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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του αφυγραντήρα. 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή αυτό το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης πριν θέσετε σε 

λειτουργία τον αφυγραντήρα σας. 

Το φυλλάδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για σωστή λειτουργία. Παρακαλούμε φυλάξτε το 

για μελλοντική αναφορά 
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Προειδοποιήσεις για την προστασία σας 
Διαβάστε προσεκτικά τις πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα. 

Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που αναφέρονται στο φυλλάδιο πρέπει να τηρούνται για 

ασφαλή λειτουργία. 

Προειδοποίηση σημαίνει ότι ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή 

σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. 

Προφύλαξη σημαίνει ότι ο ακατάλληλος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή 

βλάβη στις ιδιότητες. 

Ø  Εμφανίζει την απαγόρευση 

Εμφανίζει την υποχρεωτική εφαρμογή 

Δείχνει Προσοχή 

Προειδοποιήσεις 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ανωμαλίας, φροντίστε να απενεργοποιήσετε 
τον αφυγραντήρα, να αποσυνδέσετε το φις και να επικοινωνήσετε με το 
κατάστημα αγοράς  της συσκευής σας. (Η μη κανονική λειτουργία ενδέχεται 
να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, ηλεκτροπληξία, φωτιά ή κάτι 
παρόμοιο.) 

Τραβήξτε το φις. 
 

 

Μην επιχειρήσετε ποτέ να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα 
αποσυνδέοντας το φις. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Ποτέ μην τροποποιείτε τον αφυγραντήρα. Μην επιχειρήσετε να 
αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. 

Απαγορεύεται η 
αποσυναρμολόγηση. 

Χρησιμοποιήστε στεγνά χέρια όταν συνδέετε ή αφαιρείτε σας  το φις από 
την πρίζα για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία. 

Απαγορεύονται 
υγρά χέρια. 

 
Η τάση AC 220-240 V εναλλασσόμενου ρεύματος εφαρμόζεται σε αυτή τη 
συσκευή. 

AC εναλλασσόμενο 
ρεύμα 

Αφαιρέστε οποιαδήποτε σκόνη από τις μεταλλικές άκρες  του φις και 
τοποθετήστε καλά το φις σε μια πρίζα. 

Σκουπίστε τη σκόνη. 
 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, μην ψεκάζετε τον 
αφυγραντήρα. Μην τοποθετείτε εύφλεκτες  ή χημικές ουσίες κοντά στη 
συσκευή. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Για να αποφευχθεί η τήξη ή ανάφλεξη  των πλαστικών εξαρτημάτων, μην 
τοποθετείτε τον αφυγραντήρα κοντά σε συσκευές θέρμανσης. 

Ø 
Απαγορεύεται  

Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε μια παροχή που έχει ηλεκτρική 
ονομαστική τιμή κατώτερη από αυτή που είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία του αφυγραντήρα. 

 
Ø 

Απαγορεύεται 

Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να φθαρεί ή να τροποποιηθεί. Μην 
τοποθετείτε πάνω στο καλώδιο κάποιο βαρύ η ζεστό αντικείμενο, Μην το 
τραβάτε προς τα έξω ή μην το μαζεύετε σε κουλούρα κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Για να αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην περνάτε  το 
καλώδιο κάτω από πόρτα. 

Ø 
Απαγορεύεται  

Ποτέ μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα του αφυγραντήρα. 
Επειδή αυτή η συσκευή περιέχει ανεμιστήρα που λειτουργεί με μεγάλη 
ταχύτητα, κάθε επαφή με τον ανεμιστήρα κίνησης θα προκαλέσει σοβαρό 
τραυματισμό. 

Ø 
Απαγορεύεται  
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Αφαιρέστε το νερό που έχει συλλεχθεί στο δοχείο. (Η κατανάλωση του 
νερού αφύγρανσης ή η χρήση του για άλλους σκοπούς μπορεί να 
προκαλέσει ασθένεια ή / και απρόβλεπτα ατυχήματα). 

Πετάξτε το 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν την 
επισκευή! 
Κινούμενα μέρη. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω 
κάλυμμα. 
Ζεστά μέρη. Μην λειτουργείτε τη συσκευή όταν έχει αφαιρεθεί το πίσω 
κάλυμμα. 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και σε κατάσταση απενεργοποίησης καθώς δεν 
αποφορτίζονται  όλα τα φορτία. 

Προειδοποίηση 

 

 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 
Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα 
οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο 
περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, 
ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση 
των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, 
χρησιμοποιήστε τα συστήματα ανακύκλωσης της περιοχής σας  ή επικοινωνήστε με 
το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό 
το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση. 
 

 

 α. "Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία" 

β. "Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή από άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος." 

γ. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και 

άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, εάν τους έχει δοθεί η εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή 

τρόπο και κατανοούν τους επικείμενους κινδύνους. 

δ. "Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση  δεν 

πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη." 

ε. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους ή εκπαιδευμένους χρήστες 

σε καταστήματα, ελαφριά βιομηχανία  σε αγροκτήματα ή για εμπορική χρήση. 

Προφυλάξεις 
Ο αφυγραντήρας πρέπει να χρησιμοποιείται σε επίπεδη και σταθερή 
επιφάνεια.  

Χρήση σε επίπεδο 
έδαφος. 

Για να αποφύγετε την κατάψυξη του νερού, μην χρησιμοποιείτε τον 
αφυγραντήρα και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος κάτω από 0C. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε εξωτερικούς χώρους. Η έκθεση σε 
άμεσο ηλιακό φως ή βροχή μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, 
ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην τοποθετείτε δοχείο νερού πάνω στον αφυγραντήρα (Σε περίπτωση 
διαρροής νερού, το νερό εισέρχεται στη συσκευή και επιδεινώνει τη μόνωση). 

Ø 
Απαγορεύεται 
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Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για ειδικές 
χρήσεις, όπως για τρόφιμα ή συντήρηση αντικειμένων τέχνης ή κάτι παρόμοιο. 
Μπορεί να προκληθεί χειροτέρευση της διατήρησης της ποιότητας. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε χώρους που μπορεί να υπάρξει 
διαρροή λαδιού ή εύφλεκτου αερίου. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη που υπόκεινται σε χημικές ουσίες. Ø 
Απαγορεύεται 

Για συνεχή αποστράγγιση, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης έχει ρυθμιστεί σωστά χωρίς ανερχόμενη κλίση. 

Σταθεροποιήστε 
τον σωλήνα 

αποστράγγισης 

Προσέξτε ώστε μια συσκευή θέρμανσης να μην είναι εκτεθειμένη στον αέρα 
που βγαίνει από τον αφυγραντήρα. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα ως καρέκλα ή υποπόδιο. Ø 
Απαγορεύεται 

Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας εάν η συσκευή δεν 
χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
Βεβαιωθείτε ότι  κρατάτε το φις τροφοδοσίας όταν το συνδέετε η το 
αφαιρείτε από μια πρίζα.  
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα σε μια ντουλάπα, 
βεβαιωθείτε ότι αποτρέπετε τα παιδιά να μπουν στη ντουλάπα. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην αφαιρείτε το πλωτήρα από το δοχείο νερού. Ø 
Απαγορεύεται 

Για να αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην σέρνετε  το 
καλώδιο κατά τη μετακίνηση της συσκευής. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Μην μπλοκάρετε τις εισαγωγές αέρα και τις εξόδους αέρα. Μην καλύπτετε 
τη συσκευή με πλυμένα ρούχα. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Πριν από τη συνεχή λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, απαιτείται 
περιοδικός έλεγχος ειδικά στο φίλτρο καθαρισμού αέρα, στον εύκαμπτο 
σωλήνα αποστράγγισης.. 

Προγραμματίστε 
έλεγχο 

 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την  πρίζα πριν 
ξεκινήσετε οποιοδήποτε καθάρισμα ή άλλη συνήθη συντήρηση. 

 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε εκτοξεύοντας 
νερό στον αφυγραντήρα. 

Ø 
Απαγορεύεται 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού 
κατά τη μετακίνηση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι  κρατάτε τη συσκευή από 
την λαβή της όταν τη μετακινείτε.  

Διακόψτε τη 
λειτουργία και 

αφαιρέστε το νερό 
όταν την 

μετακινείτε. 
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Λειτουργία και απόδοση 

Λειτουργία απόψυξης 
Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα όταν η θερμοκρασία του δωματίου είναι μικρότερη από 

23 ℃, στο εσωτερικό, σε ένα εξάρτημα που ονομάζεται εξατμιστής θα εμφανιστεί πάγος. Η λειτουργία 

απόψυξης λειτουργεί αυτόματα (5-10 λεπτά) κάθε 30 λεπτά ή περισσότερο. 

Η λειτουργία αφύγρανσης σταματά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης. 

Μην αποσυνδέετε το φις της συσκευής ή απενεργοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας απόψυξης. 

Αυτός ο αφυγραντήρας δεν είναι κατάλληλος για την πολύ χαμηλή υγρασία (περίπου 30%) 

Αυτός ο αφυγραντήρας έχει σχεδιαστεί για να απομακρύνει την δυσάρεστη υγρασία στην καθημερινή 

ζωή και να βοηθήσει στο στέγνωμα  των πλυμένων ρούχων σε εσωτερικούς χώρους. Δεν είναι 

κατάλληλος για τη διατήρηση της υγρασίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Η θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. 
Αυτός ο αφυγραντήρας δεν έχει λειτουργία ψύξης. Παράγει θερμότητα κατά τη λειτουργία και η 

θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται κατά 1οC έως 4οC. Η θερμοκρασία αυξάνεται ενώ λειτουργεί σε 

ντουλάπα ή σε  παρόμοιο χώρο. Επιπλέον, η θερμοκρασία δωματίου αυξάνεται, με τις  πόρτες και τα 

παράθυρα κλειστά, από την θερμότητα που παράγεται και από άλλες συσκευές στο χώρο και από την 

ηλιακή ακτινοβολία. 

Ικανότητα αφύγρανσης 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την ικανότητα αφύγρανσης κάθε ημέρα, η οποία με βάση τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος 30℃, σχετική υγρασία 80%, με την έξοδο αέρα πλήρως ανοικτή. Η 

ικανότητα αφύγρανσης είναι διαφορετική για διαφορετική θερμοκρασία &διαφορετική σχετική 

υγρασία. 

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρηθεί σταθερή, η ικανότητα αφύγρανσης είναι υψηλότερη 

όταν η σχετική υγρασία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αντίστροφα. Εάν η σχετική υγρασία 

διατηρηθεί σταθερή, η ικανότητα αφύγρανσης είναι υψηλότερη όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 

βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και αντίστροφα. 

  Ικανότητα αφύγρανσης         

 

                                                                   
Υγρασία 80% 
 

 Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος                                         

 

 

 

Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι <50%, η ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη γίνεται πορτοκαλί, 

Όταν 50% ≤ υγρασία περιβάλλοντος είναι ≤70%, το ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη  γίνεται πράσινη, 

Όταν η υγρασία περιβάλλοντος είναι > 70%, η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη. 
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Περιγραφή των εξαρτημάτων και των λειτουργιών 
 

 

Μπροστινή όψη 
 

 
Έξοδος αέρα 

Χειρολαβή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πίσω όψη 
 
 
 

Χειριστήριο 
 
 
 
 

Εισαγωγή αέρα 
 
 

Σημείο σύνδεσης 
αποχέτευσης 

 
Δοχείο νερού 

 

Εγκατάσταση 
Για την αποτελεσματική λειτουργία του 
αφυγραντήρα απαιτούνται  ελάχιστες 
αποστάσεις όπως στο διπλανό σχήμα: 
 
Σημείωση 
Σε περίπτωση που οι τηλεοράσεις, το 
ραδιόφωνο κ.λπ. διαταράσσονται με 
θορύβους, κρατήστε απόσταση από τον 
αφυγραντήρα κατά 70cm ή περισσότερο. 
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Χειριστήριο 
  Πατήστε το πλήκτρο 

"OSC" για να αυτόματη 
ταλάντωση των 
πτερυγίων διανομής 
αέρα. 
 

Οι λυχνίες λειτουργιών και 
η λειτουργία αφύγρανσης 
σταματούν κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας 
απόψυξης. 
 

Οι λυχνίες λειτουργιών 
και η λειτουργία 
αφύγρανσης σταματάει 
αυτόματα όταν το 
δοχείο νερού γεμίσει με 
νερό. 

 

 
Πατήστε το πλήκτρο 
"AIR-CLEAN" για να 
ρυθμίσετε την 
εκκίνηση ή τη 
διακοπή του 
ανεμιστήρα. 

 

Πατήστε το 
πλήκτρο 
"TIMER" για να 
ρυθμίσετε το 
χρονοδιακόπτη 
για αυτόματη 
διακοπή 
λειτουργίας. 

 

 Πιέστε το πλήκτρο 
"MODE" για να επιλέξετε 
ένα από τους τρόπους 
λειτουργίας 

Πατήστε το πλήκτρο 
"ON OFF" για να 
ξεκινήσετε τη 
λειτουργία. Για να 
διακόψετε τη 
λειτουργία, πατήστε 
ξανά το πλήκτρο "ON 
OFF". 

 
. 

Οδηγίες λειτουργίας: 
◆Τρόπος λειτουργίας 

1. Συνδέστε τον αφυγραντήρα σε μια πρίζα. 

2. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας "ON OFF", ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. 

 

◆Πώς να σταματήσετε τη λειτουργία 

Πιέζοντας το πλήκτρο "ON OFF" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, διακόπτει την τροφοδοσία, 

διακόπτει τη λειτουργία και σβήνουν όλες οι λυχνίες. (Προειδοποίηση: Μην αποσυνδέετε το φις κατά 

τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει τον αφυγραντήρα και στη συνέχεια 

αποσυνδέσετε το φις, αποφεύγετε έτσι τη ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων και τη μείωση της 

διάρκειας ζωής της συσκευής) 

 

◆Λειτουργία: 

Πατήστε το πλήκτρο ΜODE για να επιλέξετε τους τρόπους λειτουργίας. Η ακολουθία μεταγωγής είναι: 

 

Παρατήρηση: Η  προεπιλογή είναι "ΑUTOMATIC". Η συσκευή κρατά στη μνήμη της την τελευταία 

κατάσταση λειτουργίας όταν απενεργοποιηθεί κανονικά και θα επαναλειτουργήσει σύμφωνα με την 

τελευταία επιλογή λειτουργίας. 

AIR CLEAN TIMER OSC CONTINUOUS AUTO TANKFULL OPERATION

DEFROSTSILENT

AIR CLEAN TIMER OSC MODE STAND-BY

Silent DryingAutomatic Continuous 
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SILENT MODE: Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα παροχής αέρα είναι χαμηλή και η σχετική υγρασία 

είναι ρυθμιζόμενη. 

DRYING MODE: Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα παροχής αέρα είναι υψηλή για την έντονη 

αφύγρανση και η επιλογή σχετικής υγρασίας δεν είναι ρυθμιζόμενη. 

CONTINUOUS MODE: Σε αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία του συμπιεστή, η ταχύτητα του ανέμου 

είναι χαμηλή και η υγρασία δεν είναι ρυθμιζόμενη. 

AUTOMATIC MODE: Σε αυτή τη λειτουργία, υπάρχει αυτόματη ρύθμιση σχετικής υγρασίας στους 

55%RHκαι η ταχύτητα παροχής αέρα αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την μέτρηση της υγρασίας του 

περιβάλλοντος χώρου (η υγρασία περιβάλλοντος χώρου > 70% είναι υψηλή, η υγρασία περιβάλλοντος 

χώρου <55% είναι χαμηλή). Η ρύθμιση της σχετικής υγρασίας δεν γίνεται σε αυτή τη λειτουργία. 

◆Έλεγχος απόψυξης: Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά την απόψυξη, ο συμπιεστής σταματά να 

λειτουργεί και ο ανεμιστήρας λειτουργεί ακόμα. 

◆Έλεγχος γεμάτης δεξαμενής: Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με νερό, η ενδεικτική λυχνία 

αναβοσβήνει και ο ήχος ακούγεται. Όταν αδειάσει η δεξαμενή οι ενδείξεις σταματούν. 

◆Λειτουργία καθαρισμού αέρα: Πατήστε το πλήκτρο "AIRCLEAN", στη λειτουργία καθαρισμού αέρα. 

Ο ανεμιστήρας λειτουργεί, ο συμπιεστής σταματάει. 

(Σημείωση: Ο Ιονιστής είναι προαιρετικός, λειτουργεί παράλληλα με τον ανεμιστήρα, όταν ο 

ανεμιστήρας λειτουργεί. Όταν ο ανεμιστήρας σταματά, σταματά επίσης.) 

◆Λειτουργία χρονοδιακόπτη: Πατήστε το πλήκτρο "TIMER" στο χρόνο προγραμματισμού και η 

ενδεικτική λυχνία θα είναι ενεργοποιηθεί, ρυθμίστε με το πλήκτρο "+ -" για να ρυθμίσετε την ώρα (0 ~ 

24 ώρες). Πατήστε ξανά για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο. 

◆Λειτουργία ρύθμισης υγρασίας: Πατήστε τους διακόπτες"+ -" για τη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας 

που μπορεί να ρυθμιστεί από 30% έως 80% ,( με βήμα 5% κάθε φορά). 

◆Λειτουργία αυτόματης κίνησης της γρίλιας: Πατήστε το πλήκτρο "OSC" για να επιλέξετε τη συνεχή 

κίνηση του πτερυγίου πάνω κάτω. Ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία. Πατήστε ξανά για διακοπή 

της αυτόματης κίνησης. 
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Για σωστή επιλογή λειτουργιών 
 

 MODE 

Για την αφύγρανση ενός χώρου  
Για την αφαίρεση της υγρασίας και τη μούχλας από τους τοίχους 

 
 

 

 

Υπνοδωμάτιο 

 
 

 

 

Για να στεγνώσετε γρήγορα τα ρούχα 

 
 

 

 

Για την αφύγρανση μιας ντουλάπας 

 
 

 

 

Για την αφύγρανση ενός μικρού χώρου ή στέγνωμα παπουτσιών 
 

 
 

 

 

Για να αφυγρανθεί ένα μικρό μπάνιο 

 

 
 

 

 

Ο ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής απομνημονεύει τη λειτουργία του αφυγραντήρα, 
μόλις τον θέσετε σε λειτουργία. Η συσκευή επαναλαμβάνει την ίδια λειτουργία 
πιέζοντας το πλήκτρο "ON OFF" (Σε περίπτωση αποσύνδεσης ή διακοπή ρεύματος, 
αρχίστε ξανά τη ρύθμιση.) 

Silent



11 
 

 

Προειδοποίηση 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην 
συνδέετε και αποσυνδέετε το φις με υγρά χέρια. 

Απαγορεύεται τα υγρά 
χέρια. 

 
 

 

Προφυλάξεις 

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την πρίζα 
πριν καθαρίσετε ή άλλη συνήθη συντήρηση. 

 

Μην αφαιρείτε τον πλωτήρα από το δοχείο νερού 
 

Ø 
Απαγορεύεται 

 

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
1. Αποσυνδέστε  το καλώδιο τροφοδοσίας και ανασηκώστε το καλώδιο που βρίσκεται στο πίσω μέρος 

της συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

2. Αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού, σκουπίστε το δοχείο με ύφασμα και επανατοποθετήστε το 

στη θέση του. 

3. Καθαρίστε το φίλτρο καθαρισμού αέρα. 

4. Για την αποθήκευση, τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και αποφύγετε την έκθεση στο άμεσο 

ηλιακό φως. 

Απαραίτητη προϋπόθεση 
Για να αποφύγετε δυσλειτουργία ή μη φυσιολογικό ήχο, κρατήστε πάντα τη συσκευή όρθια. 

 

Καθαρισμός αφυγραντήρα 
Σκουπίστε τον αφυγραντήρα με ένα μαλακό πανί. 
Για να αφαιρέσετε βαριά βρωμιά, σκουπίστε το με 
ένα ελαφρά υγρό πανί σφιχτά στραγγισμένο. (Ποτέ 
μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για τον καθαρισμό των 
χειριστηρίων). 
Για να αποφύγετε παραμορφώσεις ή ρωγμές, μην 
χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά ή υγρά 
καθαριστικά. 
 Το  πανί με χημικά μπορεί να προκαλέσει την 
αλλαγή χρώματος ή τη συσκευή. 
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Όταν αδειάζετε το νερό από το δοχείο 
νερού 
1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού από τον 
αφυγραντήρα. 
2. Κρατήστε το δοχείο από τη λαβή και τη 
μετακινήστε το απαλά. 
3. Τραβήξτε το δοχείο προς την κατεύθυνση που 
φαίνεται και αδειάστε αργά το νερό από το δοχείο. 
4. Τοποθετήστε το δοχείο στον αφυγραντήρα. 
 
Σημείωση: 
Κατά τη διαδικασία αφύγρανσης, συλλέγεται νερό 
στο δοχείο νερού. Όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με 
νερό, ο αφυγραντήρας σταματάει να λειτουργεί 
αυτόματα και ο βομβητής ακούγεται για 5 φορές. 
 
 

Χειρολαβή 

 

Συνεχής αποστράγγιση 
Όπως φαίνεται παρακάτω, αφαιρέστε πρώτα το δοχείο νερού, τοποθετήστε την εσωτερική διάμετρο 

σωλήνα αποστράγγισης PVC στην οπή αποστράγγισης και στη συνέχεια, τοποθετήστε το δοχείο νερού 

στη θέση του. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Οπή συνεχούς  αποστράγγισης 
 

Σωλήνας  
Αποστράγγισης 

 

Δεξαμενή νερού 
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Καθαρισμός του φίλτρου 
1. Αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου από τη 
συσκευή. 
2. Βγάλτε το φίλτρο καθαρισμού αέρα από 
την υποδοχή. 
3. Πλύνετε καθαρίστε το φίλτρο με νερό. 
4. Αφήστε το να στεγνώσει και στερεώστε το 
φίλτρο στη θέση του. 
Παρατήρηση: Βεβαιωθείτε ότι είναι 
αποτελεσματική η αφύγρανση. Προτείνεται 
καθαρισμός του φίλτρου μία φορά την 
εβδομάδα. 

Βάση φίλτρου 

 

 
 
 
 

Φίλτρο 
Καθαρισμού 

Αέρα 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Δεξαμενή νερού 

Προφυλάξεις κατά τη χρήση 
1. Η περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας του αφυγραντήρα είναι 5 ℃ ~ 32 ℃. Παρακαλούμε 

χρησιμοποιήστε το σε αυτό το εύρος. (Αν χρησιμοποιήστε τη συσκευή εκτός αυτού του εύρους, το 

προϊόν θα σταματήσει να λειτουργεί, αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.) 

2. Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι μικρότερη από 5 ℃, η απόλυτη υγρασία περιβάλλοντος είναι 

αρκετά χαμηλή, δεν μπορεί να λειτουργήσει ο αφυγραντήρας. 

3. Κατά τη λειτουργία, ο εσωτερικός συμπιεστής θα σταματήσει και θα απελευθερώσει τη θερμότητα 

και θα προκαλέσει ελαφρά αύξηση της θερμοκρασίας του δωματίου, αυτό είναι ένα φυσιολογικό 

φαινόμενο. 

4. Ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με νερό. 

5. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του πλωτήρα λειτουργεί κανονικά. Μην τοποθετείτε τίποτα στο μοχλό. 

6. Ο αφυγραντήρας δεν μπορεί να λειτουργήσει ή να σταματήσει χωρίς λόγο, ελέγξτε ακολουθώντας 

τα παρακάτω βήματα: 

1) Ελέγξτε κανονικά το φις ή την πρίζα. 

2) Εάν το πρώτο βήμα είναι εντάξει, παρακαλούμε να περιμένετε 10 λεπτά. 

3) Εάν εξακολουθεί να μην μπορεί να λειτουργήσει, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης  

της συσκευής σας. 

7. Διατηρείτε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκατοστά μεταξύ της εισόδου, της εξόδου αέρα και των 

κοντινών αντικειμένων. 
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Πώς λειτουργεί 
Ο αφυγραντήρας θα σταματήσει αυτόματα μετά το τέλος του χρόνου λειτουργίας που έχει επιλεχθεί 

στο χρονοδιακόπτη (0H έως 24Η). 

Συνδέστε τον αφυγραντήρα σε παροχή ρεύματος 
 
Οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν 
Ο βομβητής θα εκπέμψει ήχο 
 
Ανοίξτε τα πτερύγια της γρίλιας εξόδου αέρα σε περίπτωση μη 
αυτόματης κίνησης των πτερυγίων. 
 

 

Πατήστε το πλήκτρο "ON OFF" του διακόπτη λειτουργίας 
Η λυχνία λειτουργίας "AUTOMATIC" ανάβει. 
 

 
 

 

Ρυθμίστε την επιθυμητή λειτουργία πιέζοντας το πλήκτρο "MODE" 
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο MODΕ οι λυχνίες που αντιστοιχούν σε κάθε επιλεγμένη 

λειτουργία ανάβουν. 

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODEγια 5 δευτερόλεπτα για να . ενεργοποιήσετε το 

κλείδωμα των πλήκτρων. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODEγια 5 δευτερόλεπτα για να 

απενεργοποιήσετε το κλείδωμα των πλήκτρων. 

 
  

Silent DryingAutomatic Continuous 
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Λειτουργία του χρονοδιακόπτη 
Πατήστε το πλήκτρο "TIMER" για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. 

TIMER (λειτουργία χρονοδιακόπτη) πατήστε το πλήκτρο του χρονοδιακόπτη για να προγραμματίσετε 

το χρόνο λειτουργίας και η αντίστοιχη λυχνία ανάβει όταν έχει προγραμματισθεί ο χρονοδιακόπτης. 

Πριν από τον προγραμματισμό, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία χρονοδιακόπτη (η 

λυχνία πρέπει να είναι σβηστή). 

Τα παρακάτω προγράμματα χρονοδιακόπτη είναι διαθέσιμα. 

Α) Λειτουργία καθυστερημένης απενεργοποίησης  όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση 

λειτουργίας. Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί τη προκαθορισμένη ώρα. 

Β) Με το πλήκτρο "TIMER" ρυθμίζετε την χρονική περίοδο λειτουργίας (0-24 ώρες). Η συσκευή θα 

αρχίσει μόλις φτάσει η τιμή ρύθμισης.  

Με την πάροδο του χρόνου, η λυχνία χρονοδιακόπτη που ανάβει θα δείχνει τον υπόλοιπο χρόνο. 

Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου. 

Προειδοποίηση 

Για να αποφύγετε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην πιέζετε το καλώδιο σε μια πόρτα. 

Προσοχή 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποτρέψει τα παιδιά να μπουν σε μια ντουλάπα όταν χρησιμοποιείτε τη 

συσκευή στην ντουλάπα. 

Διακοπή λειτουργίας 
Πατήστε ξανά το πλήκτρο "ON OFF". 

 Η λυχνία επιλογής λειτουργίας θα σβήσει και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί. 

Κλείστε το πτερύγιο. (Για το συσκευή με απενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματης ταλάντωσης) 
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Βομβητής 
Κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο, θα ακούγεται ο βομβητής. 

 

Σημείωση: 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει ένα από τα πτερύγια της γρίλιας. Εάν το πτερύγιο δεν ανοίξει πλήρως 

κατά τη λειτουργία, η λειτουργία πρόληψης της υπερθέρμανσης θα ενεργοποιηθεί και η συσκευή θα 

σταματήσει να λειτουργεί. 

Λόγω της λειτουργίας προστασίας της συσκευής, η λειτουργία αφύγρανσης ξεκινά μετά από περίπου 

3 λεπτά, αφότου η συσκευή είναι συνδεδεμένη ή όταν η συσκευή επανεκκινήσει μετά διακοπή 

παροχής. 

Η απόδοση του αφυγραντήρα επηρεάζεται από τον αέρα έξω από το δωμάτιο. Για αποτελεσματική 

λειτουργία, προσπαθήστε να αποφύγετε συχνά το άνοιγμα και το κλείσιμο των παραθύρων και των 

πορτών. 

Για σωστή απόδοση, χρησιμοποιήστε τον αφυγραντήρα κάτω από τη χρηστική θερμοκρασία 

λειτουργίας. Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία αφύγρανσης θα σταματήσει αυτόματα και θα 

αλλάξει σε λειτουργία καθαρισμού του αέρα όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη 

από περίπου 36οC. Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει θόρυβο στον 

αφυγραντήρα κατά την εκκίνηση της λειτουργίας. Όταν η κυκλοφορία  σταθεροποιηθεί, ο ήχος θα 

μειωθεί. 

 

Για να αλλάξετε την ρύθμιση του 
χρονοδιακόπτη πατήστε το πλήκτρο TIMER 
για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα. 
 
 

 
 
 
Σημειώσεις: 
Εκτός από τη λειτουργία "CONTINUOUS", o 
χρονοδιακόπτης (TIMER)ακυρώνεται κάθε φορά 
που πιέζεται το πλήκτρο "MODE". Αν χρειαστεί 
πατήστε ξανά τον χρονοδιακόπτη αφού πατήσετε 
το πλήκτρο "MODE" και  θα ξεκινήσει ο 
χρονοδιακόπτης. 
 
O χρονοδιακόπτης σταματά όταν γεμίσει το 
δοχείο νερού. Όταν αδειάσετε το δοχείο ο 
χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει 
 
 

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία 
χρονοδιακόπτη πατήστε το κουμπί TIMER, 
η λυχνία χρονοδιακόπτη θα σβήσει. 

 
 

Για να σταματήσετε τη λειτουργία του 
χρονοδιακόπτη πατήστε ξανά το πλήκτρο 
"ON OFF" 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Τύπος: CARAD HUMIFIX 20 DRY TWT - D20A2BFDR2 

Ικανότητα αφύγρανσης: 20 λίτρα / ημέρα (30 ℃ / 80%) -  / 12 λίτρα / ημέρα (27 ° C 60%) 

Τροφοδοσία ρεύματος: 220 V - 240 V ~ (50 Hz) 

Ονομαστική συχνότητα: 50Hz 

Ονομαστική ισχύς : 350W (27°C 60%) 

Μέγιστη ισχύς : 430W (32°C 90%) 

Ονομαστική ένταση : 1.8A 

Μέγιστη ένταση : 2.1A 

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 5.5L 

Παροχή αέρα: 195 ㎥ / ώρα 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης: ≤ 47dB(A) 

Βαθμός προστασίας από υγρά: IPX0 

Καθαρό βάρος: 14,5kg 

Διαστάσεις: Ύψος 580mm, Μήκος 360mm, Πλάτος 220mm 

Θερμοκρασία δωματίου: 5℃ - 32℃ 

Ψυκτικό μέσο: R134a / 160g 

Πίεση αναρρόφησης: 1.0MPa 

Πίεση εκτόνωσης: 2.0MPa 

Ασφάλεια: AC250V 3.15A 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση για λόγους 

βελτίωσης. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Πριν ζητήσετε επισκευή, ελέγξτε τα εξής: 
Δυσλειτουργία 

 
Σημεία προς έλεγχο 
 

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
 

Δεν λειτουργεί Ελέγξτε αν το φις είναι 
αποσυνδεδεμένο. 
 

Τοποθετήστε το φις σε μια 
ηλεκτρική πρίζα πλήρως και με 
ασφάλεια. 

Ελέγξτε αν το δοχείο νερού είναι 
γεμάτη με νερό. 

Αδειάστε το νερό από το δοχείο. 

Ελέγξτε αν το δοχείο νερού δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά στη θέση της. 

Τοποθετήστε το δοχείο στη 
συσκευή σωστά στη θέση του. 

Ελέγξτε αν όλα τα πτερύγια είναι 
κλειστά. 

Ανοίξτε ένα από τα πτερύγια. 
 

Ο αφαιρούμενη υγρασία 
είναι μικρή 
 

Για να δείτε εάν τα φίλτρα είναι 
λερωμένα. 

Καθαρίστε τα φίλτρα όπως 
ορίζεται. 

Ελέγξτε αν τα ανοίγματα του αέρα 
είναι μπλοκαρισμένα. 

Αφαιρέστε τα εμπόδια από τα 
ανοίγματα του αέρα. 

Ελέγξτε εάν ο αφυγραντήρας είναι 
ρυθμισμένος σε υψηλή υγρασία. 

Ρυθμίστε την υγρασία σε χαμηλό 
επίπεδο 

Δυνατός ήχος κατά τη 
λειτουργία 

Ελέγξτε εάν η συσκευή δεν έχει 
εγκατασταθεί όπως έχει καθοριστεί. 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε 
επίπεδο και σταθερό πάτωμα. 

Η λειτουργία σταματά 
κατά τη διάρκεια της 
αφύγρανσης 

Ελέγξτε αν η θερμοκρασία χώρου 
είναι υψηλότερη από τη συνήθη  
θερμοκρασία λειτουργίας. 

Η λειτουργία αφύγρανσης θα 
ξεκινήσει αυτόματα όταν μειωθεί 
η θερμοκρασία. 

Τα πλυμένα ρούχα δεν 
στεγνώνουν 
 

Ελέγξτε αν τα πλυμένα ρούχα δεν 
εκτίθενται στον αέρα από τη 
συσκευή. 

Προσπαθήστε να αποκαλύψετε το 
πλυμένο ρούχο. 
 

Ελέγξτε εάν η θερμοκρασία 
δωματίου είναι πολύ χαμηλή. 
 

Τα πλυμένα ρούχα είναι δύσκολο 
να στεγνώσουν σε συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασίας. 

 

  



19 
 

 

Τίποτα δεν είναι λάθος με τον αφυγραντήρα σας σε περίπτωση των ακόλουθων 

φαινομένων 
Φαινόμενο 
 

Λόγος 
 

Η λειτουργία σταματά 
περιστασιακά 

Η συσκευή ξεπαγώνει (Δείτε τη σελίδα 5). 

 
Η ποσότητα νερού που 
αφαιρέθηκε είναι μικρή 
 

Ο ποσότητα νερού από αφύγρανση  μειώνεται όταν η 
θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλή (δείτε τη σελίδα 6). Η 
συσκευή σταματά να λειτουργεί όταν η θερμοκρασία δωματίου 
είναι κάτω από περίπου. 
Η συσκευή σταματά την αφύγρανση επειδή η υγρασία σε ένα 
δωμάτιο πέφτει στο 60% ή λιγότερο στη λειτουργία "Αυτόματη". 
(Δείτε τη σελίδα 5). 

Η υγρασία σε ένα δωμάτιο 
παραμένει υψηλή 
 

Το μέγεθος του δωματίου μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. (Βλ. 
Σελίδα 5) 
Οι πόρτες ή τα παράθυρα του δωματίου μπορεί να ανοίγουν και 
/ ή να κλείνουν συχνά. (Βλ. Σελίδα 5) 
Ο αφυγραντήρας χρησιμοποιείται μαζί με έναν θερμαντήρα 
κηροζίνης που εκπέμπει ατμούς. 

Κακή μυρωδιά κατά τη λειτουργία 
 

Η μυρωδιά εκπέμπεται από τοίχους, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα. 

Ο ήχος παράγεται μέσα στη 
συσκευή 

Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού μπορεί να προκαλέσει ήχο 
μέχρι να σταθεροποιηθεί. 
 

Υπάρχει νερό  στο δοχείο νερού Υπάρχει περίπτωση να παραμένει νερό στο δοχείο σε 
καινούργια συσκευή επειδή η συσκευή υποβάλλεται σε δοκιμή 
αφύγρανσης στο εργοστάσιο παραγωγής. 

Ενεργοποιείται ο βομβητής 
 

Ο βομβητής ακούγεται όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη με 
νερό. (Βλέπε σελίδα 15). 
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Όροι εγγύησης 
1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή της συσκευής από καταστήματα της Ελληνικής αγοράς 

για  24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς KAI για οικιακή χρήση. Συσκευές που χρησιμοποιούνται 
για επαγγελματική χρήση δεν καλύπτονται από εγγύηση καθώς αυτές καλύπτονται με συμβάσεις 
συντήρησης. Σε περίπτωση βλάβης η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με την απόδειξη 
αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η εκτύπωση φορολογικής 
σήμανσης και  να αναγράφονται  τα στοιχεία του αγοραστή. 

2) Η επέκταση της εγγύησης για 2 επιπλέον μήνες (συνολικά 24+2=26 μήνες) ενεργοποιείται σε 10 
ημέρες από την αγορά της συσκευής από την ιστοσελίδα www.carad.gr στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ή ταχυδρομικά με αποστολή συστημένου του αποκόμματος της εγγύησης που προορίζεται για τον 
κατασκευαστή σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του 
αγοραστή και σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το κατάστημα αγοράς. 

3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αν 
η βλάβη προέρχεται από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται  για 
επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που ακολουθούν: 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, 
τομές σωληνώσεων) και από μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από απουσία συντήρησης της συσκευής (π.χ. μη καθαρισμός 
φίλτρων) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

 Για βλάβες στη συσκευή ή σε εξαρτήματα αυτής που προκλήθηκαν από διακοπές 
ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή πτώση της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 
15%, από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.  

 Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη 
χρήση της συσκευής. 

 Για επεμβάσεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την 
εταιρεία. 

 Για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά 
άλατα).  

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. 
ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, καλωδιώσεις, γειώσεις, κ.λ.π.). 

 Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα. 

4) Η κατ’ οίκον επίσκεψη τεχνικού για φορητές συσκευές (συσκευές που παραλαμβάνονται από 
κατάστημα, π.χ. αφυγραντήρες) επιβαρύνει τον πελάτη όπως και τα έξοδα μεταφοράς/αποστολής 
της συσκευής σε σημείο τεχνικής υποστήριξης.  

5) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα 
μετάβασης επιβαρύνουν τον πελάτη. 

6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι 
την αντικατάσταση αυτών. Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται στην εταιρεία. 

7) Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα ΑΜΕΣΟΥ αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά συνεργεία 
της: ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΚΑΜΙΝΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 
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Στοιχεία Αγοραστή 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε.  

      ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τηλ. 2104212350 

      Fax 2104200036,  

Email info@carad.gr 

www.carad.gr 
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