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ΙΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 
 
 

 

 Εγχειρίδιο εγκατάστασης 



 

Περιγραφή εξοπλισμού 

 
Μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο με τον εξοπλισμό που συμπεριλαμβάνεται. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Εικόνα. 1 

 

Επίτοιχη εγκατάσταση 

Αρχικά, στερεώστε τη βάση στον τοίχο και στη συνέχεια τοποθετήστε τη συσκευή όπως 
φαίνεται στην Εικόνα.2 . 

Εικόνα. 2 
 
 
 
 
 
 

Γρίλιες εξόδου  αέρα 

Πίνακας ελέγχου 

 

Χερούλι μεταφοράς  

Χερούλι ανοίγματος γρίλιας 

 
Καλώδιο παροχής 
ρεύματος Γρίλιες εισόδου αέρα 



Πίνακας ελέγχου 
Τρόπος χρήσης 

 
Δέκτης σήματος ασύρματου χειριστηρίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

OFF =  Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί η συσκευή θα απενεργοποιηθεί. 

ON/SPEED = Όταν πατήσετε αυτό το κουμπί, ο ιονιστής και ο ανεμιστήρας θα 
ξεκινήσουν να λειτουργούν στην χαμηλή ταχύτητα «1».  Πιέστε το ξανά για να 
αλλάξετε ταχύτητα: μέτρια «2» και υψηλή «3». 

TIME = Ρύθμιση απενεργοποίησης (η συσκευή θα απενεργοποιηθεί με το 
πέρας της ρυθμιζόμενης ώρας). Για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πιέστε το 
κουμπί όσες φορές χρειαστεί  ανάλογα με τις επιθυμητές ώρες λειτουργίας 
(1-2-4-8 ώρες). 

IONISER ON/OFF = Πιέζοντας αυτό το κουμπί ενεργοποιείται ή 
απενεργοποιείται η παραγωγή αρνητικών ιόντων, τα οποία έχουν πολλά θετικά 
οφέλη για την υγεία. 

RESET = Όταν η ένδειξη 'Filter control' είναι αναμμένη, η συσκευή έχει 
δουλέψει για 1000 ώρες και γι’ αυτό τα φίλτρα πρέπει να ελεγχθούν ή να 
αντικατασταθούν. Μόλις αντικατασταθούν τα φίλτρα, πιέστε το κουμπί RESET, 
η ένδειξη θα σβήσει και ο μετρητής των 1000 ωρών θα ξεκινήσει πάλι. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν την καθαρίσετε ή 
αντικαταστήσετε το φίλτρο. 

• Πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο, χρησιμοποιείστε υγρό πανί για να 
καθαρίσετε τις γρίλιες εισόδου αέρα και οποιαδήποτε άλλα λερωμένα 
τμήματα της συσκευής. Καθαρίστε τον κινητήρα χρησιμοποιώντας στεγνό 
πανί. 

• Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά , οινόπνευμα ή άλλα χημικά για να καθαρίσετε 
τη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη 
του αφυγραντήρα ή να τον αποχρωματίσουν. 



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Για τη δική σας ασφάλεια, παρακαλούμε δώστε προσοχή στις παρακάτω 

συστάσεις: 

• Ελέγξτε εάν η παροχή ρεύματος που έχετε συμφωνεί με αυτή της συσκευής. 

• Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα μέσα στον ιονιστή. 

• Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να βρίσκεται μακρυά από πηγές θερμότητας 

όπως είναι οι θερμοπομποί, τα αερόθερμα κ. ά.. 

• Να μην τοποθετείται κοντά σε μπάνια, ντους ή πισίνες. 

• Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή όταν υπάρχει κοντά διαρροή οξυγόνου ή 

εύφλεκτων αερίων . 

• Εάν προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος, αυτό πρέπει να 
αντικατασταθεί μόνο από επαγγελματία Τεχνικό. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ 
Προτού αντικαταστήσετε το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη. 

• Απομακρύνετε τη μπροστινή γρίλια πιέζοντας τις πλαϊνές πλευρές όπως 
φαίνεται στην Εικόνα. 4. 

• Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο (Α-35) και αντικαταστήστε το (το λευκό μέρος 
στην πλευρά της γρίλιας εξόδου) 

Το φίλτρο πρέπει να ελέγχεται ή να αντικαθίσταται όταν η ένδειξη “Filter 
Control” είναι αναμμένη, το οποίο συμβαίνει μετά από 1000 ώρες λειτουργίας . 
Το χρώμα του φίλτρου πρέπει να ελέγχεται σε σύγκριση με τον δείκτη που 
βρίσκεται μέσα στη συσκευή (κάτω από το φίλτρο). Μόλις αντικατασταθεί  το 
φίλτρο, πιέστε το RESET. 



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Μπαταρία: UM-4 (AAA) x 2 

 

 

Εικ. 5 

• Το ασύρματο χειριστήριο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας όπως και ο 

πίνακας ελέγχου πάνω στον ιονιστή (ανατρέξτε σε προηγούμενες σελίδες). 

• Για να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία, το ασύρματο χειριστήριο πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τον δέκτη των υπέρυθρων πάνω στη συσκευή. 

• Όταν ο ιονιστής λάβει επιτυχώς το σήμα από το ασύρματο χειριστήριο, θα ακουστεί 

επιβεβαιωτικός ήχος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
• Συστήνεται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. 

• Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για αρκετό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. 

• Οι μπαταρίες πρέπει να απομακρύνονται από το χειριστήριο πριν την απόρριψή 

τους, η οποία γίνεται με ασφαλή τρόπο, σε ειδικά σημεία συλλογής ανάλογων 

απορριμμάτων. 

 

 

 

ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ 
Ενεργοποίηση/Ταχύτητες 
(Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή) 

Χρονοδιακόπτης 
(1, 2, 4, 8 Ώρες) 

Απενεργοποίηση 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

To Επίσημo Service του Δικτύου της S&P διασφαλίζει την σωστή 
τεχνική υποστήριξη. Αν δείτε οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία 
της συσκευής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το επίσημο Service 
για ενδελεχή εξέταση της συσκευής.  
Οποιαδήποτε επέμβαση γίνει από μη επαγγελματίες μας 
υποχρεώνουν να ακυρώσουμε την εγγύηση. 
 
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα της  S&P, 
επικοινωνήστε με ένα από τα  Γραφεία Πωλήσεων (μόνο στην 
Ισπανία) ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο (στις υπόλοιπες χώρες).  

Αντιπρόσωπος της S&P-Ventilation Group στην Ελλάδα 
 

ΚΑΦΦΕ ΑΕ – ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 
Σητείας 6, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής 

τηλ. 210 2850573   fax. 2102849028 
e-mail : info@kaffe.gr   web site:  www.kaffe.gr 

 

 


