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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ 

 

 

 

 

 



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  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

1. Πίνακας ελέγχου                                                  

2. ∆είκτης στάθµης νερού                                       

3. ∆οχείο συλλογής συµπυκνωµάτων                     

4. Χειρολαβή                                                           

5. Περσίδα εισόδου αέρα                                       

6. Φίλτρο αέρα  

7. Περσίδα εξόδου αέρα  

8. Τροχοί  

9* Σωλήνας αποστράγγισης  

10* Υποδοχή αποχέτευσης 

11*Φλάτζα 

* Αυτά τα εξαρτήµατα είναι προαιρετικά 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Σηµαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 

. Μη πιάνετε ποτέ τη συσκευή µε βρεγµένα χέρια 

. Μην αγγίζετε το φις µε βρεγµένα χέρια 

. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα είναι πάντα εύκολη, ώστε να είναι πάντα εύκολη η 

αποσύνδεση της συσκευής. 

. Μη τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύµα 

. Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά µην επιχειρείτε να την επισκευάσετε µόνος σας. Αποσυνδέστε 

τη συσκευή από το ρεύµα και καλέστε το σέρβις. 

. Μη µετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τη από το καλώδιο. 

. Αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος καταστραφεί πρέπει να αντικαθίσταται από εξουσιοδοτηµένο 

σέρβις. 

. Η συσκευή πρέπει να γειωθεί κατάλληλα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 

. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε δωµάτια όπου ο αέρας περιέχει υγραέριο, λάδια ή θείο. Επίσης 

κοντά σε πηγές θερµότητας.  

. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιµένες επιφάνειες. 

. Μη τοποθετείτε βαριά ή ζεστά αντικείµενα πάνω στη συσκευή. 

. Σε περίπτωση µεταφοράς, η συσκευή πρέπει πάντα να είναι σε όρθια θέση. Πριν από οποιαδήποτε 

µεταφορά να αδειάζετε το νερό από το δοχείο. Μετά τη µεταφορά, περιµένετε τουλάχιστον µία ώρα 

πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. 

. Το R134a είναι ψυκτικό υγρό που συµµορφώνεται µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς για τη 

προστασία του περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η διάτρηση του ψυκτικού 

κυκλώµατος. 

Όταν η συσκευή κλείσει τον κύκλο της ζωής της, παραδώστε τη σε ένα εξειδικευµένο κέντρο 

συλλογής.   

. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη συσκευασία είναι ανακυκλώσιµα. Συνιστάται η απόρριψή 

τους στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 

. Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε πλυσταριά. 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τοποθετήστε τη συσκευή στο δωµάτιο 

που θέλετε να αφυγράνετε. Πρέπει να 

αφήνετε µπροστά από τον 

αφυγραντήρα µία απόσταση 

τουλάχιστον 50 εκατοστά ώστε να µη 

παρεµποδίζεται η κυκλοφορία του 

αέρα. 

Α. Αφύγρανση στο δοχείο 

 

Τα συµπυκνώµατα συγκεντρώνονται 

στο δοχείο. Το δοχείο µπορεί πολύ 

εύκολα να αφαιρεθεί. 

Β. Συνεχής εκροή προς τα έξω 

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. 

1) Αφαιρέστε το καπάκι συνεχούς 

ροής γυρνώντας αριστερόστροφα 

(εικ.2). 

2) Τοποθετείστε τη φλάτζα και µετά 

σφίχτε την υποδοχή αποχέτευσης. 

γυρνώντας δεξιόστροφα (εικ.3 & 4). 

3) Στερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης 

στην υποδοχή(εικ.5). 

 

 

 

 

 

 

 

4) Φροντίστε να υπάρχει συνεχής ροή 

µέχρι το στόµιο του σωλήνα και ότι 

δεν υπάρχουν τσακίσµατα (εικ.6).  

 



Τοποθέτηση των τροχών 

1)Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα και 

αδειάστε το δοχείο. 

2) Αφαιρέστε τα λαστιχένια πώµατα από τη βάση της 

συσκευής τραβώντας τα µε δύναµη ή µε τη χρήση 

µιας πένσας (εικ. 7/1) 

3) Τοποθετήστε τους τροχούς εισάγοντας τους 

πείρους στις οπές (εικ. 7/2) 

Προσοχή  Όταν τοποθετείτε τους τροχούς δεν πρέπει 

να γείρετε τη συσκευή περισσότερο από 45
ο
. Αφού τοποθετήσετε τους τροχούς 

περιµένετε τουλάχιστον µία  ώρα µέχρι να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                     

               1 Πίνακας ενδείξεων 

               2 Πλήκτρο υγροµέτρου/θερµοµέτρου 

            3 Πλήκτρο επιλογής ταχύτητας ανεµιστήρα 

1         4 Πλήκτρο µείωσης υγρασίας 

           5 Πλήκτρο αύξησης υγρασίας 

            6 Πλήκτρο επιλογής είδους λειτουργίας   

2        3         4          5         6          7                          7 Πλήκτρο ΟΝ/OFF 

Επεξήγηση ενδείξεων 

  ∆είχνει ότι η συσκευή είναι σε θέση αναµονής 

∆είχνει ότι το δοχείο είναι γεµάτο, απουσιάζει ή τοποθετηµένο λάθος.  

 

   ∆είχνει ότι η συσκευή λειτουργεί σε πολύ κρύο περιβάλλον. Στη προκειµένη 

περίπτωση, προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία πάγου, υπάρχει εναλλαγή 

λειτουργίας µεταξύ αφύγρανσης και ανακυκλοφορίας αέρα. Για χρήση σε πολύ κρύο 

περιβάλλον συνιστάται να θερµάνετε το δωµάτιο. Έτσι η συσκευή λειτουργεί σε 

συνθήκες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα του και επιταχύνουν την αφύγρανση. 

∆είχνει ,ότι είτε υπάρχει πρόβληµα µε τους αισθητήρες ή ότι η υγρασία στο 

δωµάτιο είναι πολύ χαµηλή. 

Λειτουργία αφύγρανσης 

Συνδέστε τη συσκευή στη παροχή ρεύµατος και πιέστε το πλήκτρο ON/OFF. Πιέστε 

το πλήκτρο MODE  και επιλέξτε την λειτουργία αφύγρανσης . Με τα πλήκτρα 

αύξησης/µείωσης επιλέξτε την επιθυµητή σχετική υγρασία (από 30% ως 80% σε 

βήµατα 5%). Με το πλήκτρο επιλέξτε την επιθυµητή ταχύτητα ανεµιστήρα. 

Πιέζοντας το πλήκτρο θα εµφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά η θερµοκρασία 

και η σχετική υγρασία του χώρου. 



Όταν το δωµάτιο φτάσει την επιθυµητή σχετική υγρασία σταµατάει η λειτουργία της 

συσκευής ενώ ο ανεµιστήρας θα λειτουργεί µε διακοπές προκειµένου να συντηρεί την 

επιθυµητή σχετική υγρασία.      

Λειτουργία DRY (για στέγνωµα ρούχων) 

Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία DRY Η συσκευή λειτουργεί 

συνεχώς µε την µέγιστη ισχύ. ∆εν είναι δυνατόν να ρυθµίσετε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα και την επιθυµητή σχετική υγρασία. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη για 

να αφυγράνετε το δωµάτιο γρήγορα και για το στέγνωµα των ρούχων. 

Λειτουργία Smart 

Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία Smart . Η συσκευή 

λειτουργεί επιλέγοντας η ίδια τις ιδανικές ρυθµίσεις ανάλογα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στο δωµάτιο. ∆εν είναι δυνατόν να ρυθµίσετε την ταχύτητα του 

ανεµιστήρα και την επιθυµητή σχετική υγρασία 

Λειτουργία σαν ανεµιστήρας µόνο 

Πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη λειτουργία ανεµιστήρας µόνο . Με το 

πλήκτρο επιλέξτε την επιθυµητή ταχύτητα ανεµιστήρα. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Οποτεδήποτε γίνονται εργασίες καθαρισµού ή συντήρησης, πρέπει πάντα η συσκευή 

να βγαίνει από την παροχή ρεύµατος  

Ο καθαρισµός της συσκευής πρέπει να γίνεται πάντα µε ένα ελαφρά νωπό µαλακό 

πανάκι. 

Μη χρησιµοποιείτε ποτέ πετρέλαιο, οινόπνευµα ή διαλυτικές ουσίες προκειµένου να 

καθαρίσετε τη συσκευή. Επίσης µη ψεκάζετε νερό µε πίεση. 

  Αν το φίλτρο αέρα είναι βρώµικο, εµποδίζεται η 

κυκλοφορία του αέρα και η ικανότητα αφύγρανσης 

µειώνεται σηµαντικά. Είναι συνεπώς απαραίτητος ο 

τακτικός καθαρισµός του φίλτρου αέρα. Αν η 

συσκευή χρησιµοποιείται συνεχώς, συνιστάται ο 

καθαρισµός του φίλτρου να γίνεται µια φορά την 

εβδοµάδα. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ 

Αν η συσκευή είναι ρυθµισµένη σε λειτουργία αφύγρανσης και η σχετική υγρασία 

δεν µειώνεται, ελέγξτε µήπως το φίλτρο είναι βρώµικο, µήπως η υγρασία στο 

δωµάτιο είναι χαµηλή, µήπως το δωµάτιο είναι µεγάλο για τη συσκευή ή µήπως 

υπάρχουν συσκευές που παράγουν υγρασία. Τέλος βεβαιωθείτε ότι έχετα επιλέξει 

σωστή σχετική υγρασία στις ρυθµίσεις της συσκευής. 

Η ένδειξη  σηµαίνει ότι το δοχείο είναι γεµάτο ή απουσιάζει. 

Η ένδειξη σηµαίνει ότι η θερµοκρασία του δωµατίου είναι πολύ χαµηλή. 

Η ένδειξη σηµαίνει ότι υπάρχει πρόβληµα µε τους αισθητήρες ή ότι η σχετικά 

υγρασία του δωµατίου είναι πολύ χαµηλή ή πολύ υψηλή και δεν µπορεί να µετρηθεί. 

 


