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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του νέου σας αφυγραντήρα που καλύπτει τις απαιτήσεις σας 

και της οικογένειάς σας. Αυτό το εγχειρίδιο θα σας δώσει πολύτιμες πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για τη σωστή φροντίδα και συντήρηση του νέου σας αφυγραντήρα. Αφιερώστε 

λίγα λεπτά για να διαβάσετε τις οδηγίες προσεκτικά και να εξοικειωθείτε με όλες τις 

λειτουργικές δυνατότητες αυτού του αφυγραντήρα.  

Η συσκευή αυτή αφαιρεί την ανεπιθύμητη υγρασία από τον αέρα δημιουργώντας ένα πιο άνετο 

περιβάλλον στο σπίτι ή το γραφείο σας. Μπορεί να μετακινηθεί εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο 

μέσα στο σπίτι σας. 
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Χαρακτηριστικά 

ΙΙΙΙσχυρή σχυρή σχυρή σχυρή ιιιικανότητακανότητακανότητακανότητα    αφύγρανσηςαφύγρανσηςαφύγρανσηςαφύγρανσης    

Αξιοποιώντας την τεχνολογία ψύξης, ο αφυγραντήρας αφαιρεί δυναμικά την υγρασία από τον αέρα για τη  

μείωση του επιπέδου υγρασίας του δωματίου προσφέροντας άνεση διατηρώντας τον αέρα ξηρό στο χώρο. Η 

μέγιστη ικανότητα αφύγρανσης του Ηumifix 12 είναι 12L/24hr.  

Ελαφριά φΕλαφριά φΕλαφριά φΕλαφριά φορητή ορητή ορητή ορητή συσκευήσυσκευήσυσκευήσυσκευή    

Ο αφυγραντήρας έχει κατασκευαστεί για να είναι μικρών διαστάσεων και ελαφρύ. Οι ρόδες στο κάτω της 

συσκευής καθιστούν εύκολη τη μετακινηθούν από δωμάτιο σε δωμάτιο. 

Χαμηλή θερμοκρασία λΧαμηλή θερμοκρασία λΧαμηλή θερμοκρασία λΧαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξηςειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξηςειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξηςειτουργίας με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης    

Όταν η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. μεταξύ 5 ℃ και 12 ℃, σταματά κάνοντας απόψυξη  

κάθε 30 λεπτά. Όταν η συσκευή λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 12 ℃ και 20 ℃, σταματά κάνοντας 

απόψυξη κάθε 45 λεπτά 

Ρυθμιζόμενος υγροστάτηςΡυθμιζόμενος υγροστάτηςΡυθμιζόμενος υγροστάτηςΡυθμιζόμενος υγροστάτης    

Ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας από τον υγροστάτη. 

ΧρονοδιακόπτηςΧρονοδιακόπτηςΧρονοδιακόπτηςΧρονοδιακόπτης    On / On / On / On / OffOffOffOff    

Προγραμματίσετε τη συσκευή για να τη ενεργοποιήσετε σε λειτουργία και να την απενεργοποιήσετε 

αυτόματα. 

Αθόρυβη λειτουργίαΑθόρυβη λειτουργίαΑθόρυβη λειτουργίαΑθόρυβη λειτουργία    

Ο αφυγραντήρας λειτουργεί με χαμηλό επίπεδο θορύβου. 

Ενεργειακή απόδοσηΕνεργειακή απόδοσηΕνεργειακή απόδοσηΕνεργειακή απόδοση    

Η κατανάλωση σε ηλεκτρικό ρεύμα είναι χαμηλή. 

Συνθήκες λεΣυνθήκες λεΣυνθήκες λεΣυνθήκες λειτουργίαςιτουργίαςιτουργίαςιτουργίας    

Η ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής έχει μετρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου 35οC με σχετική υγρασία 95%. 

Εάν οι προδιαγραφές της συσκευής βελτιωθούν θα επισημαίνεται αυτό στην η πινακίδα τεχνικών 

χαρακτηριστικών του προϊόντος που θα αποτυπώνονται οι τις νέες προδιαγραφές. Η θερμοκρασία λειτουργίας 

της συσκευής είναι μεταξύ 5 οC έως 35οC. Εάν η θερμοκρασία του δωματίου είναι εκτός αυτών των ορίων, η 

συσκευή δεν θα λειτουργήσει κανονικά. 

Προειδοποίηση για ανακύκλωση 

Δεν επιτρέπεται η απόρριψη της συσκευής μαζί με τα αστικά απόβλητα . Προκειμένου να 

αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή τη ανθρώπινη υγεία από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για να βοηθήσετε στην βιώσιμη 

επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Χρησιμοποιήστε τα συστήματα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ ή 

επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν αυτό το 

προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση. 

Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα Απόβλητα 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία είναι το πλαίσιο μίας 

Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού. 
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας 

 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρακαλούμε να τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας: 

 

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τον καθαρισμό ή αποθήκευση. 

2. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή τοποθετείτε τη συσκευής κοντά σε νερό. Η συσκευή δεν 

πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με πλυντήριο ρούχων. 

3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα ή κοντά σε 

εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά. 

4. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στις εισόδους και εξόδους αέρα της 

συσκευής. 

5. Μην κάθεστε ή στηρίζεστε στη συσκευή. 

6. Αφαιρέστε το νερό που έχει συλλεχθεί στο δοχείο, όπως απαιτείται 

7. Μην λειτουργείτε τον αφυγραντήρα σε κλειστό χώρο, όπως μέσα σε ένα ντουλάπι, καθώς 

μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 

8. Μην τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε βρώσιμα αντικείμενα, αντικείμενα τέχνης, ή 

επιστημονικά υλικά. 

9. Εγκαταστήστε σωλήνες συνεχούς σε κλίση και βεβαιωθείτε ότι το νερό από τα συμπυκνώματα 

μπορεί να αποστραγγίζεται συνεχώς. 

10. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

11. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσιτή. 

12. Παρακαλώ κρατήστε μια απόσταση 20 εκατοστών γύρω από συσκευή και τοίχο ή άλλα 

αντικείμενα για να εξασφαλίζετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα. 

13. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σύμφωνα με τους τοπικούς εθνικούς κανονισμούς 

ασφαλείας. 

14. Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. 

15. Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μέσα μαζικής μεταφοράς. 

16. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

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

γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 

άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . 

17. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

18. (CE) N 842/2006: R410A είναι ένα είδος φθοριούχου αερίου θερμοκηπίου που καλύπτεται από 

το πρωτόκολλο του Κιότο. Το συνολικό δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) είναι 1300 

19. Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο με πλυντήριο. 

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

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

και γνώσης, αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με 

ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εμπλακούν. Τα 

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να 

γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη 
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Περιγραφή Συσκευής 

  

Μέρη της συσκευής 

 

 
 

 

1. Πλευρικό κάλυμμα     2. Εμπρόσθιο κέλυφος  3. Άνω κάλυμμα     

4. Έξοδος αέρα      5. Χειρολαβή    6. Χειριστήριο 

7. Οπίσθιο κέλυφος    8. Καλώδιο παροχής    9. Δοχείο νερού 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

 

 

1. Φίλτρο ενεργού άνθρακα（Optional）    2. Φίλτρο PU（Optional） 

1 2 
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Οδηγίες λειτουργίας 

         

Ενδείξεις με Ενδείξεις με Ενδείξεις με Ενδείξεις με LEDLEDLEDLED    

1. LED ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ 

2. LED ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: ON 

3. LED ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

4. LED ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

5. LED ΜΙΚΡΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

6. LED ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

7. LED ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΟΝΙΣΤΗ  

 

Οθόνη 2 στοιχείων για ένδειξης επίπεδου υγρασίας & ρύθμιση χρονοδιακόπτη   

 
Η οθόνη έχει 3 λειτουργίες: 
1. Όταν η συσκευή συνδεθεί με παροχή ρεύματος, δείχνει το επίπεδο υγρασίας στο χώρο. 

2. Όταν ρυθμιστεί το επιλεγμένο επίπεδο υγρασίας, δείχνει το επίπεδο υγρασίας που έχετε επιλέξει. 

3. Όταν προγραμματίσετε το χρόνο που θα λειτουργεί και θα σταματήσει, θα δείχνει τις ώρες. 

 



[7] 

 

 

 

Λειτουργίες ΠλήκτρωνΛειτουργίες ΠλήκτρωνΛειτουργίες ΠλήκτρωνΛειτουργίες Πλήκτρων    

A. Πλήκτρο On/Off                         

B. Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας               

C. Πλήκτρο ρύθμισης χρονοδιακόπτη          

D. Πλήκτρο ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα    

E. Πλήκτρο ενεργοποίησης ιονιστή            

 

Περιγραφή λειτουργίαςΠεριγραφή λειτουργίαςΠεριγραφή λειτουργίαςΠεριγραφή λειτουργίας    

Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με πράσινο χρώμα όταν η συσκευή είναι στην πρίζα, 

ανεξάρτητα από το αν λειτουργεί ή όχι. 

2. Πιέστε το πλήκτρο   μία φορά για να ξεκινήσει η λειτουργία. Πατήστε το ξανά για να σταματήσει τη 

λειτουργία.. 

3. Πιέστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Μπορεί να ρυθμιστεί 

μεταξύ υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας 

4. Πιέστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο, το οποίο μπορεί 

να ρυθμιστεί από 40% έως 80% ανά διαστήματα 5%. 

Μετά από μια περίοδο λειτουργίας, όταν στο περιβάλλον υγρασία είναι χαμηλότερη από την επιλεγμένη 

υγρασία κατά 2%, ο συμπιεστής θα σταματήσει και ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί 3 λεπτά αργότερα. 

Όταν στο περιβάλλον η υγρασία είναι υψηλότερη κατά 2% από την επιλεγμένη υγρασία, ο συμπιεστής θα 

επανεκκινήσει μετά από το πέρας του χρόνου των 3 λεπτών για την προστασία του συμπιεστή.  

5. Πιέστε το πλήκτρο  για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη： 

Πατήστε το πλήκτρο για να προγραμματίσετε το χρόνο που η συσκευή λειτουργεί και μετά διακόπτει τη 

λειτουργία της. Αν θέλετε να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο για να ρυθμίσετε το χρόνο σε 

00, και πατήστε το πλήκτρο, θα εμφανίζονται στην οθόνη κυκλικά οι επιλογές από 00-01-02 ...... 23-24. Αυτός 

είναι ο προγραμματισμένος χρόνος για να διακοπεί η λειτουργία της συσκευής. Ο προγραμματισμένος χρόνος 
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θα ακυρωθεί, κάθε φορά όταν αλλάζετε ρύθμιση με το χέρι. Ο προγραμματισμένος χρόνος παραμένει 

αμετάβλητος, αν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί, λόγω γεμάτου δοχείου ή κατά τη διάρκεια της απόψυξης 

 

6. Πιέστε το πλήκτρο    

‘Όταν πιέσετε το πλήκτρο   tξεκινά η λειτουργία ιονισμού και ανάβει το αντίστοιχο LED. 

 

Άδειασμα του νερούΆδειασμα του νερούΆδειασμα του νερούΆδειασμα του νερού    

Όταν το δοχείο αποστράγγισης είναι πλήρες, η φωτεινή ένδειξη πληρότητας του δοχείου θα ανάψει, η 

λειτουργία θα σταματήσει αυτόματα και ο βομβητής θα ηχήσει 15 φορές για να ειδοποιήσει το χρήστη ότι 

πρέπει να αδειάσει το δοχείο αποστράγγισης του νερού.                                                                        

Άδειασμα τΆδειασμα τΆδειασμα τΆδειασμα του δοχείου ου δοχείου ου δοχείου ου δοχείου νερούνερούνερούνερού    

1. Πιέστε ελαφρά στις πλευρές του δοχείου με τα δύο χέρια και τραβήξτε το δοχείο έξω απαλά. 

 

 

 
 

 

2. Αδειάστε το νερό που έχει συγκεντρωθεί    
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

1. Μην αφαιρείτε το φλοτέρ από το δοχείο νερού. Η αισθητήρας πληρότητας νερού δεν θα είναι πλέον σε 

θέση να ανιχνεύει τη στάθμη του νερού σωστά χωρίς το φλοτέρ και το νερό μπορεί να διαρρεύσει από τη 

δεξαμενή νερού. 

                                       

2. Εάν το δοχείο αποστράγγισης είναι βρώμικο, πλύνετε το με κρύο ή χλιαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε 

απορρυπαντικά, σφουγγάρια, πανιά που έχουν υποστεί χημική επεξεργασία για σκόνη, βενζίνη, διαλυτικό ή 

άλλους διαλύτες, καθώς αυτά μπορεί να χαράξουν και να καταστρέψει το δοχείο και να προκαλέσουν 

διαρροή νερού 

3. Κατά την αντικατάσταση του δοχείου αποστράγγισης, πιέστε το δοχείο σταθερά στη θέση του με τα δύο 

χέρια. Εάν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο αισθητήρας "γεμάτου δοχείου" θα ενεργοποιηθεί και ο 

αφυγραντήρας δεν θα λειτουργήσει. 

 

Συνεχής αποστράΣυνεχής αποστράΣυνεχής αποστράΣυνεχής αποστράγγιση γγιση γγιση γγιση     

Η συσκευή διαθέτει σημείο εξόδου για συνεχή αποστράγγιση. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό σωλήνα 

(με εσωτερική διάμετρο 10mm) και εισάγετε τον στην οπή αποστράγγισης (στην ενδιάμεση επιφάνεια), 

που φτάνει έξω από την πλευρά που βρίσκεται το δοχείο νερού, στηρίξτε το και ρυθμίστε την όδευση 

του σωλήνα αποστράγγισης. 

Το νερό από το σημείο αποστράγγισης μπορεί να αποστραγγίζεται συνεχώς από τη συσκευή. 
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Kαθαρισμός και Συντήρηση 

Καθαρισμός του σώματος της συσκευήςΚαθαρισμός του σώματος της συσκευήςΚαθαρισμός του σώματος της συσκευήςΚαθαρισμός του σώματος της συσκευής    

Σκουπίστε το με ένα μαλακό υγρό πανί 

ΚαθαρισμόςΚαθαρισμόςΚαθαρισμόςΚαθαρισμός    τουτουτουτου    φίλτρουφίλτρουφίλτρουφίλτρου    

1. Αφαιρέστε πρώτα τη γρίλια εισόδου αέρα και μετά αφαιρέστε το φίλτρο αέρα 

                      
 

2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

Περάστε με ηλεκτρική σκούπα ελαφρά πάνω από την επιφάνεια του φίλτρου αέρα για να 

απομακρύνετε τη βρωμιά. Αν το φίλτρο αέρα είναι εξαιρετικά βρώμικο, πλύνετε το με ζεστό νερό και 

ένα ήπιο καθαριστικό και στεγνώστε το καλά. 

 

 

3. Τοποθετείστε στη θέση του το φίλτρο αέρα 

Τοποθετήστε το φίλτρο μέσα στη θέση του και στη συνέχεια κουμπώστε τη γρίλια εισόδου αέρα σωστά. 
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Αποθήκευση του αφυγραντήραΑποθήκευση του αφυγραντήραΑποθήκευση του αφυγραντήραΑποθήκευση του αφυγραντήρα    

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και θέλετε να την αποθηκεύσετε σημειώστε 

τα ακόλουθα βήματα: 

1. Αδειάστε τυχόν υπολείμματα νερού από το δοχείο αποστράγγισης. 

2. Διπλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τοποθετείστε το στο δοχείο νερού. 

3. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

4. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος. 

 

        
 

 

Αποστάσεις Αποστάσεις Αποστάσεις Αποστάσεις για σωστή λειτουργίαγια σωστή λειτουργίαγια σωστή λειτουργίαγια σωστή λειτουργία    

Διατηρήστε την ελάχιστη απόσταση 20 cm γύρω από τον αφυγραντήρα όταν η συσκευή λειτουργεί 

όπως φαίνεται στο σχήμα. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Εάν προκύψει πρόβλημα όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω στοιχεία πριν 

καλέσετε βοήθεια από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν λειτουργία 

Ίσως έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο 

παροχής από την πρίζα; 

Συνδέστε το καλώδιο παροχής σε  

πρίζα με τάση 

Ίσως η ενδεικτική λυχνία γεμάτου 

δοχείου αναβοσβήνει; 

(Το δοχείο είναι γεμάτο νερό ή  

είναι σε λάθος θέση) 

Αδειάστε το νερό από το δοχείο και 

τοποθετείστε το δοχείο ξανά στη θέση 

του 

Ίσως η θερμοκρασία του χώρου 

είναι πάνω από 35οC ή κάτω από  

5oC  

Το σύστημα προστασίας είναι 

ενεργοποιημένο και η συσκευή δεν 

μπορεί να ξεκινήσει. 

Δεν λειτουργεί η αφύγρανση 

Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

όπως περιγράφεται στη παράγραφο 

"Καθαρισμός του αφυγραντήρα". 

Ίσως εμποδίζεται η είσοδος ή η  

έξοδος αέρα από τη συσκευή 

Αφαιρέστε το εμπόδιο από τον είσοδο

την έξοδο αέρα. 

Δεν βγαίνει αέρας από τη  

συσκευή 
Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

όπως περιγράφεται στη παράγραφο 

"Καθαρισμός του αφυγραντήρα". 

Θορυβώδης λειτουργία 

Ίσως η συσκευή είναι ασταθής ή  

σε κλίση 

Μετακινήστε τη συσκευή σε μια 

σταθερή, ανθεκτική θέση. 

Ίσως το φίλτρο είναι βουλωμένο 

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα 

όπως περιγράφεται στη παράγραφο 

"Καθαρισμός του αφυγραντήρα". 
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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 

       

 

        

        

ΟΝΟΜΑTEΠΩNYMO ΑΓΟΡΑΣΤΗ        

        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        

        

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ      HΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ  ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ 

        

TΗΛΕΦΩΝΟ  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ     

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΜΕ ΖΕΟΛΙΘΟ - CARAD  ΗUMIFIX ZEN 22      

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΥΠΟΣ - MODEL  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

        

SERIAL  NUMBER 

 

       

      5/03/13 7:34:23 PMREF  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ      
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Στοιχεία εγγύησης για την εταιρεία 

�  ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣ                

 

 ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε.  

            ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

            Fax 2104200036, Email info@carad.gr 

       

 

        

        

ΟΝΟΜΑTEΠΩNYMO ΑΓΟΡΑΣΤΗ        

        

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        

        

ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ      HΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ 

        

TΗΛΕΦΩΝΟ  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ     

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ CARAD   ΗUMIFIX 12      

ΣΥΣΚΕΥΗ  ΤΥΠΟΣ - MODEL  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

        

SERIAL  NUMBER 

 

       

      5/03/13 7:34:23 PMREF  

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ      
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ΚΑΡΑΝΤ Α.B.E.Ε.  

            ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

            Τ. 2104212350, Fax 2104200036 

 Email info@carad.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


