Για την καλύτερη απόδοση του αφυγραντήρα σας, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο διαβάζοντας τις
οδηγίες ορθής χρήσης που ακολουθούν, ώστε να εξασφαλίσετε ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον στο
χώρο σας.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Πριν από την πρώτη εκκίνηση, τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε κάθετη θέση για 2 ώρες.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα πέσει κάτω από 5ºC.
3. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι καθαρό από σκόνη και χνούδια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
τον αφυγραντήρα, χωρίς φίλτρο.

4. Επιτρέψτε απόσταση 20cm περιμετρικά της

συσκευής και 40cm από το επάνω μέρος της, ώστε
να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα περιμετρικά
του αφυγραντήρα. Μην φράζετε την εισαγωγή & την
εξαγωγή του αέρα από τη συσκευή.

5. Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού ενώ ο αφυγραντήρας
βρίσκεται σε λειτουργία.

6. Φροντίστε ο αφυγραντήρας να είναι τοποθετημένος
πάντα σε επίπεδο και στιβαρό έδαφος, προς
αποφυγή θορύβου ή ενδεχόμενων βλαβών.

Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Η αφαίρεση του δοχείου θα πρέπει να γίνεται μερικά λεπτά μετά
την απενεργοποίηση της συσκευής.

2. Όταν αφαιρείτε το δοχείο νερού να είστε προσεκτικοί ώστε να μη
χυθεί νερό στη συσκευή.

3. Καθαρίστε το δοχείο νερού εσωτερικά και εξωτερικά με μικρή ποσότητα
νερού ή ουδέτερου απορρυπαντικού.

4. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο έχει επανατοποθετηθεί σωστά, πριν ενεργοποιήσετε και πάλι
τη συσκευή.

Το δοχείο θα πρέπει να καθαρίζεται κάθε 2 - 4 εβδομάδες,
ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τη συσκευή από το ρεύμα, προκειμένου
να αφαιρέσετε το φίλτρο.

2. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή στιλβωτικά μέσα. Χρησιμοποιήστε μαλακό, καθαρό πανί ή
βούρτσα με νερό, ΟΧΙ ζεστό ή ουδέτερο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό.

3. Μ
 ην χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό του φίλτρου.
4. Μην ρίχνετε απευθείας νερό στη συσκευή για τον καθαρισμό, καθώς μπορεί να καταστραφούν οι
μονώσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

5. Το φίλτρο πρέπει να στεγνώσει με

φυσικό τρόπο προτού επανατοποθετηθεί
στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε
πιστολάκι μαλλιών ή κάποιο άλλο
θερμαντικό μέσο.

➥
➥

Το φίλτρο
του αφυγραντήρα, πρέπει να
καθαρίζεται κάθε 20 μέρες

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Εάν παρατηρήσετε

νερά στον χώρο γύρω
από τον αφυγραντήρα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε
τοποθετήσει σωστά
την λαστιχένια (ή
πλαστική) τάπα της
εξόδου αποστράγγισης.
Αφορά τα μοντέλα
με τεχνολογία
συμπιεστή.

2. Για τους
αφυγραντήρες
τεχνολογίας desiccant,
εάν εντοπίσετε
διαρροή νερού γύρω
από τον αφυγραντήρα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε
αφαιρέσει τον αγωγό
από τη συσκευή.

Oι εικόνες εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει
ορισμένες διαφορές. Aνατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του αφυγραντήρα που προμηθευτήκατε για
περισσότερες λεπτομέρειες.

+30 211 300 3300

service@inventor.ac

24ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας &
Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, 145 65

