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Περιγραφή κουμπιών 

Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΑΝΑΜΟΝΗ 

Θέτει τη μονάδα σε λειτουργία ή σε αναμονή 

 

Κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Επιλέγει την κατάσταση λειτουργίας: «Αφύγρανση», «Ξήρανση», «Έξυπνη Λειτουργία» και 

«Ανεμιστήρας» 

 

Κουμπί ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

Επιλέγει την ταχύτητα του ανεμιστήρα 

 

Κουμπί ΥΓΡΟΜΕΤΡΟΥ/ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ 

Προσωρινά απεικονίζει τη θερμοκρασία και την υγρασία που μετράει η συσκευή στο χώρο. 

Σ.Σ. Οι εικονιζόμενες μετρήσεις δεν είναι ενεργές 

  

 



 

ΟΘΟΝΗ 

Σημασία των κωσδικών και των συμβόλων που μπορεί να απεικονίζονται: 

 

- -  Υποδεικνύει ότι η μονάδα είναι ισε κατάσταση αναμονής 

F t  Υποδεικνύει ότι to δοχείο είναι γεμάτο, ότι δεν υπάρχει δοχείο ή ότι δεν έχει 

τοποθετηθεί σωστά. 

* Υποδεικνύει ότι η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι περίοδοι λειτουργίας αερισμού εναλλάσονται με περιόδους 

λειτουργία αφύγρανσης για την αποφυγή δημηιουργίας πάγου. 

Για χρήση σε ιδιαίτερα ψυχρό περιβάλλον συνίσταται να θερμαίνετε τον χώρο ώστε 

να μεγαλώνει η θερμοκρασία περιβάλλοντος έστω και λίγο. Αυτό επιτρέπει στον 

αφυγραντήρα να λειτουργεί σε συνθήκες που βελτιώνουν την απόδοσή του και 

επιταχύνουν τη διαδικασία αφύγρανσης. 

PF Υποδεικνύει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα αισθητήρια ή ότι η υγρασία στο 

δωμάτιο είναι πολλή χαμηλή για να μετρηθεί 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1) Τοποθετήστε την συσκευή στην πρίζα 

2) Απεικονίζεται το σύμβολο “- -“, για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι σε κατάσταση 

αναμονής άρα έτοιμη για λειτουργία 

Εάν απεικονίζεται το “F t” , αδειάστε το δοχείο ή τοποθετήστε το σωστά. 

3) Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ ΑΝΑΜΟΝΗ 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ 

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και επιλέξτε αφύγρανση 

Εμφανίζεονται το σύμβολο της σταγόνας και το επίπεδο στης σχετικής υγρασίας που τέθηκε 

προηγούμενα. 

Πατήστε το “+” ή το “-“ για να επιλέξετε την επθυμητή υγρασία (30% σημαίνει ξηρό  

περιβάλλον, 80% σημαίνει υγρό περιβάλλον) 

Πατήστε το κουμπί του ανεμιστήρα για να μεταβάλεται την ταχύτητα (ΕΛΑΧΙΣΤΟ/ ΜΈΓΙΣΤΟ) 



Όταν επιλέγετε η μέγιστη ταχύτητα η συσκευή λειτπυργεί με τη μέγιστη ικανότητα 

αφύγρανσης που διαθέτει 

Όταν επιλέγετε η ελάχιστη ταχύτητα η συσκευή λειτουργεί σε χαμηλή ισχύ. Ο θόρυβος θα 

είναι επίσης μειωμένος.  

Πατήστε το κουμπί υγρομέτρου/ θερμομέτρου για να απεικονίσετε τη θερμοκρασία του 

χώρου (δίπλα στο σύμβολο του θερμομέτρου) καθώς και τη σχετική υγρασία (δίπλα στο 

σύμβολο “%” και το σύμβολο της σταγόνας) 

Όταν η συσκευή φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο υγρασίας θα σταματήσει και ο 

ανεμιστήρας θα ανοίγει σε τακτά διαστήματα να διατηρεί το σωστή ένδειξη σχετικής 

υγρασίας 

Μόλις η υγρασαία ανέβει πάνω από το προκαθορισμένο σημείο, η συσκευή αυτόματα θα 

επανέλθει σε κατάσταση αφύγρανσης. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

Σε κατάσταση ξήρανσης η συσκευή λειτουργεί συνεχόμενα στη μέγιστη ισχύ. 

Αυτή η κατάσταση λειτουεγίας είναι χρήσιμη όταν θέλουμε γρήγορη αφύγρανση του 

χώρου. 

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και και επιλέξτε την κατάσταση «ΞΗΡΑΝΣΗ» (εικονίδιο με 

τη διπλή σταγόνα). 

 

ΈΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ 

Αυτή είναι λειτουργία αυτόματης αφύγρανσης 

Ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου η συσκευή πετυχαίνει τις βέλτιστες ρυθμίσεις για 

μέγιστη άνεση. 

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και διαλέξτε «έξυπνη λειτουργεια». Το σύμβολο με το 

πρόσωπο μέσα στον κύκλο φαίνεται στην οθόνη. Η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του 

ανεμιστήρα δεν μπορούν να οριστούν χειροκίνητα 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

Πατήστε το κουμπί κατάστασης και και επιλέξτε την κατάσταση «λειτουργίας ανεμιστήρα» 

(εμφανίζεται το σύμβολο με τρεις κυματιστές γραμμές) 

Πατήστε το κουμπί του ανεμιστήρα να επιλέξετε την  ανάλογη ταχύτητα (ΕΛΑΧΙΣΤΗ/ 

ΜΕΓΙΣΤΗ) 


