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Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες 

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τες για μελλοντι-
κή ανάγνωση. 

 
 
 
 

Γενικές Πληροφορίες Αφυγραντήρα 
 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
Κατά τη λειτουργία του, ο αφυγραντήρας παράγει ζεστό αέρα 
από το πάνω μέρος της μονάδας. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
 
Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΙ-
ΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ! 
Η χρήση του αφυγραντήρα μειώνει το επίπεδο υγρασίας σε άνε-
τα επίπεδα. Σταδιακά, το επίπεδο υγρασίας γίνεται ολοένα και 
πιο σταθερό. Λόγω του σταθερού επιπέδου υγρασίας, ο αφυ-
γραντήρας θα πρέπει να αφαιρεί ολοένα και λιγότερη υγρασία 
με την πάροδο του χρόνου. 
 
Παρακαλούμε να μην ανησυχείτε αν ο αφυγραντήρας αφαιρεί 
λιγότερη υγρασία από τον αέρα ή αν το δοχείο κάνει περισσότε-
ρη ώρα για να γεμίσει. Αυτό είναι άμεσο αποτέλεσμα του ότι ο 
αφυγραντήρας σας δημιουργεί ένα πιο σταθερό επίπεδο υγρα-
σίας στο χώρο σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Χαρακτηριστικά 
 

 

Αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα στο χώρο σας. 
Η ικανότητα αφύγρανσης ποικίλει ανάλογα με το 
μοντέλο και μετριέται σε λίτρα νερού ανά 24 ώρες. 
Αυτά τα λίτρα δεν σχετίζονται με το δοχείο συλλο-
γής νερού.
Ρυθμιζόμενος υγροστάτης για ακριβή έλεγχο υγρα-
σίας. 

 

Ψηφιακός υγροστάτης που δείχνει το επίπεδο υ-
γρασίας που έχετε επιλέξει, καθώς και το τρέχον 
επίπεδο υγρασίας στο χώρο σας.
Λειτουργεί σε θερμοκρασίες από 5 βαθμούς Κελσί-
ου και πάνω. Ιδανικό για υπόγεια κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα.
Λειτουργία αυτόματης απόψυξης που λιώνει τον 
πάγο από τα παγωμένα πηνία, για λειτουργία χω-
ρίς προβλήματα.

 

Ανεμιστήρας 2 ταχυτήτων που σας επιτρέπει να 
επιλέξετε μεταξύ της μέγιστης ισχύος αφύγρανσης 
ή της αθόρυβης λειτουργίας.
Ένδειξη όταν γεμίζει το δοχείο νερού και ηχητική 
ειδοποίηση για να το αδειάσετε.  

 

Εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία που επιτρέπει τη χρή-
ση οπουδήποτε. Ιδανικό για περιοχές με συχνή διέ-
λευση ατόμων όπως σαλόνι ή κρεβατοκάμαρα.  
Προστασία ώστε να μη χάνονται οι ρυθμίσεις ακόμη 
κι όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος.  

 

Αυτόματη επανεκκίνηση για συνέχιση της λειτουρ-
γίας μόλις επανέλθει το ρεύμα. Δεν απαιτείται χει-
ροκίνητη επανεκκίνηση του αφυγραντήρα.

 

24-ώρος χρονοδιακόπτης για αυτόματη ενεργοποί-
ηση/ απενεργοποίηση της συσκευής μετά από 0,5 
έως 24 ώρες. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
Ο συγκεκριμένος οδηγός  περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της 
συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση 
της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη 
συσκευή σας. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παρα-
βιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. 
    
Κατά τη χρήση της συσκευής, παρακαλούμε να προσέχετε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις α-
σφάλειας: 
1. Πριν από τον καθαρισμό ή την αποθήκευση, παρακαλούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο 

ρεύματος. 
2. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες ή από 

άτομα με έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας, εκτός αν επιβλέπονται από άτομα υπεύθυνα για την 
ασφάλειά τους 

3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο, αλλά όχι σε πλυσταριά 
4. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.   
5. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή κοντά σε 

εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. 
6. Ποτέ να μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στις οπές εισαγωγής και εξα-

γωγής αέρα της συσκευής. 
7. Να μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στη συσκευή. 
8. Θα πρέπει να πετάτε το νερό που μαζεύεται στο δοχείο συλλογής νερού.  
9. Μη χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστό μέρος, όπως π.χ. μέσα σε ντουλάπα, 

καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά.  
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε φαγητά, έργα τέχνης ή επιστημονικά υλικά.  
11. Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης με κατωφέρεια, ώστε το νερό να αποστραγγίζει 

συνεχώς. 
12. Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατα-

σκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό, ώστε ν’ αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.  
13. Η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο όπου το φις ρεύματος να είναι εύκολα 

προσβάσιμο. 
14. Παρακαλούμε να αφήνετε απόσταση τουλάχιστον 20εκ. γύρω από τη συσκευή (από τοί-

χους ή άλλα αντικείμενα), ώστε να εξασφαλίζεται σωστή ροή αέρα. 
15. Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίων. 
16. Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
17. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και άτομα 

με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
γνώσης, εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και με κατανόηση των κινδύνων που υπάρχουν. Τα 
παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από παιδιά χωρίς επίβλεψη.   

18. Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να είστε βέβαιοι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
19. Σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί προφανή βλάβη, δεν θα πρέπει να την χρησιμοποι-

ήσετε. 
20. Προειδοποίηση! Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί 
21. Mην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το 



σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο 
Computers 

22. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια 
23. Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια 
24. Βεβαιωθείτε ότι ο ρευματοδότης που χρησιμοποιείτε έχει πάντα ελεύθερη πρόσβαση, γιατί 

μόνον έτσι θα μπορέσετε να αποσυνδέσετε τη πρίζα σε περίπτωση ανάγκης 
25. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να υποστεί βλάβη. 
26. Για να αποσυνδέσετε εντελώς τη συσκευή θα πρέπει να βγάλετε την πρίζα από το 

ρευματοδότη. 
27. Μην τραβάτε το τροφοδοτικό καλώδιο για να μετακινήσετε τη συσκευή 
28. Αν το τροφοδοτικό καλώδιο έχει υποστεί βλάβη θα πρέπει να αντικατασταθεί από 

τον κατασκευαστή ή από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του ιδίου, έτσι ώστε 
να προληφθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος 

29. Αποφεύγετε τη χρήση καλωδίων επέκτασης για το τροφοδοτικό καλώδιο 
30. Η συσκευή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με μια αποτελεσματική εγκατάσταση 

“γείωσης”. Απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για τον ηλεκτρικό έ-
λεγχο της εγκατάστασης 

31. Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από 
παιδιά 

32. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρους όπου ο αέρας περιέχει αέριο, πετρέλαιο ή θείο ή 
κοντά σε εστίες θερμότητας 

33. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες 
34. Μην ακουμπάτε οποιοδήποτε τύπο αντικειμένου πάνω στη συσκευή 
35. Σε περίπτωση μεταφοράς, η συσκευή θα πρέπει να παραμένει σε κάθετη θέση ή τοποθε-

τημένη στη μια πλευρά. Πριν τη μεταφορά αδειάστε τη δεξαμενή του νερού συμπύκνωσης. 
Μετά τη μεταφορά περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν να ενεργοποιήσετε τη συσκευή 

36. Η τάση του δικτύου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση λειτουργίας που ανα-
φέρεται στα χαρακτηριστικά της πινακίδας 

37. Ο ρευματοδότης και η ηλεκτρική τροφοδοτική γραμμή θα πρέπει να επαρκούν για να στη-
ρίξουν το φορτίο που απαιτείται 

38. Ο ρευματοδότης θα πρέπει να είναι τύπου κατάλληλου με την πρίζα, διαφορετικά 
αντικαταστήστε τον από εξειδικευμένο προσωπικό 

39. Αν ακουστούν περίεργοι θόρυβοι ή αν εξέρχεται κάποια περίεργη οσμή ή καπνός, απενερ-
γοποιήστε αμέσως τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος 

40. Μην πίνετε από το νερό που συλλέγεται στη μονάδα 
41. Μην αφαιρείτε το δοχείο νερού κατά τη λειτουργία της μονάδας. 
42. Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε μέρος όπου μπορεί να πέσει πάνω της νερό 

 
 

 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Μη χρησιμοποιείτε διάφορα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης ή για να καθαρί-
σετε τη συσκευή, παρά μόνον αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 



Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο όπου να μην υπάρχουν πηγές ανάφλεξης (για 
παράδειγμα: γυμνές εστίες φωτιάς, θερμαντικές συσκευές αερίου ή ηλεκτρικές θερμάστρες). 
Μην τρυπάτε ή καίτε τη συσκευή. 
Να έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά υγρά μπορεί να είναι άοσμα. 
H συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε δωμάτιο με επιφά-
νεια δαπέδου μεγαλύτερη από 4 m2. 
Η συσκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς αερίου. 
 
Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εμφάνιση μηχα-
νικών βλαβών. 
 
Κάθε άτομο που ασχολείται με επισκευή ή διάνοιξη κυκλώματος που περιέχει ψυκτικό μέσο, θα 
πρέπει να διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό από αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία αρχή αξιολό-
γησης, το οποίο πρέπει να δηλώνει την ικανότητά του να χειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά 
μέσα, σύμφωνα με αναγνωρισμένες βιομηχανικές προδιαγραφές αξιολόγησης. 
 
Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλι-
σμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτούν τη συνδρομή άλλου ειδικευμένου προσωπι-
κού, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του προσώπου που είναι αρμόδιο για τη χρήση εύ-
φλεκτων ψυκτικών μέσων. 
 
Η συσκευή είναι γεμάτη με εύφλεκτο αέριο R290. 

 
Για οποιεσδήποτε επισκευές απαιτηθούν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο 
κέντρο σέρβις και ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 
 
B  Προειδοποίηση απόρριψης:    
Δεν θα πρέπει να πετάξετε αυτή τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν οι εξής επι-
λογές για σωστή απόρριψη της συσκευής  

1  Μην πετάξετε αυτό το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα. Η συλλογή τέτοιων απορριμμά-
των γίνεται ξεχωριστά. 

2  Οι τοπικοί Δήμοι διαθέτουν συστήματα συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών, όπου μπορείτε να διαθέσετε την άχρηστη συσκευή σας δωρεάν. 

3  Ο κατασκευαστής θα παραλάβει την άχρηστη συσκευή σας δωρεάν, για σωστή απόρριψη 
και ανακύκλωση. 

4  Τα παλιά προϊόντα περιέχουν πολύτιμα υλικά για ανακύκλωση. Μπορείτε να τα πουλήσε-
τε σε άτομα που μαζεύουν παλιοσίδερα. 
Η απόρριψη αποβλήτων σε δάση και χερσαίες εκτάσεις θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, κα-
θώς διαρρέουν επικίνδυνες ουσίες στα υπόγεια ύδατα και βρίσκουν το δρόμο τους έως την τρο-
φική αλυσίδα. Σημασία του διαγεγραμμένου κάδου ανακύκλωσης: Μην πετάτε τις ηλεκτρικές 
συσκευές στα οικιακά απορρίμματα, αλλά στα ειδικά σημεία συλλογής τους. Επικοινωνήστε με 
την τοπική αυτοδιοίκηση για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής. Αν οι 
ηλεκτρικές συσκευές πεταχτούν σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, οι επικίνδυνες 
ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να μπουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτο-
ντας την υγεία και την ευημερία σας.  
 
 
 



 
Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 
διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για ν’  αποφευχθεί πιθανή αρνητική επίπτωση στο πε-
ριβάλλον ή στη δημόσια υγεία από τη μη ελεγχόμενη απόρριψη 
αποβλήτων, θα πρέπει να ανακυκλώσετε τη συσκευή υπεύθυνα 
για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των 
υλικών πόρων. Για να πετάξετε την άχρηστη συσκευή σας, χρη-
σιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής τέτοιων απορριμμάτων ή 
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε 

το προϊόν. Μπορεί να παραλάβει αυτό το προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση με 
σεβασμό στο περιβάλλον. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Για να τοποθετήσετε τα ροδάκια 
Πρώτα, θα πρέπει να βγάλετε τα ροδάκια και το καλώδιο ρεύματος μέσα από 
το δοχείο συλλογής νερού.  
 
Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής νερού από τον αφυγραντήρα, και βγάλτε το 
κάλυμμα του δοχείου. Αφού βγάλετε τα ροδάκια και το καλώδιο ρεύματος, θα 
πρέπει να τοποθετήσετε και πάλι το κάλυμμα στο δοχείο συλλογής νερού και 
στη συνέχεια να το τοποθετήσετε και πάλι στον αφυγραντήρα. (Εικ. 1).  
 

Δώστε κλίση έως 45 μοιρών στον αφυγραντήρα και τοποθετήστε τα ροδάκια 
πιέζοντάς τα δυνατά. Βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος γύρω από το ροδάκια πατά-
ει καλά στο κάτω μέρος του αφυγραντήρα. (Εικ. 2). 
 

Τέσσερα ροδάκια σε πλαστικό σακουλάκι 

Εικ. 1 

Δακτύλιος γύρω από 
ροδάκι 

Εικ. 2 



Κατά τη χρήση του αφυγραντήρα, ανοίξτε το δεματικό καλωδίου για να ξετυλί-
ξετε το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο είναι δεμένο χρησιμοποιώντας το δε-
ματικό στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον αφυ-
γραντήρα, μπορείτε να μαζέψετε και να δέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος 
χρησιμοποιώντας το δεματικό καλωδίου.  

 
 
Το δεματικό καλωδίου είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Μην το πετάξετε.   
 

Πίνακας ελέγχου και ψηφιακή οθόνη 

Περάστε μέσα από την τρύπα

   Άνοιγμα του δεματικού      Κλείσιμο του δεματικού 

Ένδειξη LED κα-
θαρισμού φίλτρου 

Ένδειξη LED 
ταχύτητας ανεμι-
στήρα 

Ένδειξη ψηφια-
κού υγροστάτη 

Ένδειξη LED χρονοδια-
κόπτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης 

Ένδειξη LED γεμά-
του δοχείου συλλο-
γής νερού. Ένδειξη LED συνε-

χούς αφύγρανσης 
 

 

ΠΛΗΚΤΡΟ ΚΑΘΑ-
ΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗ-
ΡΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙ-
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Οδηγίες χρήσης 
1) Αν η συσκευή είχε μεταφερθεί στο πλάι, θα πρέπει να την γυρίσετε όρθια και να την 
αφήσετε αποσυνδεδεμένη για 6 ώρες.  
2) Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση – Πιέστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργο-
ποίησης μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα. Πιέστε ξανά το ίδιο 
πλήκτρο μία φορά για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
 

3) Επιλογή επιπέδου Υγρασίας – Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τη σχετική υγρα-
σία που θέλετε να έχει το δωμάτιο. 
Κάθε πάτημα του πλήκτρου αλλάζει την επιθυμητή υγρασία δωματίου κατά 5%. Μπορείτε να επιλέ-
ξετε υγρασία δωματίου από 35% έως 80% ή να επιλέξετε συνεχή λειτουργία. Η συσκευή θα λειτουρ-
γεί και θα σταματά για να διατηρήσει το επίπεδο υγρασίας που έχετε επιλέξει και το οποίο εμφανίζε-
ται στην ψηφιακή οθόνη. Αν θέλετε ο αφυγραντήρας να λειτουργεί συνεχώς, ανεξάρτητα από την 

υγρασία του δωματίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να δείτε την ένδειξη "CO" στην 
ψηφιακή οθόνη. Έτσι η λειτουργία θα είναι συνεχής και η ένδειξη "Continuous" θα ανάψει στον πίνα-
κα ελέγχου. 
 
4) Χρονοδιακόπτης αυτόματης ενεργοποίησης – Με τη συσκευή απενεργοποιημένη, πατήστε το 

πλήκτρο . Η ένδειξη ενεργοποίησης με χρονοδιακόπτη  θα ανάψει. Πιέστε τα πλήκτρα  

ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο, σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών (0,5 ώρες). 
Αν φτάσετε στις 10 ώρες, κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα μειώνε-

ται κατά 1 ώρα. Όταν φτάσετε στον επιθυμητό χρόνο, πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση. Για 
ν’ ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά το πλήκτρο χρονοδιακόπτη πριν φτάσει 
η επιλεγμένη ώρα. 
 
Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης – Με τη συσκευή ενεργοποιημένη, πατήστε το πλή-

κτρο . Η ένδειξη απενεργοποίησης με χρονοδιακόπτη  θα ανάψει. Πιέστε τα πλήκτρα 

 ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο, σε χρονικά διαστήματα των 30 λεπτών (0,5 
ώρες). Αν φτάσετε στις 10 ώρες, κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, ο χρόνος θα αυξάνεται ή θα 

μειώνεται κατά 1 ώρα. Όταν φτάσετε στον επιθυμητό χρόνο, πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαί-
ωση. Για ν’ ακυρώσετε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε ξανά το πλήκτρο χρονοδιακόπτη 
πριν φτάσει η επιλεγμένη ώρα. 

 
5) Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα - Πατήστε το πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα για να επιλέξετε την 

ταχύτητα του ανεμιστήρα: Υψηλή ή Χαμηλή. Η ενδεικτική λυχνία « » ανάβει όταν η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα είναι υψηλή. Η ένδειξη είναι σβηστή όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι χαμηλή. 
 
6) Άδειασμα του δοχείου νερού - Όταν γεμίσει το δοχείο συλλογής νερού, η συσκευή θα απενεργο-
ποιηθεί αυτόματα, θα παράγει μια ηχητική ειδοποίηση και θα ανάψει η ένδειξη Γεμάτου Δοχείου 

Νερού . Ο αφυγραντήρας δεν θα λειτουργήσει ξανά πριν αδειάσετε το δοχείο και το τοποθετή-
σετε ξανά στη μονάδα. Το δοχείο πρέπει να καθαρίζεται ανά μερικές εβδομάδες για να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη μούχλας και βακτηρίων. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το 
δοχείο. Αφού το καθαρίσετε, στεγνώστε το καλά και τοποθετήστε το ξανά μέσα στον αφυγραντήρα. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το δοχείο γεμίσει ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, ο συμπιεστής θα σβήσει, αλλά ο 
ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λίγα λεπτά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Ο αφυ-
γραντήρας δεν θα αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήμα-
τος. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα, ο αφυγραντήρας θα εξάγει ζεστό αέρα από το 
σημείο εξόδου αέρα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το δοχείο γεμίσει δεν μπορείτε να το αφήσετε στο δάπεδο. Επειδή το κάτω μέρος 
του δοχείου είναι ανομοιογενές, το νερό θα υπερχειλίσει, βρέχοντας το δάπεδο. 

 
 
 
7) Καθαρισμός του φίλτρου - Όταν πρέπει να καθαριστεί το φίλτρο, ανάβει η 
ένδειξη του φίλτρου (μετά από περίπου 250 ώρες χρήσης). Αφαιρέστε το φίλ-
τρο από το πίσω μέρος της συσκευής. Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστό νερό με 
σαπουνάδα. Στεγνώστε το καλά πριν το τοποθετήσετε ξανά. Όταν το φίλτρο 
στεγνώσει εντελώς, τοποθετήστε το ξανά στη συσκευή και πατήστε το πλή-
κτρο καθαρισμού φίλτρου για να επαναφέρετε την κατάσταση. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίσετε το φίλτρο βάζοντάς το στο πλυντήριο πιάτων 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να κρατάτε το δοχείο και με
τα δύο χέρια σας όταν το αδειάζετε. 

* Δεν υπάρχει λαβή στο δοχείο       * Υπάρχει λαβή στο δοχείο.



Επιλογή σημείου τοποθέτησης 
x Αφυγραντήρας που λειτουργεί σε υπόγειο δεν θα έχει καμία επίδραση στην 
αφύγρανση γειτονικών κλειστών χώρων αποθήκευσης, όπως π.χ. ένα ντου-
λάπι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του.  
x Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. 
x Αυτός ο αφυγραντήρας προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώ-
ρους. Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε μια ομαλή, επίπεδη επιφάνεια δαπέ-
δου που είναι αρκετά ισχυρή για να μπορεί να υποστηρίζει τη συσκευή ακόμη 
κι όταν γεμίσει το δοχείο νερού. 
x Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 45εκ 
(cm) γύρω απ’ όλες τις πλευρές, για σω-
στό εξαερισμό. 
x Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε μια 
περιοχή όπου η θερμοκρασία δεν θα 
πέσει κάτω από 5°C. 
x Μην χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντή-
ρα σε κουζίνες, πλυσταριά, μπάνια κ.ά. 
περιοχές που έχουν υπερβολική υγρασί-
α. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε τον αφυγρα-
ντήρα μακριά από στεγνωτήριο ρούχων. 
x  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον 
αφυγραντήρα για την αποφυγή φθορών 
λόγω υγρασίας σε μέρη αποθήκευσης 
βιβλίων ή τιμαλφών. 
x Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον α-
φυγραντήρα σε υπόγεια, για να αποτρέ-
ψετε την πρόκληση φθορών λόγω υγρα-
σίας. 
x Ο αφυγραντήρας πρέπει να λειτουργεί σε κλειστό χώρος για να είναι πιο 
αποτελεσματικός. 
x Κλείστε όλες τις πόρτες, τα παράθυρα και άλλα ανοίγματα που έχει το δω-
μάτιο. 
 
 

Αυτόματη απόψυξη 
Αν συσσωρευτεί πάγος στα πηνία του εξατμιστή, ο συμπιεστής θα σβήσει και ο ανεμι-
στήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να διαλυθεί ο παγετός. Στη συνέχεια, ο συ-
μπιεστής ή ο ανεμιστήρας (ανάλογα με το μοντέλο) θα επανεκκινηθεί αυτόματα και η 
αφύγρανση θα συνεχιστεί. 
 

Συνεχής αποστράγγιση νερού 
Το νερό θ’ αποστραγγίζει αυτόματα εφόσον συνδέσετε έναν εύκαμπτο σωλήνα στην 
υποδοχή συνεχούς αποστράγγισης στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα. Έτσι η μονάδα 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πάνω 
από 
5οC

Κάτω 
από 
5οC



θα λειτουργεί συνεχώς (ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας) χωρίς να χρειάζε-
ται να αδειάζετε το δοχείο συλλογής νερού. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε επίπεδη επιφάνεια. 
x Αφαιρέστε το κάλυμμα αποστράγγισης στο πίσω μέρος του αφυγραντήρα, περιστρέ-
φοντάς το αριστερόστροφα. 
x Στερεώστε τον προσαρμογέα περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα και τοποθετήστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον προσαρμογέα. Δρομολογήστε τον εύκαμπτο 
σωλήνα στο επιθυμητό σημείο αποστράγγισης και κόψτε το στο κατάλληλο μήκος. 
x Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμποι ή χαλαρά σημεία στο σωλήνα αποστράγγισης. 
(Δείτε την παρακάτω εικόνα). 

x Ανασηκώστε τη συσκευή και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  μέχρι να δείτε την 
ένδειξη "CO" στην ψηφιακή οθόνη. Έτσι η λειτουργία θα είναι συνεχής και η ένδειξη 
"Continuous" θα ανάψει στον πίνακα ελέγχου. 
Σημείωση: 
Πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα, θα πρέπει να αφαιρέσετε από το δοχείο συλ-
λογής νερού και τον προσαρμογέα αποστράγγισης και τον εύκαμπτο σωλήνα. 
 

Ενδεικτικές εικόνες εγκατάστασης του εύκαμπτου σωλήνα 

 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
Η τοποθέτηση του αφυγραντήρα σε μια ανομοιογενή επιφάνεια ή η ακατάλληλη τοποθέ-
τηση του σωλήνα μπορεί να οδηγήσει στο γέμισμα του δοχείου με νερό και την απενερ-
γοποίηση της συσκευής. Σ’ αυτή την περίπτωση, αδειάστε το δοχείο και ελέγξτε αν είναι 
σωστό το σημείο τοποθέτησης του αφυγραντήρα και του σωλήνα. Το δοχείο νερού θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένο και να πατάει σωστά στη θέση του για να μπορέσει να 
λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 

Προσαρμογέας αποστράγγισης Δακτύλιος μόνωσης Σωλήνας αποστράγγισης 



 



Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύσεις
Ο αφυγραντήρας δεν 
ξεκινά 

Ο αφυγραντήρας είναι 
αποσυνδεδεμένος 

Βεβαιωθείτε ότι τοι φις ρεύματος του αφυ-
γραντήρα είναι συνδεδεμένο καλά σε πρίζα 
ρεύματος

Έχει καεί η ασφάλεια/ το 
ρελέ 

Ελέγξτε την ασφάλεια/ το ρελέ και – αν 
χρειάζεται – αντικαταστήστε τα 

Ο αφυγραντήρας έχει 
φτάσει στο επιλεγμένο 
επίπεδο υγρασίας ή έχει 
γεμίσει το δοχείο συλλογής 
νερού 

Ο αφυγραντήρας απενεργοποιείται αυτόματα 
αν συμβεί κάτι από αυτά τα δύο. Αλλάξτε τη 
ρύθμιση σε χαμηλότερο επίπεδο ή αδειάστε 
το δοχείο νερού και τοποθετήστε το σωστά 

Το δοχείο συλλογής νερού 
δεν είναι τοποθετημένο 
στην κατάλληλη θέση

Το δοχείο νερού θα πρέπει να είναι τοποθε-
τημένο σωστά για να λειτουργήσει ο αφυ-
γραντήρας

Υπάρχει διακοπή ρεύματος Υπάρχει μια προστατευτική χρονική καθυ-
στέρηση (έως 3 λεπτά) για να αποφευχθεί η 
υπερφόρτωση του συμπιεστή. Γι’ αυτό η 
μονάδα μπορεί να μην ξεκινήσει την κανονι-
κή αφύγρανση για 3 λεπτά μετά την επανε-
νεργοποίησή της 

Ο αφυγραντήρας δεν 
στεγνώνει τον αέρα 
όπως θα έπρεπε 

Δεν έχει περάσει αρκετός 
χρόνος για να μπορέσει να 
αφαιρέσει την υγρασία

Κατά την πρώτη λειτουργία, αφήστε να 
περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες 

Η ροή αέρα είναι μειωμένη Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κουρτίνες, 
στόρια ή έπιπλα που να φράσσουν την 
είσοδο ή την έξοδο αέρα του αφυγραντήρα. 
Ανατρέξτε στην παράγραφο «Επιλογή ση-
μείου τοποθέτησης» για περισσότερες πλη-
ροφορίες 

Το φίλτρο είναι βρώμικο Ανατρέξτε στην παράγραφο «7) Καθαρισμός 
του φίλτρου»

Έχετε επιλέξει πολύ υψηλό 
επίπεδο υγρασίας 

Για πιο στεγνό αέρα, πιέστε το πλήκτρο 

 ώστε να μειώσετε το επιθυμητό επί-
πεδο υγρασίας ή θέστε τον αφυγραντήρα σε 
συνεχή λειτουργία για μέγιστη αφύγρανση 

Οι πόρτες και τα παράθυ-
ρα δεν είναι καλά κλεισμέ-
να  

Ελέγξτε ότι είναι καλά κλεισμένες οι πόρτες, 
τα παράθυρα και άλλα ανοίγματα του δωμα-
τίου 

Μπορεί να λειτουργεί 
στεγνωτήριο ρούχων στο 
χώρο, το οποίο παράγει 
πολλή υγρασία 

Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα μακριά από 
το στεγνωτήριο. Ο εξαερισμός του στεγνω-
τηρίου θα πρέπει να οδεύει σε εξωτερικό 
χώρο 

Η θερμοκρασία του δωμα-
τίου είναι πολύ χαμηλή 

Η αφύγρανση είναι καλύτερη σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες. Οι χαμηλότερες θερμοκρασί-
ες μειώνουν το ρυθμό αφύγρανσης. Αυτό το 
μοντέλο είναι σχεδιασμένο για να λειτουργεί 
σε θερμοκρασία από 5 βαθμούς Κελσίου και 
πάνω.

Ο αφυγραντήρας 
λειτουργεί για πάρα 
πολλή ώρα 

Ο χώρος για αφύγρανση 
είναι πολύ μεγάλος

Η ικανότητα του αφυγραντήρα μπορεί να 
μην επαρκεί για το εμβαδόν του χώρου σας 

Οι πόρτες και τα παράθυ-
ρα είναι ανοιχτά

Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα 

Εμφανίζεται πάγος Ο αφυγραντήρας ενεργο- Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο πάγος θα διαλυθεί 



στα πηνία ποιήθηκε πρόσφατα ή η 
θερμοκρασία του δωματίου 
είναι πολύ χαμηλή

εντός 60 λεπτών 

Ο αφυγραντήρας δεν 
δέχεται εντολές 

Ο συμπιεστής θα απενερ-
γοποιηθεί και ο ανεμιστή-
ρας θα συνεχίσει να λει-
τουργεί για περίπου 3 
λεπτά 

Αυτό είναι φυσιολογικό. Περιμένετε περίπου 
3 λεπτά και στη συνέχεια θέστε την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα στο επιθυμητό επίπεδο 

Ακούγεται ήχος από 
τον ανεμιστήρα 

Ο αέρας διέρχεται μέσα 
από τη συσκευή 

Αυτό είναι φυσιολογικό 

Υπάρχει νερό στο 
πάτωμα 

Η σύνδεση του σωλήνα 
αποστράγγισης είναι χαλα-
ρή 

Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα αποστράγ-
γισης. Ανατρέξτε στην παράγραφο «Συνεχής 
αποστράγγιση νερού»

Έχετε συνδέσει το σωλήνα 
αποστράγγισης, αλλά δεν 
έχει δρομολογηθεί σωστά. 

Αποσυνδέστε το σωλήνα αν θέλετε να χρη-
σιμοποιήσετε το δοχείο συλλογής νερού ή 
δρομολογήστε σωστά το σωλήνα σε κάποιο 
σημείο αποστράγγισης

 

Συνθήκες περιβάλλοντος για σωστή λειτουρ-
γία 
Θερμοκρασία: 5 – 32οC 
Υγρασία: 30 – 90% 
 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η 
συσκευή NDE 25PL18 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 

2014/53/ΕE ραδιοεξοπλισμού και φέρει τη σήμανση  
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα 
γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/ 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙ-ΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση  
 
Αποκομιδή προϊόντων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 

Αν δεν δηλώσουμ
ρετικό,  θα μπει  η
α», για να έχουμε 
 



2003 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ε-
ξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και 
επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν 
πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα 
αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσό-
τερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του 
δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην 
πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την αν-
θρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλ-
ληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να 
επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την 
εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS. 
Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS 
Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 

Γενικοί όροι εγγύησης 
 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις 
οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν. 
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγ-
γύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται 
παρακάτω. 
 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγρά-
φεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με 
αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και 
της νόμιμης απόδειξης αγοράς. 
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό α-
νταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η 



εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμ-
βάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξω-
τερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντι-
κατάσταση της συσκευής. 
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και 
τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από 
και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη 
του πελάτη. 
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής 
ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 
ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται 
με έξοδα αποθήκευσης 
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και 
αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κό-
στος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 
λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες 
 

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση 
 
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και ε-
γκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνερ-
γείο ή έλλειψη συντήρησης. 
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς 
εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση 
ασφαλειών μεταφοράς κτλ) 
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύμα-
τος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής 
ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης. 
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργο-
στάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, 
εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ) 
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συν-
θήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων. 
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από 
το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμ-
βανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, απο-



θετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίω-
ση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται 
στην ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής 
  
 
 






