
 

 

 

 

 

  

 

 

 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ – ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ 



ημανηικέρ πποθςλάξειρ 
Απηή ε ζπζθεπή δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη από νπνηνλδήπνηε 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή 
πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο ή από νπνηνλδήπνηε κε αλεπαξθή εκπεηξία ή γλώζε ρξήζεο 
ηεο ζπζθεπήο, εθηόο εάλ βξίζθεηαη ππό ηελ επίβιεςε ή ηνπ έρνπλ δνζεί νδεγίεο εθ ησλ 
πξνηέξσλ γηα ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο από ην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 
αζθάιεηά ηνπ. 
Τα παηδηά ζα πξέπεη λα επηβιέπνληαη γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη δελ παίδνπλ κε ηε 
ζπζθεπή. 
Πξηλ ηε ρξήζε, βεβαησζείηε όηη ε ηάζε ηεο παξνρήο ξεύκαηνο είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ 
αλαγξάθεηαη ζην παξόλ εγρεηξίδην, ζπλδέζηε ηε ζπζθεπή κόλν ζε ελαιιαζζόκελν 
ξεύκα ζε ζσζηά εγθαηεζηεκέλε θαη γεησκέλε πξίδα˙ ην θαιώδην θαη ην θηο ζα πξέπεη λα 
είλαη εληειώο ζηεγλά. 
Μελ αθήλεηε ηε ζπζθεπή ρσξίο επίβιεςε θαηά ηε ρξήζε. 
Μελ ηξαβάηε ην θαιώδην πάλσ από αηρκεξέο άθξεο – θξαηήζηε ην θαιώδην καθξηά από 
ζεξκόηεηα θαη ιάδη γηα πξνζηαζία. 
Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε θαπηέο επηθάλεηεο ή θνληά ζε απηέο. 
Μελ ηξαβάηε ην θηο από ην θαιώδην ή ην βγάδεηε από ηελ πξίδα κε βξεγκέλα ρέξηα. 
Καηά ηε ρξήζε ηα παηδηά δελ επηηξέπεηαη λα αγγίμνπλ ηε ζπζθεπή γηα λα απνθύγνπλ ηνλ 
θίλδπλν. 
Εάλ ζπκβεί θάηη από ηα παξαθάησ, παξαθαιώ βγάιηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα: 

 Η ζπζθεπή ή ην θαιώδην έρνπλ ππνζηεί βιάβε 

 Η ζπζθεπή έρεη πέζεη θαηά ιάζνο ή ππάξρεη ππνςία ειαηηώκαηνο 
Πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή, ζηγνπξεπηείηε όηη νη θέηεο ςσκηνύ δελ έρνπλ θνιιήζεη 
ζηηο πιάθεο. Εάλ απηό ζπκβεί, πξώηα απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή θαη κεηά αθαηξέζηε ην 
θνιιεκέλν ςσκί. 
Πξνζνρή: Σε πεξίπησζε πνπ θαεί ην ςσκί, ε ζεξκνθξαζία ηεο ζπζθεπήο ζα είλαη πνιύ 
πςειή. Πνηέ κελ αγγίμεηε ηελ ηνζηηέξα εθείλε ηε ζηηγκή. 
Σεκείσζε: Τν θπξίσο ζώκα ηεο ηνζηηέξαο ζα θαεί πνιύ θαηά ηε ρξήζε, εηδηθά ζηελ 
πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη νη πιάθεο. Παξαθαιώ πξνζέμηε λα κελ θαείηε. Παξαθαιώ 
ρξεζηκνπνηήζηε κόλν ηε ιαβή γηα λα ηελ ιεηηνπξγήζεηε. 
 Με βάδεηε ηα δάρηπιά ζαο ή κεηαιιηθά αληηθείκελα όπσο καραίξηα ή πηξνύληα ζηηο 
πιάθεο. 
Χξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κόλν ζε νξηδόληηα ζέζε θαη πάλσ ζε θαηάιιειε επηθάλεηα. 
Μελ ςήλεηε ςσκί κε αινπκηλόραξην. 
Απνζπλδέζηε ηε ζπζθεπή πξηλ ηνλ θαζαξηζκό θαη ηε ζπληήξεζε.  
Με βπζίζεηε ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή άιια πγξά.  
Η ζπζθεπή δε ζα πξέπεη πνηέ λα ελεξγνπνηείηαη κε εμσηεξηθό ρξνλνδηαθόπηε ή 
νπνηνδήπνηε μερσξηζηό ζύζηεκα ηειεθνληξόι.  
Αθαηάιιειε ρξήζε ή επηζθεπή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θίλδπλν. Σε πεξίπησζε θαθήο ή 
ιαλζαζκέλεο ρξήζεο ή επηζθεπήο, δελ ππάξρεη θακία ππαηηηόηεηα ζε πηζαλή δεκηά.. 
Η ζπζθεπή είλαη ζρεδηαζκέλε κόλν γηα ρξήζε ζε εζσηεξηθό ρώξν θαη όρη ζε εμσηεξηθό. 
Εάλ ην θαιώδην ππνζηεί δεκηά, γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί από έκπεηξν ηερληθό θέληξνπ επηζθεπώλ. 
Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή πάλσ ή θνληά ζε εζηία αεξίνπ, ειεθηξνζεξκαληηθά 
ζηνηρεία ή θαπηέο εζηίεο, όπσο θαη ζε άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο.  
Κξαηήζηε ηε ζπζθεπή καθξηά από ηνίρνπο, θνπξηίλεο θαη άιια εύθιεθηα πιηθά θαηά ηε 
ρξήζε. 
Με ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή άδεηα γηα πνιιή ώξα. 
Χξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή γηα νηθηαθνύο ζθνπνύο κόλν θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ νξίδεηαη 
από απηό ην εγρεηξίδην. 
Πνηέ κε ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ζε εμσηεξηθό ρώξν θαη δηαηεξείηε ηελ πάληα ζε 
μεξό πεξηβάιινλ. 



Πνηέ κε βπζίζεηε ηε ζπζθεπή ζε λεξό ή άιια πγξά γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Πνηέ κελ 
ηελ ηνπνζεηήζεηε ζην πιπληήξην πηάησλ.   
Τνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε ηξαπέδη ή ζε επίπεδε επηθάλεηα. 
Ο αθπγξαληήξαο ηεο Beper ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία Peltier (ρσξίο θνκπξέζνξα) ε 
νπνία ηνλ θάλεη ειαθξύ θαη αζόξπβν. Είλαη ηδαληθόο γηα κηθξά δσκάηηα. Ο θαθόο 
αεξηζκόο πξνθαιεί νζκέο κνύριαο θαη κύθεηεο ζε ληνπιάπεο, ληνπιάπηα θηι. Ο 
αθπγξαληήξαο εμνπδεηεξώλεη απηό ην πξόβιεκα θξαηώληαο ηελ αηκόζθαηξα ρσξίο ηελ 
αλεπηζύκεηε πγξαζία.   
 
Πεπιγπαθή πποϊόνηορ 

(1) Δηαθόπηεο On/Off 
(2) Πξάζηλε έλδεημε LED «On» 
(3) Κίηξηλε Έλδεημε LED «Γεκάην» (Full) 
(4) Είζνδνο αέξα 
(5) Αθαηξνύκελε δεμακελή λεξνύ 
(6) Έμνδνο μεξνύ αέξα 
(7) Λαβή κεηαθνξάο 
(8) Είζνδνο ηξνθνδνζίαο DC 
(9) Λαζηηρέληα πόδηα 
(10) Τξνθνδνζία ξεύκαηνο 
(11) Τξύπα αδεηάζκαηνο λεξνύ 
(12) Δηαθόπηεο θινηέξ 
 
Για να αποθύγεηε ηλεκηποπληξία, μην ηην 
ανοίγεηε· δεν ςπάπσοςν εξαπηήμαηα 
επιζκεςάζιμα από ηον σπήζηη ζηο 
εζωηεπικό. 
 
 
Υαπακηηπιζηικά 
Δπλαηόηεηα αθύγξαλζεο: Πεξίπνπ 600ml/εκέξα 
ζηνπο 30°C, 80%RH 
Σηνηρείν ςύμεο: Θεξκνειεθηξηθή κνλάδα Peltier  
Χσξεηηθόηεηα δεμακελήο: 2lt 
Αηζζεηήξαο ζηάζκεο λεξνύ: Απηόκαηε απελεξγνπνίεζε κε ηελ «Κίηξηλε» έλδεημε LED 
όηαλ ε δεμακελή είλαη γεκάηε 
 
ύνδεζη 
Σπλδέζηε ην βύζκα ηξνθνδνζίαο DC ζηελ είζνδν ηξνθνδνζίαο DC ηεο ζπζθεπήο.  
Πηέζηε ηνλ δηαθόπηε «On/Off» ζηε ζέζε on θαη ν αθπγξαληήξαο ζα μεθηλήζεη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ. Η πξάζηλε ιπρλία LED ζα είλαη αλακκέλε. Αθνύζηε θαη ληώζηε ηνλ μεξό 
αέξα λα δηαρέεηαη από ηελ έμνδν αέξα (Fig.1).  
Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ζπζθεπή πηέζηε ηνλ δηαθόπηε «On/Off» ζηε ζέζε 
«Off»(Fig.2) 

 

 

 

 

 

 



Αθαιπούμενη δεξαμενή νεπού 

Όηαλ ε δεμακελή λεξνύ γεκίζεη, κε πεξίπνπ 1,5 ιίηξν λεξό, ε ζπζθεπή ζα 

απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα θαη ε θίηξηλε ιπρλία LED ζα αλάςεη.  

Γηα λα αθαηξέζεηε ηε δεμακελή λεξνύ, απελεξγνπνηήζηε πξώηα ηε ζπζθεπή, πηέδνληαο ην 

θνπκπί «On/Off» ζηε ζέζε «Off». Έπεηηα αθαηξέζηε ηε δεμακελή λεξνύ από ηνλ 

αθπγξαληήξα θαη ρύζηε ην λεξό ζηελ ηνπαιέηα ή ην κπάλην. Επαλαηνπνζεηήζηε ηε 

δεμακελή ζηε ζπζθεπή. Γηα επαλέλαξμε ηεο αθύγξαλζεο πηέζηε ηνλ δηαθόπηε «On/Off» 

ζηε ζέζε on μαλά. 

 

Καθαπιζμόρ 

Πξηλ θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή, απελεξγνπνηήζηε ηνλ αθπγξαληήξα θαη απνζπλδέζηε ην θηο 

από ηελ πξίδα. Χξεζηκνπνηήζηε έλα θνκκάηη καιαθό παλί γηα λα θαζαξίζεηε ηελ επηθάλεηα 

ηεο ζπζθεπήο. Ελαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζηε βνύξηζα γηα λα απνκαθξύλεηε ηελ ζθόλε από 

ηηο γξίιηεο ηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ αέξα.  

 

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Ιζρύο: 60W 

Τξνθνδνζία: 220-240V ~50Hz 

 

 

Για κάθε λόγο βεληίωζηρ, η Beper διαηηπεί ηο δικαίωμα να ηποποποιήζει ή να 
βεληιώζει ηο πποϊόν σωπίρ ειδοποίηζη.  

 

Η επξσπατθή νδεγία 2011/65/EU ζρεηηθά κε ηα Απόβιεηα εηδώλ Ηιεθηξηθνύ θαη Ηιεθηξνληθνύ 

Εμνπιηζκνύ (ΑΗΗΕ) απαηηεί νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο λα κελ απνξξίπηνληαη ζηνπο 

ηππηθνύο δεκνηηθνύο θάδνπο ζθνππηδηώλ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιέγνληαη μερσξηζηά 

ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε αμηνπνίεζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη λα 

κεηώλεηαη ε επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηβάιινλ. Τν ζύκβνιν ηνπ θάδνπ κε ην 

Χ ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο όηαλ πεηάηε ηε ζπζθεπή λα ζπιιέγεηαη μερσξηζηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΓΓΤΗΗ 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ειεγρζεί ζην εξγνζηάζην. Από ηελ εκέξα αγνξάο ηζρύεη εγγύεζε 24 κελώλ γηα 

ειαηηώκαηα πιηθώλ θαη θαηαζθεπήο. Γηα ηε ρξήζε ηεο εγγύεζεο ζα πξέπεη λα επηδείμεηε ηελ απόδεημε 

αγνξάο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθό εγγύεζεο.   

Η εγγύηζη ιζσύει μόνο με ηο πιζηοποιηηικό εγγύηζηρ και ηην απόδειξη αγοπάρ πος αποδεικνύει 

ηην ημεπομηνία αγοπάρ και ηο μονηέλο ηηρ ζςζκεςήρ.  

Γηα ηερληθή ππνζηήξημε, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε απεπζείαο κε ηνλ έκπνξν ή ηα θεληξηθά καο, ώζηε λα 

δηαηεξήζεηε ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο θαη ΝΑ ΜΗΝ αθπξώζεηε ηελ εγγύεζε. 

Όποι εγγύηζηρ 

Εάλ ε ζπζθεπή παξνπζηάζεη θάπνην πξόβιεκα ιόγσ ειαηησκαηηθήο θαηαζθεπήο ή/θαη πιηθνύ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο εγγύεζεο, εγγπόκαζηε δσξεάλ επηζθεπή ππό ηνλ όξν όηη: 

 Η ζπζθεπή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά θαη γηα ην ζθνπό πνπ πξννξίδεηαη 

 Η ζπζθεπή δελ έρεη παξαπνηεζεί, αιιηώο δελ κπνξεί λα ζπληεξεζεί.  

 Θα επηδείμεηε ηελ απόδεημε αγνξάο 

 Τπρόλ θπζηθή θζνξά ηεο ζπζθεπήο ιόγσ ρξήζεο δελ ζα θαιπθζεί από ηελ παξνύζα εγγύεζε. 

Καη’ επέθηαζε, νπνηνδήπνηε θνκκάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπάζεη από αηύρεκα ή κέξε πνπ 

θαηαλαιώλνληαη κε εκθαλή ζεκάδηα θζνξάο (όπσο ιάκπεο, κπαηαξίεο, κέξε πνπ παξάγνπλ 

ζεξκόηεηα…) θαη ηα αηζζεηηθά θνκκάηηα εμαηξνύληαη από ηελ εγγύεζε, θαζώο θαη θάζε αιινίσζε πνπ 

πξνθύπηεη από ηε κε εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ρξήζεο, από ηελ ακέιεηα θαηά ηε ρξήζε θαη/ή ηε 

ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο, ηελ απξνζεμία, ηε ιάζνο ή αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε, ηε δεκηά θαηά ηε 

κεηαθνξά θαη νπνηαδήπνηε άιιε δεκηά πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα θάζε βιάβε πνπ δελ κπνξεί λα επηζθεπαζηεί εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο, ε ζπζθεπή ζα 

αληηθαζίζηαηαη δσξεάλ.  

Σε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ηκήκα πξνο αληηθαηάζηαζε ιόγσ ειαηηώκαηνο, ζξαύζεο ή δπζιεηηνπξγίαο 

είλαη έλα αμεζνπάξ θαη/ή έλα αθαηξνύκελν κέξνο ηνπ πξντόληνο, ε Beperδηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

αληηθαηαζηήζεη κόλν ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο θαη όρη όιν ην πξντόλ.  

Σεσνική ςποζηήπιξη 

Αθόκα θαη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο πάληα ζα επηθεληξσλόκαζηε ηελ επηζθεπή ειαηησκαηηθώλ 

ζπζθεπώλ. Γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη/ή επηζθεπέο κεηά ηε ιήμε ηεο εγγύεζεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε 

απεπζείαο ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε: 

Επηθνηλσλήζηε κε ηνλ αληηπξόζσπν ζηε ρώξα ζαο ή κε ην Τκήκα Εμππεξέηεζεο Πειαηώλ ηεο Beper ζην 

email assistenza@beper.com, ην νπνίν ζα πξνσζήζεη ην αίηεκά ζαο ζηνλ αληηπξόζσπν ηεο ρώξαο ζαο 

 

 

Αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ Ελλάδασ: 

 

Τηλ: 2314400428 

 

mailto:assistenza@beper.com

