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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε έναν αφυγραντήρα MERCURY. Παρακαλούµε 

αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσεως. Έτσι θα αποφύγετε 

κινδύνους και βλάβες της συσκευής. Για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία µπορείτε 

να επικοινωνείτε µε την εταιρία ΖΑΜΠΑ ΑΕ τηλ. 210-5747655  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ 

 

 

 

 

 

Αρχικά βγάλτε τα ροδάκια από το δοχείο νερού. Προκειµένου να βγάλετε τα ροδάκια 

είναι απαραίτητο να βγάλετε το φλοτέρ. Αυτό γίνεται πιέζοντας τη στήριξη του 

φλοτέρ στο δοχείο. Αφού βγάλετε τα ροδάκια βεβαιωθείτε ότι το φλοτέρ 

τοποθετήθηκε σωστά στη θέση του.   

Προκειµένου να 

τοποθετήσετε τα ροδάκια 

γείρετε τον αφυγραντήρα 

µέχρι 45
ο
 και τοποθετείστε 

τους τροχούς πιέζοντας µε 

δύναµη.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

       1         2           3        4       5       6       7    8 
1. Ένδειξη γεµάτου δοχείου  

2. Ένδειξη καθαρισµού 

φίλτρου 

3. Ένδειξη ταχύτητας 

ανεµιστήρα 

    9        10         11          12        13       14      15          4. Ψηφιακή ένδειξη υγρασίας 

5. Ένδειξη επιλογής χώρου                   11. Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεµιστήρα 

6 Ένδειξη κλειδώµατος                         12. Πλήκτρο αύξησης/µείωσης της υγρασίας  

7. Ένδειξη χρονοδιακόπτη                    13  Πλήκτρο επιλογής είδους λειτουργίας 

8. Ένδειξη λειτουργίας                         14 Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 

9  Κενό                                                  15. Πλήκτρο ON/OFF 

10 Πλήκτρο φίλτρου 

 



ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Όταν λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα για πρώτη φορά συνιστάται να λειτουργήσει 

σε συνεχή λειτουργία για 24 ώρες. 

2. Πλήκτρο ON/OFF  Πιέζοντας µια φορά το πλήκτρο αυτό ξεκινάει η λειτουργία της 

συσκευής. Πιέζοντας πάλι σταµατάει. 

3. Επιλογή υγρασίας  Πιέζοντας τα πλήκτρα ή αυξάνουµε ‘η µειώνουµε την 

επιθυµητή σχετική υγρασία µε βήµατα 5%. Η επιλογή µπορεί να είναι από 35% ως 

80% ή συνεχής λειτουργία. Αν θέλετε τη συσκευή σε συνεχή λειτουργία (ανεξάρτητα 

µε τη σχετική υγρασία) πιέστε το πλήκτρο MODE µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η 

ένδειξη CO.   

4. Ταχύτητα ανεµιστήρα Πιέζοντας διαδοχικά το πλήκτρο FAN επιλέγουµε την 

επιθυµητή θερµοκρασία (χαµηλή-µεσαία-υψηλή). Στον πίνακα ελέγχου θα υπάρχει η 

αντίστοιχη ένδειξη. 

5. Χρονοδιακόπτης Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, πιέζοντας το πλήκτρο 

TIMER µπορούµε να προγραµµατίσουµε το αυτόµατο σταµάτηµα του, ενώ όταν δεν 

είναι σε λειτουργία το αυτόµατο ξεκίνηµα του. 

Κάθε πάτηµα του πλήκτρου ανεβάζει τον χρόνο κατά µισή ώρα (µέχρι 10 ώρες). 

Μετά τις δέκα ώρες κάθε πάτηµα ανεβάζει κατά µία ώρα. 

6. Γεµάτο δοχείο 

Όταν το δοχείο γεµίσει, η λειτουργία της συσκευής διακόπτεται και ακούγεται ένας 

προειδοποιητικός ήχος. Ταυτόχρονα ανάβει η σχετική ένδειξη στον πίνακα ελέγχου. 

Το δοχείο πρέπει να αφαιρεθεί και να αδειάσει. Συνιστάται το δοχείο να πλένεται σε 

τακτικά χρονικά διαστήµατα ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία µούχλας στη 

συσκευή. Για τον καθαρισµό να χρησιµοποιείτε ήπια απορρυπαντικά 

 

  

 

 

 

 

Σηµείωση. Όταν το δοχείο είναι γεµάτο ή λείπει διακόπτεται η λειτουργία του 

συµπιεστή, ενώ ο ανεµιστήρας θα εξακολουθήσει τη λειτουργία του για λίγα λεπτά. 

Στο διάστηµα αυτό ο αφυγραντήρας δεν αφαιρεί υγρασία. 

7. Καθαρισµός του φίλτρου Το φίλτρο είναι απαραίτητο 

να καθαρίζεται τακτικά. Υπάρχει ένδειξη στο µηχάνηµα 

η οποία ανάβει κάθε 250 ώρες λειτουργίας του 

µηχανήµατος. Το φίλτρο πρέπει να πλένεται µε χλιαρό 

νερό και αφού στεγνώσει να τοποθετείται στη θέση του 

αφού στεγνώσει. Πιέζοντας το πλήκτρο FILTER 

µηδενίζεται ο χρόνος. 

8. Επιλογή χώρου λειτουργίας Ανάλογο µε το χώρο που 

λειτουργεί η συσκευή υπάρχουν προεπιλεγµένες 

ρυθµίσεις για υπνοδωµάτιο (sleeping space) καθιστικό 



(living space) ή υπόγειο (basement). Μπορείτε να επιλέξετε πιέζοντας διαδοχικά το 

πλήκτρο MODE. 

Στην επιλογή continuous ο αφυγραντήρας λειτουργεί συνεχώς ανεξάρτητα µε την 

σχετική υγρασία. Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται και για το στέγνωµα των 

ρούχων. 

9. Κλείδωµα του πληκτρολογίου Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο κρατείστε 

πατηµένο το πλήκτρο TIMER για 3 δευτερόλεπτα. Τότε θα ανάψει η ένδειξη LOCK 

στον πίνακα ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγουµε κάποιος να αλλάξει τις 

ρυθµίσεις. Για να ξεκλειδώσουµε το πληκτρολόγιο κρατάµε πάλι πατηµένο το 

πλήκτρο TIMER για τρία δευτερόλεπτα. 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΡΟΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ 

Αν η συσκευή χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς να έχετε τη 

δυνατότητα να αδειάζετε τακτικά το δοχείο, σας συνιστούµε να χρησιµοποιείτε τη 

λειτουργία συνεχούς ροής. 

 

 

 

 

 

 

 

Αφαιρέστε το καπάκι συνεχούς ροής γυρνώντας αριστερόστροφα Σφίξτε την υποδοχή 

αποχέτευσης. γυρνώντας δεξιόστροφα  και στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στην 

υποδοχή. 

 

 

 

 

 

Φροντίστε να υπάρχει συνεχής ροή µέχρι το στόµιο του σωλήνα. Επίσης βεβαιωθείτε 

ότι δεν υπάρχουν τσακίσµατα στη σωλήνα. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν λειτουργεί καθόλου ελέγξτε τη παροχή ρεύµατος. 

Επίσης βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σωστά τοποθετηµένο στη θέση του ή µήπως η 

σχετική υγρασία στο δωµάτιο είναι µικρότερη από τη ρυθµισµένη. 

Αν η υγρασία στο δωµάτιο δεν µειώνεται, ελέγξτε µήπως υπάρχει εµπόδιο στη 

κυκλοφορία του αέρα, µήπως το φίλτρο είναι πολύ βρώµικο, µήπως το δωµάτιο είναι 

πολύ µεγάλο για την απόδοση του αφυγραντήρα, µήπως υπάρχουν στο χώρο 

συσκευές που παράγουν υγρασία ή µήπως η θερµοκρασία του δωµατίου είναι πολύ 

χαµηλή.  

 

 


