R

• ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΤΗΣ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εικ. 1

Εικ. 2

Εικ. 3

ΕΡΙΡΕΔΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΑΣΙΑΣ
Πλοι χρειαηόμαςτε ζνα ςυγκεκριμζνο επίπεδο υγραςίασ για να νιϊκουμε άνετα.
Χρθςιμοποιϊντασ υγραντιρα μπορείτε να διατθρείτε τθν εςωτερικι υγραςία ςε
άνετα επίπεδα. Ζνα επίπεδο υγραςίασ μεταξφ 40 και 60% είναι ιδανικό. Με
ποςοςτό υγραςίασ 30% και κάτω, θ ατμόςφαιρα μπορεί να είναι ξθρι και άβολθ.
ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Διαβάςτε το εγχειρίδιο χριςθσ προςεκτικά πριν χρθςιμοποιιςετε τθ ςυςκευι και
φυλάξτε το για μελλοντικι αναφορά.
Κίνδυνοσ.
Μθ βυκίςετε τθ βάςθ του υγραντιρα ςε νερό και μθν αφιςετε νερό να ειςαχκεί
ςτθ βάςθ.
Ροτζ μθν ανοίγετε τθ βάςθ για να αποφφγετε το θλεκτροςόκ.
Ρροειδοποίθςθ
Ελζγξτε ότι θ τροφοδοςία που αναγράφεται ςτθν ετικζτα τθσ ςυςκευισ
ςυμφωνεί με τθν παροχι ρεφματοσ τθσ πρίηασ πριν ςυνδζςετε τθ ςυςκευισ το
ρεφμα.
Η ςυςκευι είναι κατάλλθλθ για τάςεισ από 220 ζωσ 240V.
Μθν αφιςετε το καλϊδιο να ζρκει ςε επαφι με καυτζσ επιφάνειεσ.
Αυτι θ ςυςκευι δε κα πρζπει να χρθςιμοποιείται από οποιονδιποτε
(ςυμπεριλαμβανομζνων παιδιϊν) με μειωμζνεσ ςωματικζσ, αιςκθτθριακζσ ι
πνευματικζσ ικανότθτεσ ι από οποιονδιποτε με ανεπαρκι εμπειρία ι γνϊςθ
χριςθσ τθσ ςυςκευισ, εκτόσ εάν βρίςκεται υπό τθν επίβλεψθ ι του ζχουν δοκεί
οδθγίεσ εκ των προτζρων για τθ χριςθ τθσ ςυςκευισ από το άτομο που είναι
υπεφκυνο για τθν αςφάλειά του.
Τα παιδιά κα πρζπει να επιβλζπονται για να εξαςφαλίςετε ότι δεν παίηουν με τθ
ςυςκευι.
Μθν αγγίηετε τθ γεννιτρια ατμοφ όταν θ ςυςκευι είναι ςυνδεδεμζνθ ςτθν πρίηα.
Ρροςοχι
Απενεργοποιιςτε τθ ςυςκευι και αποςυνδζςτε τθν από τθν πρίηα αμζςωσ εάν
βγει περίεργθ μυρωδιά ι αφφςικοσ κόρυβοσ.
Απενεργοποιιςτε τον υγραντιρα και αποςυνδζςτε τον πριν τον μετακινιςετε,
κακαρίςετε ι τον γεμίςετε.
Μθν ενεργοποιείτε τον υγραντιρα με άδεια δεξαμενι νεροφ.
Μθ χρθςιμοποιιςετε για τον κακαριςμό τθσ παραγωγισ ατμοφ μεταλλικά ι
ςκλθρά αντικείμενα.
Μθ ςτοχεφετε τθν ζξοδο του νεφελϊματοσ αζρα ςε ζπιπλα ι θλεκτρικζσ

ςυςκευζσ.
Διατθρείτε τον υγραντιρα ςε κανονικι κερμοκραςία δωματίου και μθν τον
χρθςιμοποιείτε ςε πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (υπό του 0°C).
Βεβαιωκείτε ότι ο υγραντιρεσ και το καλϊδιο δεν είναι προςβάςιμα από μωρό
(τουλάχιςτον ζνα μζτρο απόςταςθ).
Μθ χρθςιμοποιείτε τον υγραντιρα ςε υγρά μζρθ ι κοντά ςε νερό.
Μθ χρθςιμοποιείτε τον υγραντιρα ςε μζρθ όπου θ υγραςία ξεπερνά το 50°C.
ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΪΟΝΤΟΣ Εικ.1
1. Κάλυμμα δεξαμενισ
2. Ζξοδοσ νεφελϊματοσ
3. Βάςθ
4. Δεξαμενι νεροφ
5. Δεξαμενι αικζριων ελαίων, με καπάκι
6. Διακόπτθσ RESET – ΕΡΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
7. Ενδεικτικι λυχνία ενεργοποίθςθσ
8. Διακόπτθσ tip-over
9. Διακόπτθσ On/Off
10. Αναςτολζασ
11. Καπάκι δεξαμενισ νεροφ με ζξοδο νεροφ
12. Ρεριζκτθσ νεροφ
13. Γεννιτρια ατμοφ
14. Καλϊδιο
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΗΣΗΣ
ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΙΘΕΙΑ ΕΛΑΙΑ
Αφαιρζςτε τθ δεξαμενι νεροφ από τθ ςυςκευι και αναποδογυρίςτε τθ.
Αφαιρζςτε το καπάκι τθσ δεξαμενισ περιςτρζφοντάσ το αριςτερόςτροφα.
Γεμίςτε τθ δεξαμενι με νερό βρφςθσ μόνο, ΑΛΛΑ ΜΕ ΘΕΜΟΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ 10 ΚΑΙ 50°C.
Ρροςκζτετε νερό μόνο ςτθ δεξαμενι νεροφ. Ροτζ μθν βάηετε πρόςκετα π.χ.
αικζρια ζλαια ςτθ δεξαμενι νεροφ.
Επανατοποκετιςτε το κάλυμμα τθσ δεξαμενισ ςτθ δεξαμενι και περιςτρζψτε το
δεξιόςτροφα μζχρι να κουμπϊςει ςφιχτά.
Επανατοποκετιςτε τθ δεξαμενι νεροφ πάνω ςτθ βάςθ και ευκυγραμμίςτε
προςεκτικά ςτθν αρχικι τθσ κζςθ ςτθ βάςθ.
ΜΡΟΕΙΤΕ ΝΑ ΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΑΙΘΕΙΑ ΕΛΑΙΑ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΤΟΥΣ:
Αφαιρζςτε τθ δεξαμενι αικζριων ελαίων με τθ βοικεια των δφο πλαϊνϊν

φτερϊν, αφαιρζςτε το καπάκι και προςκζςτε μερικζσ ςταγόνεσ ελαίου. Στθ
ςυνζχεια κλείςτε το καπάκι και τοποκετιςτε τθ δεξαμενι πάλι ςτθ κζςθ τθσ.
Εικ.3
Τοποκετιςτε το φισ ςτθν πρίηα.
Μθ χρθςιμοποιείτε καλϊδιο επζκταςθσ.
Ρεριςτρζψτε τον διακόπτθ On/off δεξιόςτροφα μζχρι να ακοφςετε ζνα κλικ για
να ενεργοποιιςετε τον υγραντιρα.
Η λυχνία ενεργοποίθςθσ ανάβει.
Ρεριςτρζψτε τον διακόπτθ on/off αριςτερόςτροφα μζχρι να ακοφςετε κλικ για να
απενεργοποιιςετε τον υγραντιρα.
Η λυχνία ενεργοποίθςθσ ςβινει.
Αφαιρζςτε το φισ από τθν πρίηα.
Αδειάςτε τθ δεξαμενι νεροφ και τθ βάςθ και ςκουπίςτε τισ για να τισ κακαρίςετε
με πανί και μαλακό ςφουγγάρι εάν δεν πρόκειται να χρθςιμοποιιςετε τον
υγραντιρα για δφο ι περιςςότερεσ μζρεσ. Αφιςτε τθ δεξαμενι νεροφ ακάλυπτθ
για να ςτεγνϊςει.
Αυτό αποτρζπει τθν ανάπτυξθ βακτθρίων και μικροοργανιςμϊν.
Σθμείωςθ: Ράντοτε αποςυνδζετε τθ ςυςκευι πριν γεμίςετε τθ δεξαμενι νεροφ.
ΕΡΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ: Πταν το νερό τελειϊςει και όταν ο διακόπτθσ αςφαλείασ
ενεργοποιθκεί, για να επανεκκινιςετε τθ ςυςκευι είναι απαραίτθτο να πιζςετε
το κουμπί RESET για να επαναφζρετε τισ ρυκμίςεισ του κερμοςτάτθ.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΥΣΗ ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΟΣ
Ο διακόπτθσ αςφαλείασ αυτόματα απενεργοποιεί τθ γεννιτρια ατμοφ για να
ςταματιςει τθν παραγωγι νεφελϊματοσ όταν το νερό είναι πολφ χαμθλό.
Ο διακόπτθσ tip-over αυτόματα απενεργοποιεί τθ γεννιτρια ατμοφ για να
ςταματιςει τθν παραγωγι νεφελϊματοσ όταν ο υγραντιρασ ανατραπεί.
ΚΑΘΑΙΣΜΟΣ
Μθ χρθςιμοποιείτε κακαριςτικοφσ παράγοντεσ και τρίψιμο.
Μθ βυκίηετε τθ βάςθ, το καλϊδιο ι το φισ ςε νερό ι άλλα υγρά.
Μθ χρθςιμοποιείτε οποιοδιποτε μεταλλικά ι ςκλθρά αντικείμενα για να
κακαρίςετε τθ δεξαμενι ατμοφ. Αποςυνδζςτε τον υγραντιρα από τθν πρίηα και
ρυκμίςτε τον διακόπτθ On/off ςτο «off».
Κακαρίςτε τθ δεξαμενι νεροφ και το κάλυμμα τθσ δεξαμενισ με καυτό νερό και
ςαποφνι.
Κακαρίςτε το εςωτερικό τθσ δεξαμενισ νεροφ γεμίηοντασ τθ με νερό, ςφίγγοντασ
το καπάκι τθσ δεξαμενισ και ανακινϊντασ τθ επανειλθμμζνα.

Σθμείωςθ: Βεβαιωκείτε ότι δεν ζχετε αφιςει υγρό κακαριςμοφ ςτο εςωτερικό
τθσ δεξαμενισ ι ςτο καπάκι τθσ δεξαμενισ.
Κακαρίςτε τθ βάςθ με νωπό πανί.
Συμβουλι: Ο ςυςτθματικόσ κακαριςμόσ μειϊνει τθ ςυςςϊρευςθ αλάτων.
Απομάκρυνςθ αλάτων
Συμβουλζσ για να αποφφγετε τα άλατα
Χρθςιμοποιείτε κρφο βραςμζνο νερό, φιλτραριςμζνο ι αποςταγμζνο.
Βεβαιωκείτε ότι θ κερμοκραςία του νεροφ δεν ξεπερνά τουσ 40°C.
Κακαρίςτε το καπάκι τθσ δεξαμενισ, τθ δεξαμενι νεροφ, τθ γεννιτρια ατμοφ και
τον περιζκτθ νεροφ κάκε εβδομάδα.
Γεμίςτε τθ δεξαμενι νεροφ με φρζςκο νερό κάκε φορά που χρθςιμοποιείτε τον
υγραντιρα.
Κακαρίςτε όλα τα μζρθ του υγραντιρα, γεμίςτε τθ δεξαμενι νεροφ και τον
περιζκτθ νεροφ και ςτεγνϊςτε όλα τα μζρθ με μαλακό, ςτεγνό πανί εάν δεν
πρόκειται να τον χρθςιμοποιιςετε για μεγάλο χρονικό διάςτθμα.
Απομάκρυνςθ αλάτων του υγραντιρα
Αποςυνδζςτε τον υγραντιρα από τθν πρίηα και ρυκμίςτε τον διακόπτθ On/off
ςτθ κζςθ off.
Γεμίςτε τον περιζκτθ νεροφ με 100ml ξίδι (4% οξικό οξφ) για κάκε 200ml νεροφ.
Αφιςτε το διάλυμα νεροφ-ξιδιοφ ςτον περιζκτθ νεροφ για τουλάχιςτον 4 ϊρεσ
(κατά προτίμθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ).
Αδειάςτε τον περιζκτθ νεροφ και αφαιρζςτε τα άλατα με μαλακό πανί.
Ρροςκζςτε λίγο λευκό ξίδι (4% οξικό οξφ) ςτθ γεννιτρια ατμοφ και ςτθ ςυνζχεια
ςκουπίςτε το ξίδι με νωπό πανί.
Ξεπλφνετε όλα τα μζρθ με κακαρό νερό.
ΟΔΗΓΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν προκφψουν προβλιματα με τθ ςυςκευι και δε μπορείτε να τα λφςετε με τισ
παρακάτω πλθροφορίεσ, παρακαλϊ επικοινωνιςτε με τθ Beper.

ΡΟΒΛΗΜΑ
Η λυχνία ενεργοποίθςθσ
δε λειτουργεί και δεν
παράγεται αζρασ και
νεφζλωμα
Η λυχνία ενεργοποίθςθσ
φωτίηει, θ ςυςκευι
βγάηει αζρα αλλά όχι
νεφζλωμα
Το νεφζλωμα μυρίηει
άςχθμα

Η λυχνία ενεργοποίθςθσ
ανάβει, δεν παράγεται
αζρασ και νεφζλωμα
Ραράγεται λίγο
νεφζλωμα
Αφφςικοσ κόρυβοσ

ΑΙΤΙΑ
Δεν ζχετε ςυνδζςει το
καλϊδιο ςτο ρεφμα

ΛΥΣΗ
Συνδζςτε τον υγραντιρα
ςε τροφοδοςία ρεφματοσ

Δεν ζχετε ενεργοποιιςει
τθ ςυςκευι
Δεν υπάρχει νερό ςτθ
δεξαμενι

Ενεργοποιιςτε τθ
ςυςκευι
Γεμίςτε με νερό τθ
δεξαμενι νεροφ

Είναι καινοφργιοσ ο
υγραντιρασ

Ανοίξτε τθ δεξαμενι
νεροφ, τοποκετιςτε τθ
ςτθ ςκιά για 12 ϊρεσ.
Κακαρίςτε τθ δεξαμενι,
γεμίςτε τθ με κακαρό
νερό.
Αδειάςτε το αυλάκι, ςτθ
ςυνζχεια κλείςτε το
καπάκι τθσ δεξαμενισ
νεροφ
Κακαρίςτε το κερμαντικό
ςτοιχείο
Γεμίςτε τθ δεξαμενι με
νερό.

Βρόμικο νερό ι
αποκθκευμζνο για
μεγάλθ διάρκεια νερό
Ρολφ νερό ςτo αυλάκι
τθσ βάςθσ

Βρόμικο κερμαντικό
ςτοιχείο
Ρροκαλείται από χαμθλι
ςτάκμθ νεροφ ςτθ
δεξαμενι.
Δεν «πατάει» καλά ςτθν
επιφάνεια που το ζχετε
τοποκετιςει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ
Χωρθτικότθτα δεξαμενισ: 3Lt
Δυνατότθτα φγρανςθσ 280ml/h
Ιςχφσ 400W
Τροφοδοςίασ 220-240V – 50Hz

Τοποκετιςτε τον ςε
ςτακερι, επίπεδθ
επιφάνεια.

ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Αυτι θ ςυςκευι ζχει ελεγχκεί ςτο εργοςτάςιο. Από τθν θμζρα αγοράσ ιςχφει
εγγφθςθ 24 μθνϊν για ελαττϊματα υλικϊν και καταςκευισ. Για τθ χριςθ τθσ
εγγφθςθσ κα πρζπει να επιδείξετε τθν απόδειξθ αγοράσ μαηί με το πιςτοποιθτικό
εγγφθςθσ.
Η εγγφθςθ ιςχφει μόνο με το πιςτοποιθτικό εγγφθςθσ και τθν απόδειξθ αγοράσ
που αποδεικνφει τθν θμερομθνία αγοράσ και το μοντζλο τθσ ςυςκευισ.
Για τεχνικι υποςτιριξθ, παρακαλϊ επικοινωνιςτε απευκείασ με τον ζμπορο ι τα
κεντρικά μασ, ϊςτε να διατθριςετε τθν αποδοτικότθτα τθσ ςυςκευισ και ΝΑ
ΜΗΝ ακυρϊςετε τθν εγγφθςθ.
Προι εγγφθςθσ
Εάν θ ςυςκευι παρουςιάςει κάποιο πρόβλθμα λόγω ελαττωματικισ καταςκευισ
ι/και υλικοφ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, εγγυόμαςτε δωρεάν
επιςκευι υπό τον όρο ότι:
 Η ςυςκευι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςωςτά και για το ςκοπό που προορίηεται
 Η ςυςκευι δεν ζχει παραποιθκεί, αλλιϊσ δεν μπορεί να ςυντθρθκεί.
 Θα επιδείξετε τθν απόδειξθ αγοράσ
 Τυχόν φυςικι φκορά τθσ ςυςκευισ λόγω χριςθσ δε κα καλυφκεί από τθν
παροφςα εγγφθςθ.
Κατ’ επζκταςθ, οποιοδιποτε κομμάτι που κα μποροφςε να ςπάςει από ατφχθμα
ι μζρθ που καταναλϊνονται με εμφανι ςθμάδια φκοράσ (όπωσ λάμπεσ,
μπαταρίεσ, μζρθ που παράγουν κερμότθτα…)και τα αιςκθτικά κομμάτια
εξαιροφνται από τθν εγγφθςθ, κακϊσ και κάκε αλλοίωςθ που προκφπτει από τθ
μθ εφαρμογι των κανόνων χριςθσ, από τθν αμζλεια κατά τθ χριςθ και/ι τθ
ςυντιρθςθ τθσ ςυςκευισ, τθν απροςεξία, τθ λάκοσ ι ακατάλλθλθ εγκατάςταςθ,
τθ ηθμιά κατά τθ μεταφορά και οποιαδιποτε άλλθ ηθμιά που δεν μπορεί να
αποδοκεί ςτον καταςκευαςτι.
Για κάκε βλάβθ που δεν μπορεί να επιςκευαςτεί εντόσ τθσ περιόδου εγγφθςθσ, θ
ςυςκευι κα αντικακίςταται δωρεάν.
Σε κάκε περίπτωςθ, εάν το τμιμα προσ αντικατάςταςθ λόγω ελαττϊματοσ,
κραφςθσ ι δυςλειτουργίασ είναι ζνα αξεςουάρ και/ι ζνα αφαιροφμενο μζροσ
του προϊόντοσ, θ Beperδιατθρεί το δικαίωμα να αντικαταςτιςει μόνο το
ςυγκεκριμζνο μζροσ και όχι όλο το προϊόν.
Τεχνικι υποςτιριξθ
Ακόμα και μετά τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ πάντα κα επικεντρωνόμαςτε τθν επιςκευι
ελαττωματικϊν ςυςκευϊν. Για τεχνικι υποςτιριξθ και/ι επιςκευζσ μετά τθ λιξθ
τθσ εγγφθςθσ, μπορείτε να απευκυνκείτε απευκείασ ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ:
Επικοινωνιςτε με τον αντιπρόςωπο ςτθ χϊρα ςασ ι με το Τμιμα Εξυπθρζτθςθσ
Ρελατϊν τθσ Beper ςτο emailassistenza@beper.com, το οποίο κα προωκιςει το
αίτθμά ςασ ςτον αντιπρόςωπο τθσ χϊρασ ςασ

