
Meaco σειρά Platinum
εγχειρίδιο λειτουργίας

Meaco 12L και 20L Χαμηλής Κατανάλωσης
Low Energy Dehumidifiers

Προσοχή: ο αφυγραντήρας αφού μεταφερθεί να μείνει περίπου
τέσσερις ώρες εκτός λειτουργίας και σε όρθια θέση για να

«κάτσουν» τα ψυκτικά υγρά του !

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν
χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα και φυλάξτε το σε

περίπτωση που χρειασθεί να το συμβουλευτείτε στο μέλλον.
Ευχαριστούμε που επιλέξατε Meaco

*
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Meaco 12L Χαμηλής Κατανάλωσης

Meaco 20L Χαμηλής Κατανάλωσης



3 

Κ      Χ Κ    Χ  
       

  Να χρησιμοποιείται μόνο για οικιακή χρήση

Π   υτή η συσκευή προορί εται για οικιακή χρήση μόνο. ποιαδήποτε
άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει
φωτιά  ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό σε άτομα ή περιουσία.
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ταν ησ μ τ  ηλ τ ς σ σ ς  να τη ντα  ασ ς λά ς:

Κ   Κ      Χ Κ    
  

1. η χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλ διο ή φις  εάν παρουσιά ει δυσλειτουργίες ή έχει
πέσει ή έχει πάθει οποιαδήποτε βλάβη. Επιστρέ τε την σε εξουσιοδοτημένο ser i e για έλεγχο και επισκευή.

2.  συσκευή θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση για να μην προκληθεί ημιά. οποθετείστε τη
συσκευή πάνω σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

3. Ελέγξτε την τάση προκειμένου να είναι η σωστή.

4. ρησιμοποιείστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου από 5°C and 35°C.

5. εβαιωθείτε ότι η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες ή σκεπασμένες.

6. ην τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα  min  εκατοστά.

7. ταν χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα για το στέγνωμα ρούχων  κρατείστε τα ρούχα σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή
προκειμένου να μην πέσει νερό στο εσ τερικό τη

8. Ποτέ μην τοποθετήσετε οτιδήποτε στο πάνω μέρος της συσκευής και μην την καλύ ετε με οποιοδήποτε υλικό ενόσω σε
λειτουργία.

9.  συσκευή προορί εται για οικιακή και ελαφριά  χρήση γραφείου  και όχι για εμπορική  βιομηχανική ή
υπαίθρια χρήση.

10. ια την προστασία από ηλεκτροσόκ  μη βυθίσετε τη συσκευή  φις ή καλ διο σε νερό ή άλλο υγρό.

11. Ποτέ μη βγά ετε το φις από την πρί α χωρίς πριν να έχετε σβήσει τη συσκευή με το μπουτόν off  καθ ς αυτό μπορεί να
βλά ει τη συσκευή.

12. Πάντα να βγά ετε τη συσκευή από την πρί α όταν δεν είναι σε λειτουργία ή όταν την μετακινείτε. Πιάστε το φις
και τραβήξτε από την πρί α. Ποτέ μην τραβάτε το καλ διο.

13. Πάντα να αδειά ετε το δοχείο νερού να στραγγί ει  όταν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή.

14. Είναι απαραίτητη η στενή επίβλε η όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι κοντά σε παιδιά και κατοικίδια.

15.  σ σκε ή μπορεί να χρησιμοποιη εί από παι ι  η ικία   χρον ν και ν  και από τομα με
μει μ νε  σ ματικ  ή νοητικ  νατότητε  τομα χ ρί  εμπειρία και γν ση ε ν χο ν την απαραίτητη επί ε η ή το
χο ν ο εί ο ηγίε  για τη σ στή και ασ α ή χρήση τη  σ σκε ή  και κατανοο ν το  σχετικο  κιν νο

16. ην περνάτε το καλ διο κάτω από χαλιά  ή το σκεπάσετε. οποθετείστε το καλ διο έτσι στε να μην υπάρχει κίνδυνος
να σκοντά ει κάποιος.

17. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε απ ευθείας επαφή με τις ακτίνες του ήλιου.
18. ια την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο ser i e.  επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο

προσωπικό μπορεί να προκαλέσει ημιά στη συσκευή και περιουσία ή τραυματισμό ατόμων και ακυρ νει την εγγύηση.

19. Εάν είναι δυνατόν αποφύγετε τη χρήση προέκτασης  καθ ς μπορεί να υπερθερμανθεί και να δημιουργήσει
κίνδυνο φωτιάς. ρησιμοποιείστε μόνο καλής ποιότητας και σε καλή κατάσταση προέκταση.

20. η χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρί  το φίλτρο αέρα  ια να παρατείνετε τη ι ρκεια ή  το  α γραντήρα σα
σ νιστο με να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό ί τρο 

             
  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΝΤΕΛΑ



5 

ΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓ ΟΥ

Meaco 12L Πίνακας Ελέγχου Meaco 20L Πίνακας Ελέγχου

1 Ένδειξη απόψυξης 11 ίνακαςςελέγχου

2 Ένδειξη χρονοδιακόπτη 12 ψη  σκά α ανεμιστ ρα

3 Ποσοστό υγρασίας 13 αμη  σκά α ανεμιστ ρα

4 Ένδειξη αφύγρανσης 14 Ένδειξη χρονοδιακόπτη

5 Ένδειξη κάδος νερού γεμάτος 15 Ένδειξη κάδος νερού γεμάτος

6 Πίνακας ε γχου 16 Ένδειξη αφύγρανσης Ένδειξη απόψυξης

7 πουτόν χρονοδιακόπτη 17 On/Off 

18 πουτόν επι ογ ς σκά ας ανεμιστ ρα

9 On/Off 19 πουτόν χρονοδιακόπτη

10 οντ ο αφυγραντ ρα 20 Πάν  και κάτ  ος για την αλλαγή της επι υμητ ς 
υγρασίας, AP (air purifier) καθαριστής αέρα και 
κατάργηση χρονοδιακόπτη (timer off)

Και στα δύο μοντ α  πι οντας και κρατ ντας πατημ να το 
Πάν  και Κάτ  ος ταυτόχρονα  ενεργοποιείται το κ είδ μα 
ρυ μίσε ν Child Lock  και ό α τα μπουτόν δε α ειτουργούν  

πανα ά ετε τη διαδικασία για να ξεκ ειδ σετε

Ένδειξη υγρασίας/ νδειξη χρονοδιακόπτη/
ειτουργία κα αρισμού α ρα 

22 Ένδειξη κινούμενης γρί ιας

23 Ένδειξη  γρί ιας on/off

2

Πάνω και κάτω βέλος για την επιλογή της επιθυμητής 
υγρασίας, AP (air purifier) καθαριστής αέρα και 
κατάργηση χρονοδιακόπτη (timer off)

8 
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ή λ  Meaco

ταν η επι μητή σχετική γρασία είναι  κ τ  τη  επι μητή  ο α γραντήρα  α σταματήσει να
α γραίνει τον α ρα  α  ο ανεμιστήρα  α σ νεχίσει να ειτο ργεί για  επιπ ον επτ  προκειμ νο  να
ε γ ει ότι η σχετική γρασία χει στα εροποιη εί  ν η γρασία είναι στα ερή  τότε ο α γραντήρα
μπαίνει σε κατ σταση πνο  για  λεπτά (sleep mode).

ατ  τη ι ρκεια τη  κατ σταση  πνο  η ν ει η γρασία  στον πίνακα ε γχο  πι αν  να α η εί  π ν
από την επι μητή γρασία  τό σ μ αίνει γιατί ο ανεμιστήρα  ε ειτο ργεί και ο γροστ τη  ια ει
την γρασία στο εσ τερικό το  α γραντήρα  πο  είναι κρ ο και γρό  τό είναι ογικό και ο
α γραντήρα  εν α μπει σε ειτο ργία  κα  η ν ει η α ορ  στο εσ τερικό τη  σ σκε ή  και όχι στη
σχετική γρασία το  ματίο
Μετά τα 30 λεπτά μπαίνει σε λειτουργία ο ανεμιστήρας για 2 λεπτά προκειμένου να κάνει διάγνωση της
σχετικής υγρασίας ο ενσωματωμένος υγροστάτης και να δ σει εντολή στον πίνακα ελέγχου πότε να ξεκινήσει
τη συλλογή νερού. Εάν η υπάρχουσα σχετική υγρασία είναι πάνω από 3% της επιθυμητής  τότε ο ανεμιστήρας
θα σταματήσει να λειτουργεί και πάλι για  λεπτά. ταν η σχετική υγρασία ανεβεί ο αφυγραντήρας θα
ξεκινήσει αυτόματα να συλλέγει νερό.

ως να ησ μ τ  τ ν α αντή α

x άλτε τον αφυγραντήρα στην πρί α και πιέστε το μπουτόν On/Off

x Επιλέξτε την επιθυμητή υγρασία σε βήματα των 5% σχετ. υγρασίας χρησιμοποι ντας τα πάνω  κάτω βέλη (για το σπίτι
συνιστούμε 55% σχετική υγρασία)  ταν η ρύ μιση απο ηκευτεί α εμφανιστεί η τρ χουσα σχετικ  υγρασία

x ε ένα π τημα τη φορά το  Ν  ο  μετα αίνετε στην επι ογή ποσοστού υγρασίας από τι  ε ή  ρ μίσει

x ντίστοιχα πι οντα  με ένα πάτημα τη φορά το  ο  

x

x ταν το δοχείο νερού γεμίσει ο αφυγραντήρας θα σταματήσει να λειτουργεί, και η ένδειξη άδος νερού γεμάτος θα ανά ει

x  χρονοδιακόπτης σβησίματος της συσκευής σας επιτρέπει να λειτουργήσετε τον αφυγραντήρα για  έως  ρες
πριν τεθεί αυτομάτως εκτός λειτουργίας.  ρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία όταν στεγν νετε ρούχα και θέλετε να
σταματήσει η λειτουργία της συσκευής ας πούμε μετά από  ρες υ ηλής ταχύτητας στεγν ματος.

x Κάτω από τους 16°C η ένδειξη Defrost (απόψυξη) θα ανάβει σποραδικά για να δηλώνει ότι ο αφυγραντήρας βρίσκεται σε

λειτουργία απόψυξης. Στον 20L η ένδειξη defrost είναι κοινή με τη λειτουργία στεγνώματος. Κατά τη λειτουργία απόψυξης η

ένδειξη θα αναβοσβήνει .

x  ένδειξη της σταγόνας ανάβει όταν ο αφυγραντήρας κάνει αφύγρανση.

x Πιέστε ταυτόχρονα το πάνω και κάτω βέλος για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά  .
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ξεκλειδ σετε.

λλ ς λ τ ς τ  να α λ

x Στον 20L μπορείτε να επιλέξετε τη σκάλα λειτουργίας ανεμιστήρα.

x Σον 20L μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση της γρίλιας εξόδου του αέρα με το αντίστοιχο 
μπουτόν.

x τον 12L μπορείτε χειροκίνητα να ρυθμίσετε την επιθυμητή γωνία της γρίλιας

Ɯ ƾειτοǆργία &2 ƷηƾǏνει τη σǆνεχή ƾειτοǆργία τοǆ αǇǆγραντήρα� ανεǀαιρưτǊǃ σχετικήǃ ǆγρασίαǃ χǏροǆ �εκτόǃ και αν ο κƯƷοǃ 
νεροǎ είναι γεμƯτοǃ�.

x Η λειτουργία AP (Air Purification) σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα αποκλειστικά και μόνο 
ως καθαριστή αέρα (δε συλλέγεται νερό). Λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας για να καθαρίσει τον αέρα μέσω του 
φίλτρου HEPA. Να χρησιμοποιείται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί φίλτρο HEPA.



έγιστη συλλογή νερού
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τέγν μα ρούχ ν

ια να επιταχύνουμε το στ γν μα τ ν ρούχ ν σάς συνιστούμε να επι ξετε τη χαμη ότερη δυνατ  σχετικ  υγρασία 

  τη συνεχ  ειτουργία  και τη μ γιστη σκά α ανεμιστ ρα  ρησιμοποι στε τις γρί ιες τσι στε να στοχεύουν 

το στεγνό α ρα προς τα ρούχα  ε αι είτε ότι δεν στά ει νερό πάν  στον αφυγραντ ρα   ια πιο γρ γορα 

αποτε σματα τοπο ετ στε τα υγρά ρούχα και τον αφυγραντ ρα σε μικρό δ μάτιο με μια σχετικ  ρμανση

ια να απο ύγετε προ λήματα στη λειτουργία του α υγραντήρα 
παρακαλούμε να κα αρί ετε το ίλτρο τουλάχιστον κά ε δεύτερη 
ε δομάδα

Ποσότητα συλλογής νερού σε δια ορετικές ερμοκρασίες και σχετική υγρασία χ ρου

π ς ό οι οι αφυγραντ ρες με κομπρεσ ρ η ποσότητα νερού που συ γουν διαφοροποιείται και εξαρτάται 

από τη ερμοκρασία και τη σχετικ  υγρασία δ ματίου   κάτ ι πίνακας σας παρ χει να σχετικό οδηγό  

Περισσότερες π ηροφορίες είναι δια σιμες στο www.meaco. . 

Πόση συλλογή νερού να περιμένετε και με τι κατανάλ ση 

υν ήκες δ ματίου έγιστη συλλογή νερού ατανάλ ση 

10°C και 80%rh 3,20 ίτρα την ημ ρα 115 watts 

20°C και 80%rh 7,40 ίτρα την ημ ρα 5 watts 

30°C και 80%rh 

10°C και 60%rh 

20°C και 60%rh 4,30 ίτρα την ημ ρα 1 8 watts 

30°C και 60%rh 7,30 ίτρα την ημ ρα 169 watts 

ατανάλ ση 

Meaco12L Platinum

Meaco20L Platinum

Meaco20L Platinum

5,10 ίτρα την ημ ρα 159 watts 

12,80 ίτρα την ημ ρα 228 watts 

19,70 ίτρα την ημ ρα 294 watts 

2,50 ίτρα την ημ ρα 153 watts 

7,60 ίτρα την ημ ρα 216 watts 

13.20 ίτρα την ημ ρα 270 watts 

    σχετικ  υγρασία χ ρου 

11,50 ίτρα την ημ ρα

1,40 ίτρα την ημ ρα

85 watts 

04 watts 
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Π ς λειτουργεί ο αφυγραντήρας
πάρχουν  τύποι αφυγραντήρων οικιακής χρήσης  με om ressor  συμπιεστή όπως αυτός ο αφυγραντήρας

desi n  e ier και si i  ge .  αφυγραντήρας με compressor παίρνει τον αέρα από το δωμάτιο  φιλτράρεται από
το φίλτρο και οδηγείται σε υγρά πηνία  παρόμοια με αυτά του υγείου. αθ ς τα πηνία είναι υχρά, το νερό
συμπυκν νεται και ρέει προς το δοχείο νερού.  τη συνέχεια ο αέρας θερμαίνεται στα επίπεδα της θερμοκρασίας
χ ρου και εξέρχεται από τον αφυγραντήρα.

ατ  μ αν ντα  στα ν ς ν  στα α ά α ντ λά ς τ ς  
Είναι βασικός κανόνας της υσικής ότι εάν η επιφάνεια είναι αρκετά κρύα και εάν υπάρχουν αρκετοί
υδρατμοί στον αέρα τότε θα δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο. υτό σημαίνει σχετικά με τα παράθυρα  είτε
είναι διπλά ή μονά  ότι από τη στιγμή που είναι αρκετά κρύα και υπάρχει αρκετή υγρασία στον αέρα τότε
οι σταγόνες νερού είναι αναπόφευκτες.

  τα  τ  ν
λοι παράγουμε νερό στεγν νοντας ρούχα στο εσωτερικό του σπιτιού  βράσιμο νερού στην κατσαρόλα

κάνοντας μπάνιο  κλπ. Πρόκειται για μία συνεχή διαδικασία που δεν τελει νει ποτέ. 

 να α αλλα  α λά αν ντας τα α ά α
υτό ενδείκνυται στις ηλιόλουστες μέρες του καλοκαιριού  αλλά το χειμ να το άνοιγμα των παραθύρων θα

οδηγήσει απλά στην απ λεια της θερμότητας του σπιτιού. άσιμο χρήματος δηλαδή  ταν βρέχει ε
περισσότερη υγρασία θα μπει στο σπίτι.

Κάν   α αντή ας α λ λη  τ  σ τ
 αφυγραντήρας          όγκο  αέρα  ο ανεμιστήρας του μπορεί

 επηρεάσει ο L μπορεί να ελέγξει ένα μεγάλο σπίτι  υπνοδωματίων και ο L ένα  σπίτι  υπνοδωματίων .
Επιπλέον  βοηθάει το γεγονός ότι ο υγρός αέρας κινείται πάντα στους ξηρούς χ ρους. πό τη στιγμή που αφήνετε
όλες τις ενδιάμεσες πόρτες ανοιχτές ο αφυγραντήρας θα μπορέσει να καταπολεμήσει σε ολόκληρο το σπίτι τις
σταγόνες νερού στις επιφάνειες και τη μούχλα.

 σ μ α ν  μ  τ ς μα ς ηλ ς μ λας στα α ά ά μ  α  την αμ να της ντ ας
 μούχλα αναπτύσσεται σε επίπεδο σχετικής υγρασίας  οι σταγόνες νερού στο . πορεί δηλαδή να έχετε

μούχλα αλλά ακόμα καθαρά παράθυρα.  αφυγραντήρας θα αποτρέ ει την περαιτέρω ανάπτυξη της μούχλας και

από τη στιγμή που καθαρίσετε τη μούχλα  θα εξαφανιστεί πλήρως. 

ν τ τ  στ  ωμάτ  μ  τ ς σμ ν στ ς σ ν ή ς
πορείτε εάν θέλετε να τον τοποθετήσετε στο πιο προβληματικό δωμάτιο για αρχή και στη συνέχεια να τον

μετακινήσετε κάπου πιο βολικά όταν δείτε ότι το πρόβλημα είναι υπό έλεγχο. Εάν σας απασχολούν μόνο οι
σταγόνες νερού στα παράθυρα  η τοποθέτηση του αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο θα λύσει το πρόβλημα για
ολόκληρο το σπίτι.
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ν ηλή ατανάλωση
 αφυγραντήρας με compressor έχει μικρό λειτουργικό κόστος.  αφυγραντήρας δεν θα λειτουργεί όλη την ρα

καθ ς θα ελέγχεται από τον υγροστάτη του. εύτερον  είναι αρκετά ακριβό να εστάνετε ένα υγρό σπίτι και θα
δείτε μείωση στα έξοδα θέρμανσης από τη στιγμή που θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον αφυγραντήρα.

ι αφυγραντήρες σειράς  platinum χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα συγκριτικά με άλλους
αφυγραντήρες με om ressor που υπάρχουν στην αγορά.

 να   στάτης
πως ακριβ ς έχετε θερμοστάτη για να ελέγξετε τη θέρμανση  έτσι έχετε έναν θερμοστάτη στον αφυγραντήρα

σας. υτός θα ελέγχει πότε ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί και πότε θα σβήνει  βάσει των ρυθμίσε ν σας  χωρίς

εσείς να ανησυχείτε γι  αυτό.  

α  να σω τ ν α αντή α σ  λ τ α α λ ς ς
χι  αφήστε τον να λειτουργεί  ρες το ωρο και απλά αφήστε τον υγροστάτη του

αφυγραντήρα να αποφασίσει πότε να μπει σε λειτουργία.

η ά  στα λήματα αλλ ας
 αφυγραντήρας θα μει σει τη σχετική υγρασία στο σπίτι  κάτι που θα αποτρέ ει μικροοργανισμούς σκόνης και

άλλα παράσιτα να αναπτυχθούν. ατ  αυτό τον τρόπο ο αφυγραντήρας μπορεί να βοηθήσει με τις αλλεργίες. αι
τα  μοντέλα L  L μπορούν προαιρετικά να δεχθούν φίλτρο E . ο φίλτρο E  αφαιρεί μικρά σωματίδια
από τον αέρα  τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.
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 Ε   

x οποθετείστε τον αφυγραντήρα με τη βάση του να πατά πάνω σε μια σταθερή  επίπεδη επιφάνεια.

x Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε ασφαλή απόσταση  από τον τοίχο ή έπιπλα.
x Παρακαλούμε κρατήστε τα ρούχα σε μία ασφαλή απόσταση  εκατοστ ν από την είσοδο και έξοδο του αέρα προ-

κειμένου να μην πέσουν σταγόνες νερού στο εσωτερικό της συσκευής.

x εβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι σωστά τοποθετημένο. Εάν το δοχείο είναι γεμάτο ή δεν έχει τοποθετηθεί η ένδειξη 
Em y n                      ανάβει και ένας  προειδοποιητικός ήχος θα ακουστεί και ο αφυγραντήρας να σβήσει.

x Πιέστε το μπουτόν ower
x Επιλέξτε την επιθυμητή σχετική υγρασία, στις περισσότερες περιπτ σεις 55%. Περισσότερες πληροφορίες βλ. σελ.

x ια να σβήσετε τον αφυγραντήρα πιέστε ξανά το μπουτόν On  

σ τητα ν   σ λλ τα

x ταν χρησιμοποιήσετε για πρ τη φορά τον αφυγραντήρα  αυτός θα δουλέ ει πιο σκληρά για να μει σει τη σχετική
υγρασία στο (π.χ. 55%). Είναι απολύτως λογικό ότι αυτή είναι η στιγμή που θα σ ει το περισσότερο νερό και το
άδειασμα του δοχείου νερο  θα είναι πιο συχνό. αθ ς το δωμάτιο γίνεται στεγνότερο  ο αφυγραντήρας μα εύει
λιγότερο νερό και το γέμισμα του δοχείου είναι πιο αργό. Είναι επίσης λογικό ότι όταν η επιθυμητή σχετική υγρασία
επιτευχθεί  ο αφυγραντήρας θα σταματήσει να συλλέγει νερό.

x Εάν δείτε ότι έχετε ακόμα σταγόνες νερού στα παράθυρα ή ότι χρειά εται να στεγν σετε ακόμα περισσότερο τον αέρα
τότε επιλέξτε χαμηλότερη σχετική υγρασία (40 ή 45%). υτό μπορεί επίσης να είναι αναγκαίο εάν έχετε μονά τ άμια ή
όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει σε επίπεδα παγετού.

    Χ  !
z Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλ διο  φις  περίβλημα συσκευής ής πίνακα ελέγχου.

Ποτέ μην εγκλωβί ετε το καλ διο και ποτέ να μην έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα.
z  μη τήρηση των άνωθι οδηγι ν μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εγγύησης.*
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 Ε  Ε  Π Ε Ε

αντή ας Χαμηλής Κατανάλωσης Meaco 12L

αντή ας Χαμηλής Κατανάλωσης Meaco 20L

εβαιωθείτε ότι το σωληνάκι είναι πάντα σε καθοδική θέση και ότι εν μπλοκάρεται  έτσι στε το
νερό να ρέει ελεύθερα προς τα κάτω.

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Εικόνα 3

Στόμιο εξόδου Οπή εξόδου

Σωλήνας νερού

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Αφαιρέστε την τάπα

Συνδέστε σωλήνα νέρου
12mm στο στόμιο
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Φίλτρο

Πλαίσιο Φίλτρου

Φίλτρο

βήστε τον αφυγραντήρα και αφαιρέστε το φις από την πρί α πριν τον καθαρισμό.

 ωτ

αθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα απαλό  στεγνό πανί. Εάν η συσκευή είναι εξαιρετικά βρόμικη
χρησιμοποιείστε ένα ήπιο καθαριστικό. κουπίστε τη συσκευή με ένα ελαφρ ς υγρό πανί. Ποτέ μη εκά ετε τη
συσκευή με νερό.

 λτ  α α

άν ησ μ τα  σ νά  τ  λτ  μ  να ά  μ  σ νη α  σωματ α   α τ  τ  λτ  α 
 να α α τα  ά   μά ς  λ στ  τα ής ήματα

φαιρέστε το φίλτρο.

αθαρίστε το φίλτρο με ηλεκτρική σκούπα ή με νερό που δεν υπερβαίνει τους 40°C. τεγν στε πλήρως το
φίλτρο προτού το επανατοποθετήσετε στον αφ γραντήρα.

το φίλτρο σκόνης πο  ρχεται με τη σ σκε ή μπορεί να 
προστε εί πραγματικό φίλτρο E  για τον καλύτερο 

καθαρισμό του αέρα και για την αφαίρεση περισσότερων 
αερομετα ερόμεν ν σωματιδίων. Σ'αυτή την περίπτωση το 

φίλτρο σκόνης θα λειτουργεί ως προ-φίλτρο.

G τ  μη ησ μ τ  τη σ σ ή ω ς τ  λτ  
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Π Ε

Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα  ακολουθείστε τα εξής βήματα

1. φαιρέστε το φις από την πρί α και αδειάστε το δοχείο νερού. φήστε το δοχείο και τον αφυγραντήρα να
στεγν σουν πλήρως  αυτό μπορεί να πάρει μια  δυο μέρες.

2. αθαρίστε το φίλτρο αέρα.

3. ποθηκεύστε τη συσκευή σε χ ρο χωρίς σκόνη  μακριά από τον ήλιο  και κατά προτίμηση σκεπασμένη με
νάιλον.
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Ε Π  Π
Ελέγξτε τα κάτωθι σημεία προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική
υποστήριξηΕλέγξτε τα κάτωθι σημεία προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη

Πρόβλημα ιτία ύση

 συσκευή δεν
ειτο ργεί

ο φις δεν έχει τοποθετηθεί στην πρί α οποθετήστε το φις στην πρί α

 συσκευή δεν
κάνει αφύγρανση

ο δοχείο νερού είναι γεμάτο φαιρέστε το νερό από το δοχείο

ο δοχείο νερού δεν έχει επανατοποθετηθεί

σωστά
οποθετήστε το δοχείο νερού στη σωστή θέση

ο φίλτρο αέρα είναι φραγμένο από βρωμιές αθαρίστε το φίλτρο αέρα

 θερμοκρασία στο δωμάτιο όπου  λειτουργεί

η συσκευή είναι πολύ χαμηλή

Είναι φυσιολογικό η συσκευή να μην κάνει

αφύγρανση σ αυτές τις συνθήκες.

 α γραντήρα
ειτο ργεί  α  ε

μει νει τη σχετική
υγρασία
ικανοποιητικά 
υπάρχει λίγο νερό
στον κ ο

πάρχουν πολλές πηγές υγρασίας. άνοντας

μπάνιο  πλένοντας  στεγν νοντας ρούχα και το

μαγείρεμα  όλα αυτά παράγουν υγρασία στον αέρα.

πάρχει πάρα πολύς εξαερισμός
Περιορίστε τον εξαερισμό π.χ. κλείστε

τα παράθυρα και τις πόρτες

ο φίλτρο άερα έχει φράξει και η μειωμένη κυκλο

φορία του αέρα επηρεά ει την αποτελεσματικότητα.
αθαρίστε το φίλτρο αέρα

α παράθυρα ήταν
καθαρά και τ ρα
σταγόνες νερού
επανήλθαν

 εξωτερική θερμοκρασία έχει πέσει και τα

παράθυρα είναι πιο κρύα

ρίστε χαμηλότερη σχετική υγρασία στον

αφυγραντήρα και λειτουργήστε τον όλη τη μέρα

εν μπορ  να αφαιρέ

σω τις σταγόνες υγρα

σίας από τα παράθυρα

ακόμα και στη συνεχή

λειτουργία

 θερμοκρασία της επιφάνειας των παραθύρων

είναι πολύ χαμηλή για τον αφυγραντήρα. Είναι

σύνηθες στην περίπτωση του μονού κρυστάλλου

των παραθύρων και όταν η εξωτερική θερμοκρασία

πέφτει κάτω του παγετού.

υνεχίστε να λειτουργείτε τον αφυγραντήρα

συνεχ ς  ρες το ωρο και όταν η εξωτερική

θερμοκρασία αυξηθεί τα παράθυρα θα

σταματήσουν να στά ουν

 αφυγραντήρας
φυσσάει εστό αέρα

 στεγνός αέρας περνάει μέσα από θερμαινό

μενα πηνία προτού απελευθερωθεί στο δωμάτιο

και αποτελεί μέρος της διαδικασίας αφύγρανσης.

Είναι φυσιολογικό  ο αφυγραντήρας δεν είναι ir
oo er.

 α γραντήρα
σσ ει κρ ο α ρα

 α γραντήρα  εν κρ νει τον α ρα  πορεί να

τον αισ νεστε πιο κρ ο με τον ί ιο τρόπο πο

αισ ανόμαστε πιο κρ ο τον α ρα από ναν

ανεμιστήρα

 ερμοκρασία ματίο  ε α π σει από τον

α γραντήρα   α γραντήρα  εν χει τον

α ρα

ο σπίτι είναι πολύ μεγάλο. υτός ο αφυγραντήρας

μπορεί να καλύ ει σπίτι περίπου  δωματίων

L
Προτείνουμε τη χρήση αφυγραντήρα με μεγαλύτερη

ικανότητα αφύγρανσης. η χρησιμοποιείτε

θερμάστρα υγραερίου ως μέσο θέρμανσης

Προτείνουμε τη χρήση αφυγραντήρα με

μεγαλύτερη ικανότητα αφύγρανσης.

Η συσκευή είναι σε λειτουργία AP (καθαρισμού αέρα) Αλλάξτε από λειτουργία AP σε κάποια επιλογή 
αφύγρανσης (ποσοστό υγρασίας)
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 ν ει η ε είχνει

τη σχετική γρασία

πο  χ  επι ει

τον πίνακα ε γχο  εμ ανί εται η σχετική

γρασία ματίο  και όχι η γρασία πο

χει οριστεί  επι μητή

ι στε το ν  ή τ  ο  για να είτε τη

σχετική γρασία πο  χετε ορίσει

εν μπορ  να α

την επι μητή γρασία

μ ανί ει την ν ει η

χετε πι σει το ν  ή τ  ο  και

χετε ορίσει τη σ νεχή ειτο ργία

 

ίεστε το αντί ετο ο  από α τό πο

πατο σατε  προκειμ νο  να είτε την κ κ ική

επι ογή γρασία

ι  το μπο τόν
α  οι εν εί ει
εν α ο ν

α μπο τόν ειτο ργο ν να ήμα τη ορ
ι στε το μπο τόν  αμ σ  α ήστε το και
αναπι στε για να περιηγη είτε στι  ι ορε

ρ μίσει

 αφυγραντήρας

κάνει θόρυβο

ο φίλτρο είναι φραγμένο ή η συσκευή δεν

στηρί εται σε επίπεδη επιφάνεια

αθαρίστε το φίλτρο και ή  τοποθετήστε τον

αφυγραντήρα σε επίπεδη επιφάνεια.  αφυγρα

ντήρας θα είναι πιο θορυβ δης πάνω σε ξύλινο

πάτωμα παρά πάνω στο χαλί.

ια να απο ύγετε προ λήματα στη λειτουργία του α υγραντήρα 
παρακαλούμε να κα αρί ετε το ίλτρο τουλάχιστον κά ε δεύτερη ε δομάδα

ια οποιαδ ποτε επιπ ον π ηροφορία κα στε στο    στο κατάστημα που κάνατε την αγορά
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φάλμα

ναγραφόμενος
ωδικός

Ε Ε

φάλμα θερμοκρασίας πηνίων Ο γροστάτης έχει χαλάσει

Ενδειξη ναβοσβήνει κάθε  δεύτερα ναβοσβήνει κάθε  δεύτερα

Εξήγηση
Ο ς κάνει 
κανονικά αφύγρανση, αλλά 
μόνο σε  

Ο ς κάνει 
κανονικά αφύγρανση, αλλά 
μόνο σε συνεχή λειτουργία

 
 

        



1  

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Ο αφυγραντήρας σας έχει δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. 

Τα εξής ισχύουν:

Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής κατά τη διάρκεια της
εγγύηση δεν επεκτείνουν την ισχύ αυ τής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν τυχόν αλλαγές ή μη αυθεντικά ανταλλακτικά έχουν
τοποθετηθεί ή εάν ο αφυγραντήρας έχει επισκευασθεί από μη εξειδικευ μένο ser e.

Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε συνήθη φθορά, όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται
από την εγγύηση. 

Η εγγύηση έγκυρη μόνο με τη προσκόμιση της αυθεντικής, αναλλοίωτης απόδειξης
αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται από ενέργειες που παρεκκλίνουν από
αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτ ο υργίας ή από αμέλεια.

Όλες οι αξιώσεις για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων επακόλουθων βλαβών, δεν  

 θα γίνονται αποδεκτές. 

ια να αποφύγετε αχρείαστα ξοδα  προτείνουμε να δια ά ετε προσεχτικά πρ τα το 

εγχειρίδιο χρ σης  άν αυτό δεν ύσει το πρό ημα  πηγαίνετε τον αφυγραντ ρα στον 

διανομ α για επισκευ

υτ  η συσκευ  δεν προορί εται για χρ ση από άτομα συμπερι αμ ανομ ν ν παιδι ν  με 

περιορισμ νες σ ματικ ς  νοητικ ς δυνατότητες   με ειψη εμπειρίας και γν σης  εκτός 

εάν αυτά είναι υπό επί εψη κάποιου υπεύ υνου για την ασφά ειά τους

α παιδιά α πρ πει είναι είναι υπό επί εψη προκειμ νου να υπάρχει η ε αιότητα ότι  δεν 

παί ουν με τη συσκευ

http://www.meaco.com/proddetail.asp?prod=Extwarranty
http://www.meaco.com/


 

 
 
 

 
Meaco 12L Meaco 20L 

Αφυγραντήρας Αφυγραντήρας 
χαμηλής χαμηλής 

Κατανάλωσης Κατανάλωσης 

 

 
Δυνατότητα αφύγρανσης 

 
12 λίτρα/ημέρα (30°C 80% Σχετ. υγρασία) 

 
20 λίτρα/ημέρα (30°C 80% Σχετ. υγρασία) 

 
6,5 λίτρα/ημέρα (26,7°C 60% Σχετ. υγρας.) 

 
11,5 λίτρα/ημέρα (26,7°C 60% Σχετ. υγρας.) 

Μοναδική λογική ελέγχου Meaco 𐐈 𐐈 

Ψηφιακές ενδείξεις 𐐈 𐐈 

Ονομαστική κατανάλωση (μεγ.) 165W 255W 

Αυτόματη επανεκκίνηση 𐐈 𐐈 

Φίλτρο <Φίλτρο σκόνης με προαιρετικό φίλτρο HEPA 

Ηλεκτρονικός υγροστάτης 𐐈 𐐈 

Κινητές γρίλιες εξόδου αέρα 𐐈 - χειροκίνητες 𐐈 - ηλεκτρονική κίνηση 

Ροή αέρα (ονομαστική) 100 m3/h 160 m3/h 

Μέγιστο επίπεδο θορύβου 44dB (A) 46dB (A) 

Χρονοδιακόπτης Λειτουργίας 𐐈 𐐈 

Κλείδωμα ρυθμίσεων 𐐈 𐐈 

Ταχύτητες ανεμιστήρα 1 2 

Χωρητικότητα δοχείου νερού 2,5 Λίτρα 6 Λίτρα 

8ερμοκρασία Λειτουργίας 5-35°C 5-35°C 

Καθαρό βάρος 9,8 kgs 13,6 kgs 

Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Bά8ος) 475 x 325 x 248mm. 595 x 385 x 290mm. 

 
 
 

Αυτό το σήμα δηλώνει ότι, βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να 
το αποθέτουμε με τα υπόλοιπα απορρίμματα του νοικοκυριού. Για την αποφυγή αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από το ανεξέλεγκτο πέταμα 
των απορριμμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης 
επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης σας 
συσκευής, χρησιμοποιείστε τα προγράμματα αποκομιδής και ανακύκλωσης. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 



1  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Meaco (U.K.) Limited 

Meaco House 

Parklands 

Railton Road 

Guildford 

GU2 9JX 

Email: 

Website: 

sales@meaco.com 

www.meaco.com 

  εξειδικεύεται στους αφυγραντ ρες και α δεχόταν με ευχαρίστηση τα σχό ιά και τις
ερ τ σεις σας σχετικά με αυτόν τον αφυγραντ ρα  

ημει στε εδ  την ημερομηνία αγοράς και το
 διανομ α που αγοράσατε τον αφυγραντ ρα.

μερομηνία αγοράς …………………..

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕ
Πραξιτέλους 9, 105 62 Αθήνα
Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 
Fax  210 32.47.709 
e-mail: info@sanihellas.gr

Η Sani hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Meaco στην Ελλάδα. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση, τεχνική πληροφορία και service παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε με 
την εταιρεία μας. Παρακαλούμε διατηρήστε τη συσκευασία για την περίπτ ση που χρειασ εί η 
αποστολή του α υγραντήρα για 

Τηλ. (+30) 210 3236627, 3233766
Fax  (+30) 210 3247709
e-mail: info@sanihellas.gr

mailto:sales@meaco.com
http://www.meaco.com/
http://www.meaco.com/
http://www.meaco.com/
www.sanihellas.gr

