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ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

2

Αγαπητέ/ή Κύριε/Κυρία,

Συγχαρητήρια για την αγορά του αφυγραντήρα σας. Έχετε αποκτήσει ένα προϊόν υψηλής
ποιότητας που θα σας προσφέρει πολλά χρόνια ευχαρίστησης, εάν το χρησιμοποιήσετε
υπεύθυνα. Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης, ώστε να εξασφαλίσετε τη
βέλτιστη διάρκεια ζωής του αφυγραντήρα σας. Εκ μέρους του κατασκευαστή, σας παρέχουμε
διετή εγγύηση ελαττωμάτων υλικού ή κατασκευής.

Απολαύστε τον αφυγραντήρα σας.

Με εκτίμηση,

PVG Holding B.V.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.
2 ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης
πριν τη χρήση της συσκευής σας και φυλάξτε
το για μελλοντική αναφορά. Εγκαταστήστε την
παρούσα συσκευή μόνο εφόσον συμμορφώνεται
με την τοπική/εθνική νομοθεσία, τις διατάξεις και
τα πρότυπα.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση ως
αφυγραντήρας σε κατοικίες και είναι κατάλληλο
μόνο για χρήση σε φυσιολογικές συνθήκες
οικιακής χρήσης, σε εσωτερικούς χώρους όπως
το σαλόνι, η κουζίνα, το λουτρό και το γκαράζ.
Η παρούσα μονάδα είναι κατάλληλη μόνο για
ρευματοδότες με γείωση, με τάση σύνδεσης 220240 V / ~50 Hz.
ΓΕΝΙΚΑ
• Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή
απόδοση από τον αφυγραντήρα σας, μην
τον τοποθετείτε κοντά σε σώμα καλοριφέρ ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα είναι
κλειστά, προκειμένου να επιτύχετε τη μέγιστη
απόδοση.
• Η ικανότητα του αφυγραντήρα εξαρτάται από
τη θερμοκρασία και την υγρασία εντός του
δωματίου. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, θα
απομακρυνθεί λιγότερη υγρασία.
• Βεβαιωθείτε ότι η το φίλτρο αέρα διατηρείται
καθαρό. Αυτό αποτρέπει την άσκοπη
κατανάλωση ρεύματος και εγγυάται τη
βέλτιστη απόδοση.
• Εάν έχει διακοπεί η τροφοδοσία ρεύματος, ο
αφυγραντήρας θα επανεκκινήσει μετά από τρία
λεπτά. Η αυτόματη καθυστέρηση προστατεύει
τον αεροσυμπιεστή.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η συσκευή ΠΡΕΠΕΙ πάντοτε να διαθέτει μία
γειωμένη σύνδεση. Εάν η παροχή ρεύματος
δεν είναι γειωμένη, δεν θα πρέπει να συνδέσετε
τη μονάδα. Το φις πρέπει να είναι πάντοτε
εύκολα προσβάσιμο, όταν η μονάδα είναι
συνδεδεμένη. Διαβάστε προσεκτικά τις
παρούσες οδηγίες και ακολουθήστε τις.
Πριν συνδέσετε τη μονάδα, ελέγξτε τα ακόλουθα:
• Η τάση τροφοδοσίας θα πρέπει να αντιστοιχεί με
την τάση ηλεκτρικού δικτύου που αναγράφεται
στην ετικέτα κατάταξης.
• Η πρίζα και η παροχή ρεύματος πρέπει να είναι
κατάλληλα για το ρεύμα που αναγράφεται στην
ετικέτα κατάταξης.
• Το φις του καλωδίου της συσκευής θα πρέπει να
ταιριάζει στην πρίζα τοίχου.
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
Η τροφοδοσία ρεύματος στη συσκευή πρέπει να
ελεγχθεί από αναγνωρισμένο επαγγελματία, σε
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία
σχετικά με τη συμβατότητα.
• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)
με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία
και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό
επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
• Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη σε
συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας CE.
Ωστόσο, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί, όπως
και με κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή.
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• Μην καλύπτετε την είσοδο ή/και την έξοδο του
αέρα.
• Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή να έρθει σε επαφή
με χημικά.
• Ποτέ μη βυθίζετε τη μονάδα στο νερό.
• Μην εισάγετε αντικείμενα μέσα στα ανοίγματα της
μονάδας.
• Αφαιρείτε πάντοτε το φις από την παροχή
ρεύματος πριν τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση
της μονάδας ή εξαρτημάτων της μονάδας.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης για
τη σύνδεση της συσκευής στην παροχή ρεύματος.
Εάν δεν είναι διαθέσιμη κατάλληλη, γειωμένη
πρίζα, φροντίστε να εγκατασταθεί μία τέτοια από
αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο.
• Θα πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ώστε να
διασφαλίσετε πως δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Οι οποιεσδήποτε επισκευές, θα πρέπει να
εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό ή
από τον προμηθευτή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες
χρήσης και συντήρησης όπως υποδεικνύονται στο
εγχειρίδιο χρήσης της παρούσας συσκευής.
• Αφαιρείτε πάντοτε το φις της μονάδας από την
πρίζα, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του ή άτομα
αναλόγων προσόντων, ώστε να αποφευχθεί κάθε
κίνδυνος.
• Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές
ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία και γνώση, εάν
επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους
κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της.
• Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη
συσκευή.
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• Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν
πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
30

-45

cm

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν έχει
ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, το
κέλυφος ή ο πίνακας ελέγχου.
Ποτέ μην παγιδεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας
και μην επιτρέπετε να έρθει σε επαφή με
αιχμηρές ακμές.

m

45 c

30-

Εικόνα 1

G

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Η μη τήρηση των οδηγιών ενδέχεται να
οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης για αυτή
τη συσκευή.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
• Ελάχιστες συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας: 5°C / 40% σχετική υγρασία
• Μέγιστες συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας: 35°C / 90% σχετική υγρασία
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
• Ο κάδος νερού πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος για να λειτουργήσει ο
αφυγραντήρας.
• Μην αφαιρέσετε τον κάδο ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το σωλήνα αποστράγγισης για να απομακρύνετε
το νερό, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε το σωλήνα σύμφωνα με την ενότητα
"Μέθοδος Αποστράγγισης".
• Κάθε φορά που πιέζετε ένα κουμπί στον πίνακα ελέγχου θα ακούγεται ένας ήχος
"μπιπ".
• Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι αναμμένη. Η
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας είναι σβηστή στην κατάσταση αναμονής.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
A	
Π λήκτρ ο Λε ιτου ργί ας. Π ατή σ τε αυτό το πλή κτρο γι α να ενεργο πο ι ήσ ε τε /
απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα. Η κατάσταση λειτουργίας εμφανίζεται συνεχώς
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Πλήκτρο +/-

	
Υπό της λειτουργίας αφύγρανσης, πιέστε αυτά τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την υγρασία.
Δεν είναι έγκυρα υπό άλλες λειτουργίες.
• Πιέζοντας το πλήκτρο + αυξάνεται η υγρασία ενώ, πιέζοντας το πλήκτρο - μειώνεται
η υγρασία. Το εύρος της ένδειξης υγρασίας είναι 35%~80%. Κάθε πίεση θα αυξήσει/
μειώσει την υγρασία κατά 5%.
• Ρύθμιση Συνεχούς Αφύγρανσης: Η λειτουργία αυτή μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας το
κουμπί CONTINUOUS (ΣΥΝΕΧΗΣ).
	
[Προσοχη]: Όταν επιλέγετε τη συνεχή λειτουργία (CO), θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος
ο σωλήνας αποστράγγισης. Διαφορετικά, η μονάδα θα σταματήσει να λειτουργεί, όταν
γεμίσει ο κάδος νερού.
• Κατά τη ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης ή Απενεργοποίησης, πιέστε αυτά
τα πλήκτρα για να ρυθμίσετε την ώρα.
• Για επακριβείς λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην περιγραφή του Πλήκτρου
Χρονοδιακόπτη παρακάτω.
• Όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία, μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά κρατώντας
τα πλήκτρα + και - ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Αν αυτή η λειτουργία είναι
ενεργοποιημένη, η Ενδεικτική Λυχνία "Button Locked" θα είναι αναμμένη και η οθόνη
θα δείχνει "LC" το οποίο θα αναβοσβήνει 3 φορές. Στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά η
υγρασία του περιβάλλοντος. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, κρατήστε
ταυτόχρονα τα πλήκτρα + και - για 3 δευτερόλεπτα και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
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Πλήκτρο FAN SPEED (ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ)

	
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα κυκλικά
ως εξής: Υψηλή, Μεσαία, Χαμηλή. Για κάθε ταχύτητα ανεμιστήρα, ανάβει η αντίστοιχη
ενδεικτική λυχνία.
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Πλήκτρο TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Π ιέστε αυτό το πλήκτρο για να Ενεργοποιήσετε ή να Απενεργοποιήσετε το
Χρονοδιακόπτη (Εύρος χρόνου 0,5~24ώρες).
• Set Timer Off (Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης):
Κ ατά τη λειτουργία της μονάδας, πιέστε αυτό το πλήκτρο και η Ενδεικτική Λυχνία
Χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει ενώ το παράθυρο ένδειξης θα δείχνει το νούμερο του
χρόνου. Πιέζοντας το πλήκτρο + ή - κάθε φορά θα αυξάνεται ή θα μειώνεται ο χρόνος
κατά 0,5ώρες ή 1ώρα (Όταν τα νούμερα μεταβάλλονται μεταξύ 10ωρών, η πίεση του
πλήκτρου +/- θα αυξήσει/μειώσει το χρόνο κατά 0,5ώρες· όταν τα νούμερα μεταβάλλονται
μεταξύ 10ωρών ως 24ωρών, η πίεση του πλήκτρου +/- θα αυξήσει/μειώσει το χρόνο κατά
1ώρα). Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρόνος, περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα ή πιέστε αυτό το
πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η Ενδεικτική Λυχνία Χρονοδιακόπτη
θα ανάβει.
• Cancel Timer Off (Ακύρωση Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης):
Κατά την κατάσταση κατά την οποία αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε
αυτό το πλήκτρο για να την ακυρώσετε. Η Ενδεικτική Λυχνία Χρονοδιακόπτη θα σβήσει.
• Set Timer On (Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης):
Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πιέστε αυτό το πλήκτρο και η Ενδεικτική Λυχνία
Χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνει ενώ το παράθυρο ένδειξης θα δείχνει το νούμερο του
χρόνου. Πιέζοντας το πλήκτρο + ή - κάθε φορά θα αυξάνεται ή θα μειώνεται ο χρόνος
κατά 0,5ώρες ή 1ώρα (Όταν τα νούμερα μεταβάλλονται μεταξύ 10ωρών, η πίεση του
πλήκτρου +/- θα αυξήσει/μειώσει το χρόνο κατά 0,5ώρες· όταν τα νούμερα μεταβάλλονται
μεταξύ 10ωρών ως 24ωρών, η πίεση του πλήκτρου +/- θα αυξήσει/μειώσει το χρόνο κατά
1ώρα). Όταν έχει ρυθμιστεί ο χρόνος, περιμένετε για 5 δευτερόλεπτα ή πιέστε αυτό το
πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η Ενδεικτική Λυχνία Χρονοδιακόπτη
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θα ανάβει.
• Cancel Timer On (Ακύρωση Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης):
Κατά την κατάσταση κατά την οποία αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πιέστε αυτό
το πλήκτρο για να την ακυρώσετε. Η Ενδεικτική Λυχνία Χρονοδιακόπτη θα σβήσει.
• Εύρος χρόνου: 0,5~24 ώρες

5

Πλήκτρο MODE (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

	
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε διαφορετικά είδη λειτουργιών. Μετά από κάθε
πίεση αυτού του πλήκτρου, η λειτουργία θα εναλλάσσεται μεταξύ των λειτουργιών
ελεύθερη αφύγρανση, χώρος ύπνου, χώρος καθιστικού, υπόγειο και συνεχής αφύγρανση
και θα ανάβει η ενδεικτική λυχνία της αντίστοιχης λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία
ελεύθερης αφύγρανσης, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες είναι σβηστές.

6

Πλήκτρο CONTINUOUS (ΣΥΝΕΧΗΣ)
Όταν επιλέγεται η λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης, θα ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική
λυχνία συνεχούς αφύγρανσης και ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί συνεχώς στις μέγιστες
ρυθμίσεις αφύγρανσης, εφόσον είναι συνδεδεμένος ο σωλήνας αποστράγγισης, ή
ωσότου να γεμίσει ο κάδος.
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Πλήκτρο FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
Πιέστε αυτό το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την Ενδεικτική Λυχνία Καθαρισμού
Φίλτρου (Clean Filter). (Όταν ο αφυγραντήρας έχει λειτουργήσει επί 250 ώρες, η
Ενδεικτική Λυχνία Καθαρισμού Φίλτρου θα ανάψει για να υπενθυμίσει στο χρήστη να
καθαρίσει το φίλτρο).

ΑΛΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1

Συναγερμός προειδοποίησης
Αν ο κάδος είναι γεμάτος ή δεν έχει ασφαλίσει στη θέση του για πάνω από 3 λεπτά,
ακούγεται για 10 δευτερόλεπτα ένας ήχος για να σας υπενθυμίσει να αδειάσετε τον κάδο ή
να τον επανατοποθετήσετε στη σωστή θέση.

2

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Όταν ο κάδος είναι γεμάτος, έχει αφαιρεθεί ή δεν είναι σωστά τοποθετημένος ή όταν
η υγρασία είναι 5% λιγότερη από τη ρυθμισμένη υγρασία, η μονάδα θα σταματήσει
αυτόματα.

3

Λειτουργία μνήμης
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι ρυθμίσεις ελέγχου είναι αποθηκευμένες. Έτσι,
όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, η μονάδα θα αρχίσει και πάλι να λειτουργεί, με
τις ρυθμίσεις που είχε πριν τη διακοπή ρεύματος.

4

Λυχνία γεμάτου κάδου (Full)
Αυτή υποδεικνύει ότι ο κάδος είναι γεμάτος ή έχει αφαιρεθεί ή δεν είναι τοποθετημένος
σωστά.

5

Ενδεικτική Λυχνία Καθαρισμού Φίλτρου
Όταν ο αφυγραντήρας έχει λειτουργήσει επί 250 ώρες, η Ενδεικτική Λυχνία Καθαρισμού
Φίλτρου θα ανάψει για να υπενθυμίσει στο χρήστη να καθαρίσει το φίλτρο.
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ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
Ο αφυγραντήρας θα σας υπενθυμίσει να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα όταν έχει λειτουργήσει για
250 ώρες. Εφόσον χρησιμοποιείται σε χώρους με σκόνη, καθαρίζετε το φίλτρο αέρα συχνότερα.
Για να το αφαιρέσετε: 	Αφαιρέστε τον κάδο. Πιάστε την άκρη του φίλτρου και τραβήξτε την
ευθεία προς τα κάτω και προς τα έξω.
Για να το καθαρίσετε: 	Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστή σαπουνάδα. Ξεπλύνετέ το και αφήστε το
φίλτρο να στεγνώσει, πριν το επανατοποθετήσετε.

G

Εικόνα 2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•	Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα χωρίς φίλτρο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο
εξατμιστήρας θα πάρει σκόνη και θα επηρεάσει την απόδοση της μονάδας.
•	Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή με πιστολάκι μαλλιών. Διαφορετικά, το
φίλτρο αέρα ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να πιάσει φωτιά.
•	Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο
αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση, το φίλτρο αέρα ενδέχεται να καταστραφεί.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ
Σημειώσεις:
• Μην αφαιρέσετε τον κάδο ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ή μόλις έχει σταματήσει. Σε
διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να γίνει η αιτία ώστε κάποια ποσότητα νερού να χυθεί στο
πάτωμα.
• Μην χρησιμοποιείτε το σωλήνα, εάν χρησιμοποιείτε τον κάδο νερού για τη συλλογή του νερού.
Όταν είναι συνδεδεμένος ο σωλήνας, το νερό θα αποστραγγίζεται μέσω αυτού, αντί μέσα στον
κάδο.

Εικόνα 3

1 	
Κ ρατήστε τις λαβές και στις δύο πλευρές του κάδου νερού και τραβήξτε τον έξω,
ακολουθώντας την κατεύθυνση του βέλους. (Προσοχη: Τραβήξτε τον κάδο έξω
προσεκτικά, ώστε να μη χυθεί νερό έξω από τον κάδο και πάνω στο δάπεδο).
Εικόνα 4

2

Α δειάστε τον κάδο πιάνοντας με το ένα χέρι τη λαβή στην κορυφή του κάδου και
πιάνοντας με το άλλο χέρι τον πάτο του κάδου.

3

Ε πανατοποθετήστε τον κάδο στον αφυγραντήρα, σύμφωνα με την κατεύθυνση του
βέλους.

Εικόνα 5
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ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
1 	
Ο σωλήνας δεν παρέχεται, έτσι ο χρήσης θα πρέπει να τον έχει προηγουμένως
ετοιμάσει.
[Μέγεθος: Ο σωλήνας θα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο 14 mm]
2 	
Αφαιρέστε τον κάδο από τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες.
Ανοίξτε το κάλυμμα αποστράγγισης και κατόπιν εγκαταστήστε το σύνδεσμο
αποστράγγισης στο ακροφύσιο αποστράγγισης σφιχτά, κατά μήκος της κατεύθυνσης του
βέλους.

G
3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Ο σύνδεσμος αποστράγγισης διαθέτει στεγανωτική φλάντζα. Πριν την εγκατάσταση
του συνδέσμου αποστράγγισης, επανατοποθετήστε τη φλάντζα στο σύνδεσμο
αποστράγγισης, εάν έχει πέσει. Διαφορετικά, θα υπάρξουν φαινόμενα διαρροής
νερού.
Εισαγάγετε το σωλήνα αποστράγγισης στο σύνδεσμο αποστράγγισης.

Εικόνα 6

4

Εικόνα 7

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

G

Βεβαιωθείτε πως ο σωλήνας αποστράγγισης περνάει μέσω της οπής αποστράγγισης
του κάδου και είναι τοποθετημένος προς τα κάτω. Οδηγήστε το σωλήνα στην
αποχέτευση δαπέδου και κατόπιν καλύψτε την οπή με ένα καπάκι. Σημειώστε ότι
ο σωλήνας αποστράγγισης δεν θα πρέπει να πιέζεται, διαφορετικά το νερό δεν θα
μπορεί να αποστραγγιστεί.

11

G

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το σωλήνα αποστράγγισης, να έχετε έτοιμο ένα δοχείο για
τη συλλογή του νερού από το ακροφύσιο.

Εικόνα 8

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

G

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•	Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον αφυγραντήρα και αποσυνδέστε την
τροφοδοσία. Διαφορετικά, ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
•	Μ ην πλένετε τον αφυγραντήρα με νερό, αλλιώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία.
•	Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά (όπως διαλυτικό ή βενζίνη) για να καθαρίσετε τον
αφυγραντήρα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προκληθεί ζημιά στην εμφάνιση της
μονάδας.

1 	
Γρίλιες και Περίβλημα
Για να καθαρίσετε το περίβλημα:
	Όταν υπάρχει σκόνη στο περίβλημα, χρησιμοποιήστε μια απαλή πετσέτα για να το
ξεσκονίσετε. Όταν το περίβλημα είναι πολύ βρώμικο (λιπαρό), χρησιμοποιήστε ένα ήπιο
απορρυπαντικό για να το καθαρίσετε.
	Για να καθαρίσετε τις γρίλιες: Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα.

Εικόνα 9

2 	
Φίλτρο αέρα
	
Το φίλτρο αέρα θα πρέπει να ελέγχεται και να καθαρίζεται τουλάχιστον κάθε 250 ώρες
λειτουργίας ή συχνότερα, εάν είναι απαραίτητο.
Για να το αφαιρέσετε: 	Αφαιρέστε τον κάδο. Πιάστε την άκρη του φίλτρου και τραβήξτε
την ευθεία προς τα κάτω και προς τα έξω.
Για να το καθαρίσετε: 	Καθαρίστε το φίλτρο με ζεστή σαπουνάδα. Ξεπλύνετέ το και
αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει, πριν το επανατοποθετήσετε.
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G

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
•	Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα χωρίς φίλτρο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο
εξατμιστήρας θα πάρει σκόνη και θα επηρεάσει την απόδοση της μονάδας.
•	Μην στεγνώνετε το φίλτρο αέρα με φωτιά ή με πιστολάκι μαλλιών. Διαφορετικά, το
φίλτρο αέρα ενδέχεται να παραμορφωθεί ή να πιάσει φωτιά.
•	Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο
αέρα. Σε αντίθετη περίπτωση, το φίλτρο αέρα ενδέχεται να καταστραφεί.

ΦΥΛΑΞΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΑΙΖΟΝ ΧΡΗΣΗΣ
•

Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια στην έξοδο του αέρα

•

Ελέγξτε την καλή κατάσταση του φις και της πρίζας.

•

Ελέγξτε εάν το φίλτρο αέρα είναι καθαρό.

•

Ελέγξτε εάν ο σωλήνας αποστράγγισης έχει υποστεί ζημιά.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ ΧΡΗΣΗΣ
•

Αποσυνδέστε το ρεύμα.

•

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και το περίβλημα.

•

Καθαρίστε τη σκόνη και τη βρωμιά από τον αφυγραντήρα.

•

Αδειάστε τον κάδο νερού.

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΦΥΛΑΞΗ
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, ώστε να διατηρήσετε τη μονάδα σε καλή κατάσταση.
•

Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος δεν έχει νερό και ο σωλήνας αποστράγγισης έχει αφαιρεθεί.

•

Βγάλτε το φις του αφυγραντήρα από την πρίζα και συσκευάστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

• 	Τυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω περίβλημα. Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να
μαζέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν υπάρχει κούμπωμα στην εσοχή, τοποθετήστε το
φις μέσα στο κούμπωμα (όπως φαίνεται στην εικ. α). Εάν δεν υπάρχει κούμπωμα στην
εσοχή, χρησιμοποιήστε το κλιπ για να μαζέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δεν
είναι ανάγκη να στερεωθεί με το κούμπωμα (όπως φαίνεται στην εικ. β).
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
• Δεν είναι όλα τα παρακάτω προβλήματα δυσλειτουργίες.
Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Ο αφυγραντήρας δεν
λειτουργεί. Τα χειριστήρια
δεν μπορούν να
ρυθμιστούν.

•Η
 μονάδα λειτουργεί σε περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι
υψηλότερη από 32°C ή χαμηλότερη από 5°C.
•Ο
 κάδος είναι γεμάτος.

Κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, ξαφνικά
αυξάνεται ο θόρυβος.

•Ο
 θόρυβος εμφανίζεται εάν ο αεροσυμπιεστής έχει μόλις
αρχίσει να λειτουργεί.
•Π
 ρόβλημα στην τροφοδοσία ρεύματος.
•Η
 μονάδα είναι τοποθετημένη σε ανώμαλο δάπεδο.

Η υγρασία δεν πέφτει.

•Ο
 χώρος προς αφύγρανση είναι πολύ μεγάλος. Η
δυναμικότητα του αφυγραντήρα σας μπορεί να μην είναι
αρκετή.
•Η
 υγρασία δεν πέφτει.
•Ο
 ι πόρτες είναι ανοιχτές.
•Ε
 νδέχεται να υπάρχει στο δωμάτιο κάποια συσκευή που
παράγει ατμό.

Ελάχιστη ή καμία επίδραση
στην αφύγρανση

•Η
 θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή.
•Ε
 νδέχεται το επίπεδο υγρασίας να έχει ρυθμιστεί λάθος.
•Ε
 άν η μονάδα λειτουργεί σε ένα δωμάτιο όπου η
θερμοκρασία είναι από 5 έως 15 °C, θα ξεκινήσει αυτόματα
την απόψυξη.
Ο αεροσυμπιεστής θα σταματήσει για ένα σύντομο χρονικό
διάστημα (ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στην υψηλή
ταχύτητα). Όταν η μονάδα τελειώσει την απόψυξη, θα
επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

Κατά την πρώτη λειτουργία,
ο αέρας που εκπέμπεται
έχει μυρωδιά μούχλας.

• Λόγω της αύξησης την θερμοκρασίας του εναλλάκτη
θερμότητας, ο αέρας ενδέχεται να έχει κάποια παράξενη
μυρωδιά στην αρχή.

Η μονάδα παρουσιάζει
θόρυβο.

•Ε
 νδέχεται να υπάρχει κάποιος θόρυβος, εάν η μονάδα
λειτουργεί σε ξύλινο δάπεδο.

Ακούγεται ένα φύσημα.

•Φ
 υσιολογικό. Αυτός είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού
υγρού.

• Πρόβλημα Διαρροής Νερού.
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Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Λύση

Όταν χρησιμοποιείτε
σωλήνα αποστράγγισης,
δεν υπάρχει νερό στον
κάδο.

• Εξετάστε τη συναρμογή της
αποστράγγισης.

• Συνδέστε καλά τη
συναρμογή της
αποστράγγισης.

• Ο σωλήνας αποστράγγισης
δεν έχει εγκατασταθεί
σωστά.

• Καθαρίστε το εμπόδιο από
το σωλήνα αποστράγγισης.
• Αφαιρέστε το σωλήνα
αποστράγγισης και
επανατοποθετήστε
τον. Βεβαιωθείτε πως ο
σωλήνας είναι σωστά
τοποθετημένος.

• Ο αφυγραντήρας δεν ξεκινάει.
Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Η ενδεικτική λυχνία
•Δ
 εν υπάρχει παροχή
λειτουργίας δεν ανάβει,
ρεύματος προς τον
όταν συνδέεται με το ρεύμα.
αφυγραντήρα ή το φις δεν
έχει μπει καλά.

Λύση
• Ελέγξτε αν υπάρχει
διακοπή ρεύματος.
Εάν ναι, περιμένετε να
αποκατασταθεί το ρεύμα.
• Εάν όχι, ελέγξτε κατά
πόσον το ηλεκτρικό
κύκλωμα ή η πρίζα έχουν
υποστεί ζημιά.
• Ελέγξτε εάν το φις έχει
χαλαρώσει.
• Ελέγξτε εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι
φθαρμένο.

•Η
 ασφάλεια είναι καμένη.

• Αντικαταστήστε την
ασφάλεια.

Ανάβει η ένδειξη του
γεμάτου κάδου.

• Ο κάδος δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.
• Ο κάδος είναι γεμάτος με
νερό.
• Ο κάδος έχει αφαιρεθεί.

• Αδειάστε τον κάδο και
επανατοποθετήστε τον.

Η μονάδα μπορεί να
λειτουργήσει κανονικά, αλλά
δεν μπορεί να ξεκινήσει.

• Η υγρασία είναι πολύ
υψηλή.

• Εάν θέλετε τον αέρα
ξηρότερο, πιέστε το κουμπί
για να χαμηλώσετε την τιμή
ή πιέστε το πλήκτρο CO
ώστε η μονάδα να κάνει
συνεχή αφύγρανση.

• Ο αφυγραντήρας δεν ξηραίνει τον αέρα όπως προβλέπεται.
Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Λύση

•Ε
 λέγξτε εάν υπάρχει
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
οποιοδήποτε εμπόδιο γύρω
κάποια κουρτίνα, περσίδα ή
από τη μονάδα.
έπιπλο που μπλοκάρει τον
αφυγραντήρα.

• Κακή απόδοση
αφύγρανσης

•Τ
 ο φίλτρο αέρα είναι
σκονισμένο και έχει φράξει.

• Καθαρίστε το φίλτρο.

• Οι πόρτες και τα παράθυρα
έχουν αφεθεί ανοιχτά.

• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι
πόρτες και τα παράθυρα και
τα άλλα ανοίγματα προς τα
έξω έχουν κλείσει.

• Η θερμοκρασία δωματίου
είναι πολύ χαμηλή.

•Η
 ζεστή θερμοκρασία είναι
καλή για τον αφυγραντήρα.
Η χαμηλή θερμοκρασία
θα μειώσει την απόδοση
λειτουργίας της μονάδας.
Αυτή η μονάδα θα πρέπει
να λειτουργεί σε ένα χώρο
όπου η θερμοκρασία είναι
πάνω από 5ºC.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ
• Κωδικοί Βλάβης της Μονάδας.

Αρ.

Ονομασία
βλάβης

Εμφανιζόμενος
κωδικός
Ένδειξη
παραθύρου

Κατάσταση της
μονάδας
Ο αεροσυμπιεστής
και ο ανεμιστήρας
σταματούν. Αυτό το
πλήκτρο δεν είναι
έγκυρο.

1

Δυσλειτουργία
του αισθητήρα
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος

F1

Πιθανές αιτίες

• Ο αισθητήρας της
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος έχει
χαλαρώσει ή δεν είναι
καλά συνδεδεμένος με
τον ακροδέκτη της κάρτας
οθόνης.
• Κάποια από τα εξαρτήματα
της κάρτας οθόνης
ενδέχεται να έχουν
τοποθετηθεί ανάποδα
και να προκαλούν
βραχυκύκλωμα.
• Ο αισθητήρας της
θερμοκρασίας
περιβάλλοντος έχει υποστεί
ζημιά (Παρακαλούμε
ανατρέξτε στον Πίνακα
Ελέγχου της Αντίστασης
του Αισθητήρα
Θερμοκρασίας).
• Η κάρτα οθόνης έχει
υποστεί ζημιά.
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• Ο αισθητήρας της
θερμοκρασίας στον
εξατμιστήρα έχει
χαλαρώσει ή δεν είναι
καλά συνδεδεμένος με
τον ακροδέκτη της κάρτας
οθόνης.

2

Δυσλειτουργία
του αισθητήρα
θερμοκρασίας
κυκλώματος

F2

• Κάποια από τα εξαρτήματα
της κάρτας οθόνης
ενδέχεται να έχουν
τοποθετηθεί ανάποδα
και να προκαλούν
βραχυκύκλωμα.

Ο αεροσυμπιεστής και ο • Ο αισθητήρας
ανεμιστήρας σταματούν.
θερμοκρασίας στον
Αυτό το πλήκτρο δεν
εξατμιστήρα έχει υποστεί
είναι έγκυρο.
ζημιά (Παρακαλούμε
ανατρέξτε στον Πίνακα
Ελέγχου της Αντίστασης
του Αισθητήρα
Θερμοκρασίας).
• Η κάρτα οθόνης έχει
υποστεί ζημιά.

3

Δυσλειτουργία
του αισθητήρα
υγρασίας

4

Προστασία
διαρροής
φρέον

5

Προστασία
υπερθέρμανσης

L1

• Ο αισθητήρας υγρασίας
έχει βραχυκύκλωμα.
• Ο αισθητήρας υγρασίας
έχει υποστεί ζημιά.
• Η κάρτα οθόνης έχει
υποστεί ζημιά.

F0

•Τ
 ο ψυκτικό υγρό
παρουσιάζει διαρροή.
•Τ
 ο σύστημα έχει μπλοκάρει.

H3

• Οι συνθήκες του
Ο συμπιεστής σταματά·
περιβάλλοντος λειτουργίας
το μοτέρ του ανεμιστήρα
είναι κακές.
συνεχίζει να λειτουργεί. • Ο εξατμιστήρας και ο
συμπυκνωτής έχουν φράξει
με βρωμιά.
• Το σύστημα δεν λειτουργεί
κανονικά.
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Υπάρχει διετής εγγύηση για τον αφυγραντήρα σας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα σε
αυτό το χρονικό διάστημα, όλα τα ελαττώματα υλικών ή κατασκευής θα επισκευαστούν χωρίς
χρέωση.
Ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Δεν θα γίνουν αποδεκτές όλες οι αξιώσεις αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των
αποθετικών ζημιών.

•

Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης δεν συνεπάγεται επέκταση της περιόδου της εγγύησης.

•

Η εγγύηση θα λήξει σε περίπτωση που έχουν γίνει οποιεσδήποτε μετατροπές, έχουν
προσαρμοστεί μη γνήσια εξαρτήματα ή εάν ο αφυγραντήρας έχει επισκευαστεί από τρίτο
μέρος.

•

Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.

•

Η εγγύηση ισχύει μόνο με την προσκόμιση της πρωτότυπης, αναλλοίωτης και
σφραγισμένης με ημερομηνία απόδειξης αγοράς.

•

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από ενέργειες που αποκλίνουν από
εκείνες που περιγράφηκαν στο εγχειρίδιο χρήσης ή από αμέλεια.

•

Το κόστος μεταφοράς και οι κίνδυνοι που ενέχονται κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του
αφυγραντήρα ή των εξαρτημάτων του, θα βαρύνουν πάντοτε τον αγοραστή.

Για την αποφυγή άσκοπων εξόδων, σας συνιστούμε πάντοτε να διαβάζετε πρώτα προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν δεν βρείτε κάποια λύση με αυτό τον τρόπο, φέρετε τον αφυγραντήρα
για επισκευή στον αντιπρόσωπό σας.
Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές συσκευές ως σύμμεικτα αστικά απορρίμματα,
χρησιμοποιήστε ιδιαίτερες εγκαταστάσεις συλλογής. Επικοινωνήστε με τις τοπικές
αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής. Σε περίπτωση
που η διάθεση των ηλεκτρικών συσκευών γίνει σε ΧΥΤΑ ή χωματερές, μπορεί
να υπάρξει διαρροή επικίνδυνων ουσιών στον υπόγειο υδροφορέα και αυτές να
διεισδύσουν στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευημερία σας. Κατά
την αντικατάσταση παλιών συσκευών με νέες, ο λιανοπωλητής είναι υποχρεωμένος
βάσει νόμου να πάρει πίσω την παλιά σας συσκευή προς διάθεση, χωρίς χρέωση.
Μην ρίχνετε μπαταρίες στη φωτιά, όπου μπορούν να εκραγούν ή να απελευθερώσουν
επικίνδυνα υγρά. Εάν αντικαταστήσετε ή καταστρέψετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε
τις μπαταρίες και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, διότι είναι
επιβλαβείς για το περιβάλλον.
Περιβαλλοντικές πληροφορίες: Αυτός ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια
θερμοκηπίου που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Θα πρέπει να
επισκευάζεται ή να αποσυναρμολογείται μόνο από επαγγελματικά εκπαιδευμένο
προσωπικό.
Αυτός ο εξοπλισμός περιέχει ψυκτικό R134a στην ποσότητα που αναγράφεται στον
παρακάτω πίνακα. Μην απελευθερώνετε το R134a στην ατμόσφαιρα: Το R134a είναι
ένα φθοριούχο αέριο του θερμοκηπίου με Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη (ΔΘΠ) =
1300
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο

D 416

D 430

0,33 / 0,45

0,57 / 0,73

220-240 / ~ 50 / 1

220-240 / ~ 50 / 1

1.35

2.47

L / 24h

20

30

Ικανότητα αφύγρανσης (αφαίρεση
υγρασίας) στους 27ºC, 60%RH
(σχετική υγρασία)

L / 24h

10,8

15,6

Χωρητικότητα δοχείου νερού

L

3,8

6

Ροή αέρα (ονομ.)*

m3/h

150

275

Για δωμάτια έως*

m3

100 - 130

150 - 195

Εύρος λειτουργίας

°C

5-35

5-35

Ναι

Ναι

Κατανάλωση ρεύματος (ονομ. / μεγ.)

kW

Παροχή ρεύματος

V / Hz / Ph

Ρεύμα (ονομ.)

A

Ικανότητα αφύγρανσης (αφαίρεση
υγρασίας) στους 32ºC, 80%RH
(σχετική υγρασία)

Αυτόματη απόψυξη
Υγροστάτης
Τύπος αεροσυμπιεστή

Ναι

Ναι

Εμβολοφόρος

Εμβολοφόρος

Τύπος ψυκτικού / φορτίο

r / gr

R134a / 75 gr

R134a / 75 gr

Πίεση αναρρόφησης / κατάθλιψης
(μεγ.)

MPa

18 / 30 (30)

18 / 30 (30)

Διαστάσεις (π x β x υ)

mm

355 x 280 x 495

390 x 285 x 610

Καθαρό βάρος

kg

15,5

18,5

Μικτό βάρος

kg

17

21

Στάθμη ηχητικής πίεσης*

dB(A)

Προστασία Μονάδας

IP

Ονομαστική τιμή ασφάλειας

55

58

IPX0

IPX0

250V, 15A

250V, 15A

* Να χρησιμοποιείται ως ένδειξη
** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο λουτρό
Υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Δηλωση Συμμορφωσης

Εμείς,

η PVG Holding B.V.
P.O. Box 96
5340AB Oss, Ολλανδία

δια της παρούσας δηλώνουμε:
Ότι το ακόλουθο προϊόν συμμορφώνεται με τις κατάλληλες βασικές απαιτήσεις
ασφάλειας και υγείας των Οδηγιών της ΕΚ βάσει του σχεδιασμού και του τύπου του:
Περιγραφή προϊόντος:

Αφυγραντήρας

Μάρκα προϊόντος:

Qlima

Ονομασία του προϊόντος:
D410
Εφαρμοστέες Οδηγίες ΕΚ: 	Οδηγία Χαμηλής Τάσης ΕΚ (LVD):
2006/95/EC
Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
ΕΚ (EMC): 2004/108/ΕΚ
Οδηγία RoHS ΕΚ: 2011/65/ΕΕ
Εφαρμοστέα πρότυπα:
Χαμηλή τάση:

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα:

EN
EN
EN
EN

Ημερομηνία:

21-03-2016

Εξουσιοδοτημένη υπογραφή:

W.B. van Emous
Technical Product & Sourcing Manager
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EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+
A13+A14
EN 60335-2-40:2003 + A11+A12+A1+A2
EN 62233:2008

55014-1:2006+A1
61000-3-2:2006+A1+A2
61000-3-3:2008
55014-2:1997+A1+A2
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-- -- --- ------ -- --- ------- --- -- ----- ---- -- ----

www.Qlima.com

Διανέμεται στην Ευρώπη από την PVG Holding B.V.

MarCom

avg©160926

man_D416-D430

Αν επιθυµείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
(www.qlima.com) ή επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µας
(θα βρείτε τον αριθµό διεύθυνση και τηλέφωνο στο www.qlima.com).

