
AQUILA- ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Οδηγίες Χρήσης
HAU360



Συγχαρητήρια! Μόλις γίνατε ιδιοκτήτης του υγραντήρα Stylies Ultra Mini 360 Aquila. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει 
ευχαρίστηση και θα βελτιώσει την ποιότητα αέρα στον χώρο σας. Όπως συµβαίνει σε όλες τις ηλεκτρικές οικιακές 
συσκευές, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση προκειµένου να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στην συσκευή, 
τραυµατισµοί και πυρκαγιές. Παρακαλούµε διαβάστε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά τον υγραντήρα, και ακολουθήστε 
προσεκτικά τις οδηγίες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Η συσκευή αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:
1. Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 
2. Πρίζα (στην πίσω πλευρά)
3. Περιστρεφόµενη έξοδος ατµού
4. ∆ιαφανή δεξαµενή νερού
5. Βάση 
6. ∆ιακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
7. Πόδια 
8. Φίλτρο cartridge [Stylies Cartridge Reactor]
9. ιονιστής Silver Cube ™ (προαιρετικά)
10. Οθόνη 
11. 3 χρώµατα LED 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Παρακαλώ σηµειώστε: 
Ποτέ µην µεταφέρετε τη συσκευή µε γεµάτη τη δεξαµενή νερού.
Πιθανοί κίνδυνοι:
- Υπάρχει πάρα πολύ νερό στη βάση του περιβλήµατος και η δύναµη ψεκασµού µειώνεται σοβαρά.
- Το νερό µπορεί να ξεφύγει
- Η δεξαµενή νερού µπορεί να πέσει και να καταστραφεί (και το νερό µπορεί να χυθεί στο πάτωµα).
1. Για το λόγο αυτό, η βάση (5) του υγραντήρα αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση ξεχωριστά.
2.Όταν η βάση είναι στην επιθυµητή θέση: Γεµίστε το δοχείο νερού (4) (κρατήστε πατηµένο το άνοιγµα σε ελαφρώς όρθια 
θέση) - βιδώστε το καπάκι πίσω και ελέγξτε ότι είναι υδατοστεγές. Τοποθετήστε την δεξαµενή νερού στη βάση. Συνδέστε 
την παροχή ρεύµατος (1) στην πρίζα στην πίσω πλευρά (2) και στην πρίζα του σπιτιού.
3.Ενεργοποιήστε την συσκευή πατώντας τον διακόπτη(6). Τα  LED (11) τώρα θα φωτίσουν τη δεξαµενή νερού µε ένα απαλό 
µπλε φως. Η έξοδος ατµού (3) µπορεί να µετακινηθεί  360 °.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
-Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιµοποιήσετε τον υγραντήρα για πρώτη φορά, και 
φυλάξτε τον σε ασφαλές µέρος για µελλοντική χρήση. Αν ποτέ δωρίσετε τον υγραντήρα σε ένα νέο ιδιοκτήτη, βεβαιωθείτε 
ότι θα του µεταβιβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών.
-Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για συγκεκριµένο σκοπό που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Χρησιµοποιώντας τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από τον επιδιωκόµενο και επιχειρώντας οποιαδήποτε µετατροπή 
επάνω της µπορεί να είναι επικίνδυνο για την υγεία ή ακόµα και θανατηφόρο. 
-Αυτή η συσκευή εποµένως δεν προορίζεται να χρησιµοποιηθεί από ανθρώπους (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε 
περιορισµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή και µε έλλειψη των κατάλληλων γνώσεων, εκτός εάν 
εποπτεύονται από ένα άτοµο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες ως προς το πώς η συσκευή 
θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί από ένα τέτοιο άτοµο.
-Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
-Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας µόνο µε εναλλασσόµενο ρεύµα
-Η συσκευή πρέπει να είναι πάντα εκτός πρίζας:
-Πριν µετακινηθεί
-Πριν ανοιχθεί ή πριν την ξαναγεµίσετε µε νερό
-Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
-Πριν καθαριστεί
-Μετά από κάθε χρήση
-Ποτέ µην χρησιµοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί βλάβη
-Ποτέ µην τραβάτε ή κουβαλάτε την συσκευή από το καλώδιο
-Μην διαπερνάτε το περίβληµα της συσκευής για κανένα λόγο
-Αν το καλώδιο τροφοδοσίας χαλάσει µπορεί να αντικατασταθεί από εξειδικευµένο προσωπικό µόνο
-Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από κοφτερά σηµεία



-Ποτέ µην βγάζετε τον αντάπτορα τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο και ποτέ µην τον πιάνετε µε υγρά 
χέρια
-Μην χρησιµοποιείτε την συσκευή κοντά σε πισίνες µπανιέρες και ντουζ. Κρατήστε πάντα αποστάσεις από πηγές νερού 
τουλάχιστον 3 µέτρων
-Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερµότητας. Μην εκθέτετε το καλώδιο σε άµεση θερµότητα (όπως η θερµότητα 
από το ζεστό φούρνο εστίες, γυµνές φλόγες, ζεστά σίδερα ή φούρνους θέρµανσης). Κρατήστε το καλώδιο µακριά από 
πετρέλαιο.
-Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα σε τοίχους, κουρτίνες ή έπιπλα.
-Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ότι κανείς δεν µπορεί να σκοντάψει πάνω 
στο καλώδιο.
-Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη
-Μην αποθηκεύετε ή χρησιµοποιείτε την συσκευή σε εξωτερικούς χώρους
-Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό µέρος, µακριά από τα παιδιά (στο κουτί της).
-Ποτέ αγγίζετε την µεµβράνη (στο εσωτερικό της συσκευής), όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. Οι ταλαντώσεις της 
µεµβράνης µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς όµοιους µε εγκαύµατα.
-Μην προσθέτετε τίποτα στο νερό (αρώµατα, αιθέρια έλαια ή αρωµατικά για νερά).
-Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στο δάπεδο. Χρησιµοποιήστε ένα αδιάβροχο υπόστρωµα!

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
-Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν από όλες τις εργασίες 
συντήρησης και µετά από κάθε χρήση.
-Ποτέ µην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό (αυτό µπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωµα). Για να καθαρίσετε τη συσκευή, απλά 
σκουπίστε το µε ένα υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε καλά. Πάντα να βγάζετε την συσκευή από την πριζα.
-Καθαρίζετε τα άλατα ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού αλλά τουλάχιστον µια φορά την βδοµάδα.  
-Ξεπλένετε καλά την δεξαµενή νερού σε τακτική βάση.
-Αντικατάσταση φίλτρου (8) κάθε 1-2 µήνες ανάλογα µε την σκληρότητα του νερού.

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
-Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού. Αυτό µπορεί να ελεγχθεί χρησιµοποιώντας τη 
δοκιµαστική ταινία που παρέχεται 
-Βυθίστε την ταινία µέτρησης στο νερό για ένα δευτερόλεπτο.
-Μετά από περίπου  ένα λεπτό, το αποτέλεσµα µπορεί να φανεί στην λωρίδα µέτρησης.
-Μερικές από τις πράσινες  περιοχές θα αλλάξουν το χρώµα τους σε ροζ. Ο αριθµός των ροζ περιοχών αντιστοιχεί στην 
σκληρότητα του νερού.
- Παράδειγµα: Εάν υπάρχουν τρεις περιοχές ροζ, το νερό έχει σκληρότητα των "3".

Αριθµός ροζ περιοχών:       0/1 2         3                        4
Σκληρότητα νερού:             soft                        medium            Slightly hard         Very hard
Σκληρότητα (°dH):          ab 4°dH                    ab 7°dH              ab 14°dH           ab 21°dH
Αλλαγή φίλτρου
Μέρες / λίτρα:                120µέρες                    60µέρες               40µέρες             20µέρες
                                      360λίτρα                    180λίτρα             120λίτρα             60λίτρα

∆ΟΚΙΜΗ: Κρατήστε ένα µικρό καθρεφτάκι πάνω από τον ατµό για ένα λεπτό. Αν µείνουν άσπρα υπολείµµατα στο 
καθρεφτάκι τότε το φίλτρο χρειάζεται αλλαγή.

ΙΙΟΝΙΣΤΗΣ SILVER TUBE (προαιρετικά )
Πριν από τη σύνδεση της δεξαµενής νερού, τοποθετήστε τον Ιωνιστή Silver Cube στη βάση (στη θέση που υποδεικνύεται).Ο 
Ιονιστής Silver Cube µε την πατενταρισµένη τεχνολογία του εµποδίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων και µικροβίων. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για ένα µέγιστο χρονικό διάστηµα και πρέπει να αντικαθίστανται κατά την έναρξη της επόµενης 
περιόδου θέρµανσης (δηλ. όταν ο καιρός γίνεται κρύος). Παρά τη χρήση του Ιωνιστή Silver Cube, θα πρέπει το νερό να 
αντικαταστάται σε καθηµερινή βάση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ο υγραντήρας:
Πώς λειτουργεί ο υγραντήρας; Το σύστηµα του υγραντήρα υγραίνει τον αέρα και καθαρίζει τον χώρο απο σωµατίδια 
σκόνης και γύρης. Το προϊόν αυτό επιτυγχάνει µια πολύ αποτελεσµατική δράση υγράνσεως µε φυσικό τρόπο: ο 
ενσωµατωµένος εξαεριστήρας αναρροφά αέρα µέσω ενός αντιβακτηριακού φίλτρου µε ξηρό κορεσµένο νερό. Ο αέρας 
απορροφά µόνο την υγρασία. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί εξαιρετικά αθόρυβα και απαιτεί πολύ λίγη ηλεκτρική ενέργεια. 
Σας προτείνουµε να το χρησιµοποιείται σε κρεβατοκάµαρες και τα δωµάτια των παιδιών.



e:mail: info@sunelectronics.gr    www.sun.gr

Σηµασία του συµβόλου "Κάδου αποριµµάτων"
Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που 
παρέχονται για τη διάθεσή τους.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ:
Πρέπει να χρησιµοποιείται πάντα καθαρό νερό για να διασφαλίζεται ότι ο αέρας παραµένει υγιεινής. Η συσκευή, και η 
δεξαµενή του νερού, ιδίως, πρέπει πάντοτε να είναι καθαρές.
Σύσταση: χρησιµοποιείτε πάντα το Ιωνιστή Silver Cube, καθώς µειώνει το σχηµατισµό µικροβίων στο νερό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η κόκκινη ένδειξη δεν σβήνει ενώ η δεξαµενή είναι γεµάτη µε νερό.
Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόµατα όταν δεν υπάρχει επαρκές νερό στην δεξαµενή.
Το χρώµα από τα LED αλλάζει από µπλε σε κόκκινο .Για να επανεκκινήσετε τον ψεκασµό συσκευή πρέπει να 
απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά. Αυτή είναι µια προστατευτική λειτουργία
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται παρόλο που έχει επαρκές νερό και έχει γυρίσει ο διακόπτης στο on. Αυτό δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία. Μπορεί να χρειαστούν µερικά λεπτά πριν αρκετό νερό διαπεράσει από τη δεξαµενή νερού µέσω του φίλτρου 
και εντός της βάσεως. Περιµένετε και στη συνέχεια πιέστε το κουµπί on- πάλι.
Η δεξαµενή νερού έχει διαρροή: Χαµηλή απόδοση, δεν υπάρχει παραγωγή ατµού, η συσκευή δεν είναι λειτουργική:
Συντήρηση, σύµφωνα µε το κεφάλαιο για την «∆ιαδικασία καθαρισµού"

ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΑΠΟΡΙΨΗ 
-Επισκευές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές (συµπεριλαµβανοµένης της αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας) 
µπορεί να γίνει µόνο
µε τις οδηγίες των εµπειρογνωµόνων. Επισκευή γίνεται δεκτή µέσα στα πλαίσια της εγγύησης.
-Αν το καλώδιο ρεύµατος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το επίσηµο service του 
κατασκευαστή ή ένα ειδικευµένο πρόσωπο, προκειµένου να αποφευχθεί περαιτέρω ζηµία.
-Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζηµιά ή συσκευή έχει βλάβη ή αν έχει πέσει ή εάν 
έχει υποστεί ζηµιά µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο (δηλαδή µε ρωγµές ή θραύσεις στο περίβληµα).
-Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρά, σκληρά αντικείµενα ή διαβρωτικά χηµικά.
-Disable devices that are to be discarded immediately (by cutting off the power cable) and dispose
of them at an appropriate waste collection centre.
-Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίµµατα. Χρησιµοποιήστε τα επίσηµα κέντρα ανακύκλωσης , όπου αυτά 
είναι διαθέσιµα.
- Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται κατά ένα ακανόνιστο τρόπο, τα αποτελέσµατα της διάβρωσης µπορεί να 
προκαλέσουν επικίνδυνες ουσίες,  να µολύνουν τα υπόγεια ύδατα και την τροφική αλυσίδα ή αυτό µπορεί να οδηγήσει σε
επιβάρυνση για τη χλωρίδα και την πανίδα για τα επόµενα χρόνια.


