφορίες T. 

2104212350-2104212351 – service@carad.gr   
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ΟΝΟΜΑTEΠΩNYMO ΑΓΟΡΑΣΤΗ        
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