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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του αφυγραντήρα. Παρακαλούμε διαβάστε με 

προσοχή αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τον 

αφυγραντήρα σας. Για οποιαδήποτε επιπλέον τεχνική πληροφορία παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Το φυλλάδιο περιέχει 

σημαντικές οδηγίες για σωστή λειτουργία. Παρακαλούμε φυλάξτε το για 

μελλοντική αναφορά. 

Ο αφυγραντήρας θα αφαιρέσει την υπερβολική υγρασία δημιουργώντας ένα άνετο 

περιβάλλον στο σπίτι και το γραφείο. O compact σχεδιασμός του επιτρέπει την 

άνετη μετακίνηση του σε κάθε χώρο. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα. 

1. Ο αφυγραντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι δονήσεις και ο θόρυβος.  

2. Ποτέ μην βυθίζετε τον αφυγραντήρα σε νερό ή άλλο υγρό   

3. Ποτέ μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει 

να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του, προκειμένου να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος. 

4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν 

την μεταφέρετε ή πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε καθάρισμα ή άλλη συνήθη συντήρηση.  

5. Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο στην προσδιορισμένη τάση. 

6. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε για 

άλλους σκοπούς.  

7. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην συσκευή. 

8. Μην εκτοξεύετε νερό στον αφυγραντήρα γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβη. 

9. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στις εισόδους και εξόδους αέρα της 

συσκευής.  

10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή κοντά σε εύφλεκτα και 

επικίνδυνα υλικά  

11. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 

εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο 

για την ασφάλειά τους . Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με 

τη συσκευή. 

12. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή 

κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.  

13. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσιτή. 

14. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας.  

15. Η θερμοκρασία λειτουργίας της συσκευής είναι μεταξύ 5 οC έως 35οC 

 

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε, να 

αποσυναρμολογήσετε ή να ανακατασκευάσετε την συσκευή. Ακόμα και αν το καλώδιο 

τροφοδοσίας έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από 

άτομα με παρόμοια ειδίκευση. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 Ο αφυγραντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Παρακαλώ κρατήστε μια 

απόσταση 20 εκατοστών γύρω από συσκευή και τοίχο ή άλλα αντικείμενα για να εξασφαλίζετε την σωστή 

κυκλοφορία του αέρα.  

  

ΜΟΝΤΕΛΟ HUMIFIX SPACE OL12-009B 

Ικανότητα αφύγρανσης 12 λίτρα/ημέρα(30℃,80%) 

Τροφοδοσία ρεύματος AC220-240V/50HZ 

Ονομαστική ένταση 1.2A (30℃, 80%)   

Ονομαστική ισχύς 200W (30℃, 80%) 

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού 1.5L 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης ≤42 dB(A) 

Ψυκτικό μέσο R134a/115g 

Πίεση πλευρά αναρρόφησης 0.5MPa 

Πίεση πλευρά εξόδου 1.5MPa 

Καθαρό βάρος 10kg 
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ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΣΩ ΟΨΗ 

 

 

  Χειριστήριο 
Χειρολαβή 

Εμπρόσθιο 

κάλυμμα 

Ροδάκια 

Ανακλυνόμενη 

Γρίλια 

Πάνελ δεξιάς 

πλευράς 

Γρίλια φίλτρου 

Πίσω Κάλυμμα 

Καλώδιο τροφοδοσίας 

Κάλυμμα δοχείου νερού 

Οπή συνεχούς 

αποστράγγισης 

Πάνελ δεξιάς 

πλευράς 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

1.  ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Όταν η συσκευή έχει μπει στην πρίζα είτε δουλεύει είτε όχι ανάβει ένα πράσινο φωτάκι 

2.  ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό, η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη και ακούγεται ένας ήχος 

για 15 φορές και μετά σταματά. Πρέπει να αδειάσετε το δοχείο και να το τοποθετήσετε πάλι σωστά 

στην θέση του 

3.  ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

 Όταν η λειτουργία του χρονοδιακόπτη έχει ενεργοποιηθεί ανάβει ένα πράσινο λαμπάκι 

4.  ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

Ανάβει πράσινο όταν επιλέγεται η χαμηλή ένταση του ανεμιστήρα. 

5.  ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ  

Ανάβει κόκκινο όταν επιλέγεται η υψηλή ένταση ανεμιστήρα 

6.  Οθόνη 2 ψηφιακών χαρακτήρων 

Η οθόνη έχει 3 λειτουργίες: 

1. Όταν η συσκευή συνδεθεί με παροχή ρεύματος, δείχνει το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. 

2. Όταν ρυθμιστεί το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας, δείχνει το επίπεδο υγρασίας που έχετε επιλέξει. 

3. Όταν προγραμματίσετε το χρόνο που θα λειτουργεί και θα σταματήσει, θα δείχνει τις ώρες. 



 6 

 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

 

1. Πλήκτρο On/Off   

Πιέστε το πλήκτρο μία φορά για να ξεκινήσει να λειτουργεί ο αφυγραντήρας. Μην 

τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα για να σβήσετε τον αφυγραντήρα.  

Βάζοντας τον αφυγραντήρα για πρώτη φορά στην πρίζα θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. 

Η εκκίνηση γίνεται πάντα στην ρύθμιση με επίπεδο υγρασίας στο 50% και η ένταση του ανεμιστήρα 

στο ελάχιστο.   

 

2. Πλήκτρο Χρονοδιακόπτη   

Πιέστε το πλήκτρο για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και ρύθμιση του 

χρονοδιακόπτη από 0~24, πιέζοντας μια φορά για να προσθέσετε ώρα και η οθόνη θα 

δείχνει την επιλεγμένη ώρα. Αν θέλετε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το 

πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρόνο σε 00.  

 

3. Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας  

Πατήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την υγρασία στο επιθυμητό επίπεδο (αρχική 

υγρασία 50%) με κάθε πάτημα να αλλάζει ανά 5% δηλ.: 50%-55%-60%-65%-70%-75%-

80%-40%-45%-50%. 

Όταν η υγρασία του χώρου φτάσει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που έχει ρυθμιστεί η συσκευή 

θα σταματήσει να δουλεύει αυτόματα. 

 

4. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα  

Πιέστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορεί 

να ρυθμιστεί μεταξύ υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας. 

 

 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ 

Δοχείου νερού  

Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό (έχει φτάσει στο όριο του 1,5lt) η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και 

ο ήχος ακούγεται. Βγάλτε το δοχείο, αδειάστε το νερό και τοποθετήστε το ξανά στην θέση του. 
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Πως να αδειάσετε το δοχείο 

1. Πιέστε ελαφρά στις πλευρές του δοχείου με τα δύο χέρια όπως παρακάτω                    

  

            

 

 

 

 

 

2. Αδειάστε το νερό 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 

1. Μην αφαιρείτε το φλοτέρ από το δοχείο νερού. Η αισθητήρας πληρότητας νερού δεν θα είναι πλέον 

σε θέση να ανιχνεύει τη στάθμη του νερού σωστά χωρίς το φλοτέρ και το νερό μπορεί να διαρρεύσει 

από τη δεξαμενή νερού. 

 

 

 

2. Αποστραγγίστε το νερό από δοχείο νερού προσεκτικά όταν έχει γεμίσει και τοποθετήστε το σωστά 

στην θέση του. 

3. Εάν το δοχείο αποστράγγισης είναι βρώμικο, πλύνετε το με κρύο ή χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε 

απορρυπαντικά, σφουγγάρια, πανιά που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία για σκόνη, βενζίνη, 

διαλυτικό ή άλλους διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν και να καταστρέψει το δοχείο και να 

προκαλέσουν διαρροή νερού. 

τραβήξτε το δοχείο 

προς τα έξω απαλά  
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4. Κατά την αντικατάσταση του δοχείου αποστράγγισης, πιέστε το δοχείο σταθερά στη θέση του με τα 

δύο χέρια. Εάν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η φωτεινή ένδειξη θα εξακολουθεί να ανάβει 

κόκκινη και ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργήσει. 

 

 

 

 

 

 

Συνεχής αποστράγγιση  

1. Ανοίξτε το καπάκι στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα.  

2. Αφαιρέστε το δοχείο.  

3. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό σωλήνα PVC (με εσωτερική διάμετρο 9,5mm και προτεινόμενο μήκος 

300mm) εισάγετε τον από την μία πλευρά στην οπή αποστράγγισης πάνω στον αφυγραντήρα και την άλλη 

άκρη του τοποθετήστε την μέσα σε ένα δοχείο π.χ. σε ένα κουβά. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σωλήνας PVC δεν συμπεριλαμβάνεται πρέπει να τον προμηθευτείτε ξεχωριστά. 

Βήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Αφαιρέστε το 

δοχείο νερού 

2. Αφαιρέστε το 

πλαστικό κομμάτι 

από το δοχείο 

3. εισάγετε τον 

σωλήνα στην οπή 

εξόδου του νερού  

4. τοποθετήστε το δοχείο 

στην θέση του και την 

άλλη πλευρά του 

σωλήνα σε ένα δοχείο ή 

στην αποχέτευση 
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Προσοχή: 

1. Μην μπλοκάρετε ποτέ την οπή αποστράγγισης ή τον σωλήνα καθώς το νερό θα διοχετευτεί στο δοχείο 

νερού. 

2. Μην λυγίζετε ποτέ τον σωλήνα αποχέτευσης και πάντα να βρίσκεται πιο χαμηλά από την οπή 

αποστράγγισης. 

3. Πρέπει να κλείσετε το καπάκι όταν δεν θα χρειάζεστε πια την συνεχή αποστράγγιση. 

 

KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΓΑΛΤΕ ΤΟ ΦΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  

Καθαρισμός   

 Αποσυνδέστε την συσκευή πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού. 

 Σκουπίστε το με ένα μαλακό υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή υγρά καθαριστικά, μπορεί 

να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια ή ακόμα και  παραμορφώσεις ή ρωγμές. Μην ψεκάζετε με νερό την 

συσκευή. 

 Φίλτρο αέρα  

 Η συσκευή έχει ένα πλενόμενο φίλτρο αέρα. Αφαιρέστε το και μετά τον καθαρισμό του τοποθετήστε το ξανά 

στην θέση του. Καθαρίστε το φίλτρο κάθε δύο εβδομάδες. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο η απόδοση της 

συσκευής μειώνεται. Πλύντε το φίλτρο αέρα βυθίζοντας το απαλά μέσα σε χλιαρό νερό(περίπου 40°)  με 

ουδέτερο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε το και στεγνώστε το καλά σε σκιερό μέρος. 

 

1. Αφαιρέστε το φίλτρο 
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2.  Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

 

    3. Τοποθετείστε στη θέση του το φίλτρο αέρα  

Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη θέση του μετά τον καθαρισμό του. 

        

  

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την αποθηκεύσετε 

σημειώστε τα ακόλουθα βήματα: 

1. Αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού από το δοχείο αποστράγγισης. 

2. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και διπλώστε το. 

3. Βγάλτε το φίλτρο αέρα, καθαρίστε το στεγνώστε το πλήρως και τοποθετήστε το πάλι στην θέση του  

4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από ήλιο, σκόνη και υπερβολικές 

θερμοκρασίες. 

 

 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής μαζί με τα αστικά απόβλητα . Προκειμένου να 

αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη ανθρώπινη υγεία από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να βοηθήσετε στην 

βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Χρησιμοποιήστε τα συστήματα 

ανακύκλωσης ΑΗΗΕ ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να 

παραλάβουν αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ  

Εάν προκύψει πρόβλημα όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία 

πριν καλέσετε βοήθεια από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν 

λειτουργει 

Ίσως έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο 

παροχής από την πρίζα; 

Συνδέστε το καλώδιο παροχής 

σε πρίζα με τάση 

Ίσως η ενδεικτική λυχνία γεμάτου 

δοχείου αναβοσβήνει; 

(Το δοχείο είναι γεμάτο νερό ή 

είναι σε λάθος θέση) 

Αδειάστε το νερό από το δοχείο 

και τοποθετείστε το δοχείο ξανά 

στη θέση του 

Ίσως η θερμοκρασία του χώρου 

είναι πάνω από 35οC ή κάτω από 

5oC  

Το σύστημα προστασίας είναι 

ενεργοποιημένο και η συσκευή 

δεν μπορεί να ξεκινήσει. 

Ο χρονοδιακόπτης είναι 

ενεργοποιημένος . 

Απενεργοποιήστε τον 

χρονοδιακόπτη. 

Δεν λειτουργεί η 

αφύγρανση ή σταματά 

η συσκευή κατά τη 

διάρκεια της 

αφύγρανσης 

Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

Ίσως εμποδίζεται η είσοδος ή η  

έξοδος αέρα από τη συσκευή 

Αφαιρέστε το εμπόδιο από τον 

είσοδο ή την έξοδο αέρα. 

Ίσως η συσκευή βρίσκεται κοντά 

σε κάποια πηγή θερμότητας  

Μετακινήστε την συσκευή σε 

ένα πιο δροσερό σημείο 

Ίσως οι αεραγωγοί είναι 

μπλοκαρισμένοι  

Αφαιρέστε τα εμπόδια από τα 

εμπόδια από τους αεραγωγούς 

Θορυβώδης 

λειτουργία 

Ίσως η συσκευή είναι ασταθής ή  

σε κλίση 

Μετακινήστε τη συσκευή σε μια 

σταθερή, ανθεκτική θέση. 

Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

 

Αυτόματη απόψυξη, Λειτουργία σε χαμηλή θερμοκρασία  

5℃ ≤ θερμοκρασία ≤ 12℃, η συσκευή θα κάνει αυτόματη απόψυξη κάθε 30 λεπτά 

13℃ ≤ θερμοκρασία ≤ 20℃,η συσκευή θα κάνει αυτόματη απόψυξη κάθε 45 λεπτά  

Σημείωση: εάν η ένδειξη γεμάτου δοχείου ανάβει συχνά ίσως υπάρχει μια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε με 

το τμήμα service. 

Προειδοποίηση: σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποια δυσλειτουργία απενεργοποιήστε την συσκευή 

άμεσα και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.  
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ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ 

KAPANT A.B.E.E., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τ.2104212350, 2104212351, F.2104200036, service@carad.gr , www.carad.gr 

 


