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Εισαγωγή 
■     Ο υγραντήρας αυξάνει αποτελεσματικά την υγρασία στα δωμάτια και έτσι βελτιώνει την ποιότητα του 

αέρα και έχει θετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Δρα προληπτικά κατά της ξήρανσης του 
βλεννογόνου στην αναπνευστική οδό και αποτρέπει αναπνευστικά προβλήματα, καθιστώντας το ένα 
ιδανικό αξεσουάρ που σας βοηθά να φροντίσετε την υγεία της οικογένειάς σας. Η χρήση του συνιστάται 
κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, όταν, κατά κανόνα, ο εσωτερικός αέρας είναι κυρίως 
ξηρός. 

■     Το υπερηχητικό αποσμητικό αέρα Bayby BBH 8010 έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να είναι ένας καλός 
βοηθός για τους γονείς που φροντίζουν, αλλά και ένα ωραίο αξεσουάρ σχεδιαστών για το υπνοδωμάτιο 
ενός παιδιού. Η απόδοση της υγρασίας του υγραντήρα είναι ρυθμιζόμενη και λειτουργεί με βάση έναν 
ταλαντωτή υπερήχων υψηλής συχνότητας 1, 65-1, 75 MHz. Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία παράγει 
κρύο ατμό και δεν επηρεάζει τη θερμοκρασία του δωματίου. Το ενσωματωμένο έγχρωμο φως LED, μαζί 
με το άρωμα των αιθέριων ελαίων που μπορούν να προστεθούν στη δεξαμενή νερού, δημιουργούν μια 
ευχάριστη εσωτερική ατμόσφαιρα. Με ενυδατική δράση 300 ml/h, είναι κατάλληλο για χρήση σε δωμάτια 
έως 25 m2. Η μεγάλη δεξαμενή νερού 2,3 λίτρων εγγυάται έως και 7,5 ώρες λειτουργίας ανά φόρτιση. Η 
αθόρυβη λειτουργία επιτρέπει στο παιδί σας να κοιμάται χωρίς διακοπή. Όταν το νερό στη δεξαμενή 
νερού έχει σχεδόν εξαντληθεί, το LED λειτουργίας ανάβει κόκκινο και ο υγραντήρας σβήνει αυτόματα.
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Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
 

Διαβάστε προσεκτικά και αποθηκεύστε για μελλοντική αναφορά. 
 

* Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με σωματικές ή 
πνευματικές αναπηρίες ή από άπειρα άτομα, εάν παρακολουθούνται ή 
έχουν οδηγίες να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και να 
κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν 
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που εκτελούνται από τον 
χρήστη δεν επιτρέπεται να διενεργούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

■  Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά, γραφεία και 
παρόμοιους χώρους. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή 
και σταθερή επιφάνεια. Μην το τοποθετείτε κοντά σε ανοιχτές φλόγες, 
συσκευές αερίου ή συσκευές που είναι πηγές θερμότητας και μην το 
εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. 

■  Πριν συνδέσετε τη συσκευή σε ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι οι 
τεχνικές λεπτομέρειες στην ετικέτα χαρακτηριστικών της ταιριάζουν με 
την ηλεκτρική τάση στην πρίζα. 

■  Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος 
διαρροής εύφλεκτων αερίων ή χημικών ατμών ή σε χώρους με πολύ 
σκόνη. Όταν η συσκευή λειτουργεί, πρέπει να βρίσκεται σε επαρκή 
απόσταση από κουρτίνες και τουλάχιστον 2 μέτρα από ηλεκτρικές ή 
ηλεκτρονικές συσκευές ή υλικά ευαίσθητα στην υγρασία, ώστε να μην 
καταστραφεί από την επίδραση της αυξημένης υγρασίας. 

■  Μην αντικαθιστάτε κανένα μέρος αυτής της συσκευής με ανταλλακτικά ή 
αξεσουάρ άλλου κατασκευαστή. 

■  Γεμίστε τη δεξαμενή νερού μόνο με καθαρό κρύο νερό. Για 
αρωματοθεραπεία, μερικές σταγόνες αιθέριου ελαίου μπορούν να 
προστεθούν στο νερό. Όταν επιλέγετε αιθέρια έλαια, επιλέγετε πάντα 
υψηλής ποιότητας 100% φυσικά αιθέρια έλαια σχεδιασμένα για 
διασπορά στον αέρα. Χρησιμοποιήστε τα αιθέρια έλαια με φειδώ και 
προσοχή, προσέχοντας τις οδηγίες και τις σημειώσεις στη συσκευασία. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις και τη σωστή 
δοσολογία αιθέριων ελαίων, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή τον 
ειδικό σας. Μην προσθέτετε τίποτα άλλο εκτός από αιθέρια έλαια στο 
νερό στη δεξαμενή νερού. 

■ Μην ρίχνετε νερό στη δεξαμενή νερού μέσα από την έξοδο ατμού. 
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■ Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει 

συναρμολογηθεί σωστά και ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο. 
■  ■ Μην καλύπτετε τη συσκευή ενώ λειτουργεί. Μην τοποθετείτε 

αντικείμενα στην έξοδο ατμού ή τους αεραγωγούς. Βεβαιωθείτε ότι 
κανένα από αυτά τα ανοίγματα δεν είναι φραγμένο από ξένα αντικείμενα. 

■  Ως αποτέλεσμα της αυξημένης υγρασίας στο δωμάτιο, το νερό μπορεί να 
συμπυκνωθεί στα τζάμια των παραθύρων ή στο εσωτερικό. Εάν συμβεί 
αυτή η κατάσταση, απενεργοποιήστε τη συσκευή. 

■  Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και την αποσυνδέετε πριν 
γεμίσετε, εγκαταστήσετε, αφαιρέσετε, μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη 
δεξαμενή νερού. 

■ Προσέξτε ιδιαίτερα να μην χυθεί νερό όταν μεταφέρετε τη συσκευή με 
νερό στη δεξαμενή νερού. 

■ Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε 
κανένα μέρος της κύριας μονάδας της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό. 

■ Μην αγγίζετε τον ψεκαστήρα με αιχμηρά αντικείμενα για να μην 
καταστραφεί. 
■ Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο 

τροφοδοσίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο καλώδιο 
τροφοδοσίας ή στην πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας 
τραβώντας το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας. 

■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αντικαταστήστε το 
από ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις. Απαγορεύεται η χρήση της 
συσκευής εάν υπάρχει φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή πρίζα. 

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά εάν έχει υποστεί 
βλάβη ή βυθιστεί στο νερό. ■  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας, μην επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή ή κάνετε 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις. Πραγματοποιήστε όλες τις επισκευές της 
συσκευής σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη 
συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο 
πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα. 

■  Σας συνιστούμε να διατηρείτε το αρχικό κουτί, το υλικό συσκευασίας, την 
απόδειξη και την ευθύνη του προμηθευτή ή την κάρτα εγγύησης για την 
περίοδο εγγύησης. Είναι σκόπιμο να μεταφέρετε τη συσκευή στο αρχικό 
της κουτί. 
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Περιγραφή του υγραντήρα 
 

A 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
4 
5 

 
 
 

6 
7 
8 
9 

 
11 
12 
13 
14 

1 ακροφύσιο ατμού 

2 Κάλυμμα δεξαμενής νερού 

3 Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 2,3 λίτρων 

4 Βύσμα του ανοίγματος πλήρωσης 
δεξαμενής νερού με διακόπτη 
απελευθέρωσης νερού 

5 Η στεγανοποίηση βρίσκεται περιμετρικά της οπής. 

6 Έξοδος αέρα 

7 Έγχρωμη λυχνία LED 

8 Βάση νερού 
Το νερό αντλείται στη δεξαμενή νερού από 
τη δεξαμενή νερού. 

9 Αισθητήρας στάθμης νερού 
10 Μονάδα βάσης 
11 Διακόπτης I/0 για την ενεργοποίηση και 

απενεργοποίηση της συσκευής βρίσκεται 
στο πίσω μέρος της μονάδας βάσης. 

12 Ψεκαστήρας - μια επιφάνεια όπου το νερό 
μετατρέπεται σε κρύο ατμό (ομίχλη). 
13 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας και χαμηλή 

στάθμη νερού στη θήκη νερού 

14 Δίσκος υγρασίας για έλεγχο απόδοσης

10 



Ultrasonic Aroma Air Humidifier BG Υπερηχητικός αποσμητικός υγραντήρας χώρου BG 

6 6 

 
 
 

 
 
 

 

Χώρος εργασίας του υγραντήρα, συναρμολόγηση και πλήρωση 
της δεξαμενής νερού 
1 .        Πάντα τοποθετείτε τον υγραντήρα σε επίπεδη, στεγνή και σταθερή επιφάνεια και διατηρείτε ταυτόχρονα τις 

ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις: 
 

- 60 εκατοστά από το 
πάτωμα. 

 
- 30 εκατοστά από τοίχους ή πλευρές επίπλων, από κουρτίνες. 

 
- 200 cm από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή υλικά ευαίσθητα στην υγρασία για να αποτραπεί βλάβη 

τους λόγω της υψηλής υγρασίας. 
 

2 .        Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι απενεργοποιημένος και αποσυνδεδεμένος. Αφαιρέστε το ακροφύσιο A1 
και το κάλυμμα A2 από τη δεξαμενή νερού A3. Σηκώστε τη δεξαμενή νερού A3 από τη βάση A10. Γυρίστε το 
ανάποδα και γυρίστε το αριστερόστροφα για να ξεβιδώσετε το καπάκι της οπής πλήρωσης της δεξαμενής νερού 
Α4 και να το αφαιρέσετε. 

3 .        Γεμίστε τη δεξαμενή νερού Α3 με καθαρό κρύο νερό βρύσης. Για αρωματοθεραπεία μπορείτε να προσθέσετε 
μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο. 

Όταν επιλέγετε αιθέρια έλαια, επιλέγετε πάντα υψηλής ποιότητας 100% φυσικά αιθέρια έλαια σχεδιασμένα για 
διασπορά στον αέρα. Χρησιμοποιήστε τα αιθέρια έλαια με φειδώ και προσοχή, προσέχοντας τις οδηγίες και τις 
σημειώσεις στη συσκευασία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις και τη σωστή δοσολογία 
αιθέριων ελαίων, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας. Μην προσθέτετε τίποτα άλλο εκτός από αιθέρια έλαια 
στο νερό στη δεξαμενή νερού Α3. 

4 .        Αφού γεμίσετε τη δεξαμενή νερού Α3, ασφαλίστε σωστά το βύσμα Α4 περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα. Το 
άνοιγμα πλήρωσης της δεξαμενής νερού έχει μια σφράγιση A5. Πριν κλείσετε τη δεξαμενή νερού A3, ελέγχετε 
πάντα ότι η στεγανοποίηση A5 είναι στη θέση της. Γυρίστε το δοχείο νερού A3 ανάποδα με το βύσμα A4 προς 
τα κάτω και τοποθετήστε το ξανά στη βάση A10 έτσι ώστε τα δύο μέρη να ταιριάζουν σωστά μεταξύ τους. Όταν 
η δεξαμενή νερού A3 τοποθετηθεί στην κύρια μονάδα A10, το νερό θα αρχίσει να αντλείται από τη δεξαμενή 
νερού A3 στην υποδοχή νερού A8. 

5 .        Τοποθετήστε το κάλυμμα A2 με το ακροφύσιο ατμού A1 στη δεξαμενή νερού A3. 

! 
Προσοχή: 
Γεμίστε τη δεξαμενή νερού Α3 με νερό όχι θερμότερο από 40 ° C. Μην το γεμίσετε με ζεστό νερό. Η δεξαμενή 
νερού Α3 έχει μέγιστη χωρητικότητα 2,3 λίτρα νερού. 
Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον υγραντήρα, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην χυθεί το νερό που 
περιέχεται στη θήκη νερού A8. 

Χρήση του υγραντήρα 
1 .        Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας έχει συναρμολογηθεί σωστά και ότι η δεξαμενή νερού Α3 είναι γεμάτη με νερό. 

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα. Αφού συνδέσετε τον υγραντήρα σε πρίζα, θα ανάψει 
η έγχρωμη λυχνία LED A7. Ρυθμίστε το διακόπτη I/0 A11 στη θέση I (On). Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου 
Α14 δεξιόστροφα για να αυξήσετε την έξοδο ατμού και γυρίστε τον αριστερόστροφα για να μειώσετε την έξοδο 
ατμού. Ο υγραντήρας θα αρχίσει να παράγει κρύο ατμό μέσα σε λίγα λεπτά. Όταν λάμπει πράσινο, ο δείκτης 
A13 υποδεικνύει ότι ο υγραντήρας λειτουργεί. Βεβαιωθείτε ότι ο ατμός δεν κατευθύνεται σε έπιπλα ή αντικείμενα 
ευαίσθητα στην υγρασία κατά τη λειτουργία. 

2 .        Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την έξοδο ατμού ανά πάσα στιγμή κατά τη λειτουργία. Εάν γεμίσετε τη 
δεξαμενή A3 μέχρι το χείλος, ο αναμενόμενος χρόνος λειτουργίας είναι έως 7,5 ώρες με την έξοδο ατμού 
ρυθμισμένη στη μέγιστη ένταση. 

 
! 

Προσοχή: 
Εάν ο υγραντήρας μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω από την κατάψυξη, τοποθετήστε τον πρώτα σε 
θερμοκρασία δωματίου και περιμένετε περίπου 30 λεπτά πριν τον ενεργοποιήσετε. 

 
Χρησιμοποιήστε τον υγραντήρα σε θερμοκρασία δωματίου από 5 έως 40 ° C και σε σχετική υγρασία έως 60%. 
Σε περίπτωση που η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 0 ° C, απενεργοποιήστε τον υγραντήρα 
και αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή νερού A3 και τη θήκη νερού A8 για να αποφύγετε ζημιές.
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Μην σηκώνετε ποτέ τη δεξαμενή νερού A3 από τη μονάδα βάσης A10 και μην αγγίζετε τον ψεκαστήρα 
A12 όταν λειτουργεί ο υγραντήρας. 

 
3 .        Εάν η στάθμη του νερού στη θήκη νερού A8 πέσει, ο υγραντήρας θα σταματήσει αυτόματα να 

παράγει ατμό και η ένδειξη A13 θα γίνει κόκκινη. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που 
αποτρέπει τη ζημιά στον ψεκαστήρα A12. Εάν είναι απαραίτητο, γεμίστε το νερό σύμφωνα με τις 
οδηγίες στα σημεία 2 και 3 στο κεφάλαιο Θέση του υγραντήρα, συναρμολόγηση και πλήρωση του 
δοχείου νερού. Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε ξανά τον υγραντήρα. 

4 .        Όταν τελειώσετε με τη χρήση του, απενεργοποιείτε πάντα τον υγραντήρα γυρίζοντας τον επιλογέα 
ελέγχου A14 αριστερόστροφα μέχρι το τέλος και θέστε τον διακόπτη στη θέση 0 (απενεργοποιημένος). 
Ο δείκτης A13, που απενεργοποιείται, δείχνει ότι ο υγραντήρας είναι απενεργοποιημένος. Αποσυνδέστε 
τον υγραντήρα από την πρίζα. Μετά την αποσύνδεση του υγραντήρα, η έγχρωμη λυχνία LED A7 θα 
σβήσει. Καθαρίστε τον υγραντήρα σύμφωνα με τις οδηγίες στο κεφάλαιο Καθαρισμός και συντήρηση. 

 
 

Καθαρισμός και υποστήριξη 
■    Πριν καθαρίσετε τον υγραντήρα, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον. 
■     Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του υγραντήρα. Διαφορετικά, 

η λειτουργία του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά και οι ανεπιθύμητοι μικροοργανισμοί να 
πολλαπλασιαστούν μέσα στον υγραντήρα. 

■     Καθαρίστε μετά από κάθε χρήση 
- Αφαιρέστε το ακροφύσιο A1 και το κάλυμμα A2 από τη δεξαμενή νερού A3. Αφαιρέστε τη δεξαμενή 

νερού A3 από τη μονάδα βάσης A10 και μεταφέρετέ την στο νεροχύτη. Γυρίστε το ανάποδα και 
αφήστε το βύσμα Α4. Αφαιρέστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού Α3 και ξεπλύνετε καλά 
με καθαρό νερό. Στεγνώστε την επιφάνεια της δεξαμενής νερού Α3 με ένα λεπτό πανί και 
στερεώστε το βύσμα Α4. 

- Ξεπλύνετε το ακροφύσιο Α1 κάτω από καθαρό τρεχούμενο νερό και στεγνώστε με μια λεπτή πετσέτα. 
- Αφαιρέστε το νερό από τη θήκη νερού A8 και εάν έχετε προσθέσει αιθέρια έλαια στο νερό όταν 

γεμίζετε τη δεξαμενή νερού A3, σκουπίστε το καλά με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολείμματα λαδιού. Στη συνέχεια, στεγνώστε τη θήκη νερού A8 με ένα λεπτό καθαρό πανί. 

■     Πλήρης καθαρισμός (μία φορά την εβδομάδα) 
- Αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή νερού A3 και τη θήκη νερού A8. 
- Ρίξτε περίπου 100 ml ξύδι στο δοχείο νερού A8 και αφήστε το να δράσει για 15 λεπτά. 

Χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα τρίχας, αφαιρέστε τις εναποθέσεις αλάτων στο δοχείο 
νερού A8 και τον ψεκαστήρα A12. Στη συνέχεια, καθαρίστε καλά ολόκληρο το υπόλοιπο από 
ασβεστόλιθο και ξύδι με ένα πανί βρεγμένο σε καθαρό νερό και στεγνώστε. 

 

! 
Προσοχή: 
Μην αφήνετε νερό στη δεξαμενή νερού A3 ή στη θήκη νερού A8 για περισσότερο από μία ημέρα.  
Μην αγγίζετε το ψεκαστήρα A12 με αιχμηρά αντικείμενα για να μην το καταστρέψετε. 
Μην βυθίζετε τη βάση A10 σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό. 

 
■     Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του υγραντήρα όπως απαιτείται με ένα λεπτό, καθαρό πανί 

ελαφρώς βρεγμένο με χλιαρό νερό. 
■ Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή διαλυτικά για καθαρισμό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά 

στην επιφάνεια της συσκευής.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Ο υγραντήρας δεν 
παράγει αρκετό 
ατμό ή δεν παράγει 
καθόλου ατμό. 

Δεν υπάρχει αρκετό νερό ή 
καθόλου νερό στη δεξαμενή 
νερού A8. 

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και τον 
αποσυνδέστε. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού Α3 
με κρύο καθαρό νερό. Συνδέστε τον 
υγραντήρα σε πρίζα και τον επανεκκινήστε. 

Ο δίσκος ελέγχου A14 έχει 
ρυθμιστεί σε χαμηλή ένταση 

 

Για να αυξήσετε την ένταση του ατμού, 
γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου Α14 
δ ξ ό  Ο ψεκαστήρας Α12 είναι 

μολυσμένος με ορυκτά 
υπολείμματα ή υπολείμματα 
αιθέριου ελαίου. 

Αποσυνδέστε τον υγραντήρα από την πρίζα. 
Καθαρίστε τον ψεκαστήρα A12 σύμφωνα με τις 
οδηγίες στο κεφάλαιο Καθαρισμός και 
συντήρηση. 

Η δεξαμενή νερού A3 δεν έχει 
τοποθετηθεί σωστά στη βασική 

  

Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού Α3 στη βάση 
A10 έτσι ώστε και τα δύο μέρη να ταιριάζουν 

 Ο ψεκαστήρας A12 δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 
ώ  ώ  Υπάρχει μια 

μυρωδιά στον ατμό. 
Η μυρωδιά μπορεί να γίνει 
αισθητή όταν χρησιμοποιείται ο 
υγραντήρας για πρώτη φορά. 

Ανοίξτε το βύσμα της δεξαμενής νερού Α4 και 
αφήστε τη δεξαμενή νερού Α3 να αερίζεται για 
τουλάχιστον 12 ώρες. 

Υπάρχει βρώμικο νερό μέσα 
στη δεξαμενή νερού A3 / 
υποδοχή νερού A8 ή έχετε 
αφήσει νερό στη δεξαμενή 
νερού A3 / υποδοχή νερού A8 
για πολύ καιρό. 

Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και τον 
αποσυνδέστε. Αφαιρέστε το νερό από τη 
δεξαμενή νερού A3 και τη θήκη νερού A8. 
Καθαρίστε τα πάντα. Γεμίστε τη δεξαμενή 
νερού Α3 με κρύο καθαρό νερό. Συνδέστε τον 
υγραντήρα σε πρίζα και τον επανεκκινήστε. 

Ορυκτές 
εναποθέσεις 
συσσωρεύονται 

  
  

Χρησιμοποιείτε πολύ σκληρό 
νερό. 

Χρησιμοποιήστε πιο μαλακό νερό. 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Αριθμός του μοντέλου     BBH 8010 
Ονομαστικό εύρος τάσης    220−240 V  
Ονομαστική συχνότητα                         50 Hz  
Ονομαστική ισχύς εισόδου:      25 W  
Κατηγορία προστασίας ηλεκτροπληξίας                    II 
Επίπεδο θορύβου      35 dB(A) 
Ταλαντώσεις υψηλής συχνότητας     1 .65-1 .75 MHz 
Χωρητικότητα της δεξαμενής νερού     2 .3 l  
Χρόνος λειτουργίας πλήρους δεξαμενής νερού έως 7, 5 ώρες  
Έξοδος υγραντήρα 300 ml/h  
Συνιστώμενη επιφάνεια δωματίου 25 m2 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 °C έως 40 °C 

 
Η δηλούμενη στάθμη εκπομπής θορύβου της συσκευής είναι 35 dB (A), η οποία είναι η στάθμη ακουστικής 
ισχύος Α ως προς την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.
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Επεξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στο 
προϊόν, των εξαρτημάτων και της συσκευασίας του 

 
 Αυτή η συσκευή πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που σχετίζονται με αυτήν. 

 
 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν έχει κατηγορία προστασίας II. 

 
 Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για να υποδείξει τον αριθμό παρτίδας. 

 
 Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται η συσκευασία. 

 
 

 Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη πώς να χειρίζεται τη συσκευασία. 
 

Αυτό το σύμβολο στα προϊόντα ή στα πρωτότυπα έγγραφα σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα 
ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα συνηθισμένα οικιακά 
απορρίμματα. Για σωστή απόρριψη και ανακύκλωση, μεταφέρετε αυτές τις συσκευές σε 
καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας 
λιανοπωλητή όταν αγοράζετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 
βοηθά στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποτροπή πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από 
ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή το σημείο συλλογής για 
περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, μπορεί να επιβληθούν 
πρόστιμα για την ακατάλληλη διάθεση αυτού του είδους αποβλήτων. 
Για τους επιχειρηματίες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Αν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε από τους πωλητές ή 
προμηθευτές σας τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Διάθεση σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
Το σύμβολο αυτό ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να πετάξετε αυτό το προϊόν, ζητήστε 
τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τμήμα τοπικής αυτοδιοίκησης ή από το λιανοπωλητή σας. 

 
 

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των 
χρησιμοποιούμενων συσκευασιών 
Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε χώρο διάθεσης απορριμμάτων στον δήμο σας. 

 
 

Επιβεβαίωση έκδοσης Δήλωσης Συμμόρφωσης 
Fast ČR, a .s. Η Τσεχική Δημοκρατία δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις και 
οδηγίες της ΕΕ και ότι έχει εκδοθεί έγκυρη δήλωση συμμόρφωσης γι 'αυτό. 

 
Η τσεχική γλώσσα είναι η αρχική έκδοση του εγχειριδίου χρήσης. Οι αλλαγές στο κείμενο και στις τεχνικές 
παραμέτρους αποθηκεύονται. 


