
DUKA HUMID 

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΑ 
(ΜΟΝΤΕΛΟ: GO-2850) 
220-240V, 50 Hz, 23W 

2,8 l. 
Μετάφραση από Αγγλικά 

Αγαπητοί πελάτες, 

Συγχαρητήρια για την αγορά ενός νέου υγραντήρα µε αρωµατικό αποτέλεσµα! Για να 
αξιοποιήσετε στο έπακρο, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν το χρησιµοποιήσετε. 
Σας συνιστούµε να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες. 

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 

Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παιδιά κάτω των 8 ετών, από άτοµα µε 
περιορισµένες σωµατικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες και από άτοµα χωρίς 
εµπειρία και γνώση της συσκευής, µόνο υπό την επίβλεψη έµπειρου ατόµου ή σύµφωνα µε 
την ασφάλεια οδηγίες, υπό την προϋπόθεση ότι κατανοούν τους κινδύνους που συνδέονται µε 
τη χρήση της συσκευής. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. Η 
συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά, απουσία ενήλικα για να 
παρακολουθεί τις ενέργειες τους.  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Η συσκευή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. 
• Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι η συσκευή και το καλώδιο είναι άθικτα. Μη 
χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραµµένη. 

• Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν παρατηρήσετε ότι το καλώδιο είναι 
κατεστραµµένο. Το κατεστραµµένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις ή άλλο εξειδικευµένο άτοµο για 
την αποφυγή κινδύνων. 

• Μην αντικαθιστάτε µόνοι σας το καλώδιο. 
• Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιµοποιείται από παιδιά κάτω των 8 ετών µόνο εάν 
βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου ή µε ασφαλή τρόπο, όπως υποδεικνύεται στο 
εγχειρίδιο, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τη 
συσκευή. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή. Δεν πρέπει να 
επιτρέπεται στα παιδιά να λειτουργούν τη συσκευή εάν δεν βρίσκονται υπό την 
επίβλεψη ενηλίκου. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της µακριά από παιδιά. 

• Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άτοµα µε περιορισµένες σωµατικές, 
αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες ή από άπειρα άτοµα και άτοµα που δεν 
είναι εξοικειωµένα µε τη συσκευή, µόνο εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη και µε ασφαλή 
τρόπο, όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο και υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουν των 
κινδύνων που σχετίζονται µε τη συσκευή. 
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• Εάν η συσκευή εκπέµπει έναν ασυνήθιστο ήχο ή µια µυρωδιά, απενεργοποιήστε την 
και αποσυνδέστε την. Η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευµένο άτοµο µε 
γνήσια ανταλλακτικά. 

• Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. Μην τραβάτε το 
καλώδιο όταν αποσυνδέετε. 

• Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και να αποθηκευτεί σε µέρη όπου δεν προστατεύεται από τις καιρικές 
συνθήκες. 

• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε χώρους µε σκόνη. 
• Το µέρος που το βάζετε πρέπει να είναι σταθερό. 
• Μην εισάγετε αντικείµενα στο άνοιγµα του περιβλήµατος της συσκευής. 
• Εάν η συσκευή λειτουργεί, µην την καλύπτετε µε τίποτα. Μην τοποθετείτε τίποτα 
πάνω του και µην κλείνετε την έξοδο υγρασίας. 

• Αποσυνδέστε το πριν το γεµίσετε µε νερό. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι 
συνδεδεµένη στην πρίζα. 

• Μην αγγίζετε ποτέ το νερό στο δοχείο νερού όταν η συσκευή λειτουργεί. 
• ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε τη συσκευή όταν το δοχείο νερού είναι άδειο. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε ποτέ τον αισθητήρα υπερήχων όταν η συσκευή 
είναι συνδεδεµένη στην πρίζα. 

• Μην µετακινείτε ποτέ τη συσκευή όταν το δοχείο νερού είναι γεµάτο. 
• Μην προσθέτετε µέσα αφαίρεσης αλάτων, απορρυπαντικά, οινόπνευµα ή αρώµατα 
στη δεξαµενή. Αυτό θα καταστρέψει τη συσκευή. 

• Μην γεµίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού. 
• Μην αφήνετε παιδιά και ζώα να παίζουν κοντά στη συσκευή. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το ψεκασµένο νέφος νερού µπορεί να υγράνει το µέρος όπου 
είναι τοποθετηµένος ο υγραντήρας. Κρατήστε τον υγραντήρα µακριά από αντικείµενα 
που µπορεί να καταστραφούν από το νερό (ξύλινα αντικείµενα, έπιπλα, ηλεκτρικός 
και ηλεκτρονικός εξοπλισµός). Τοποθετήστε τον υγραντήρα σε αδιάβροχο µέρος 
(βάση). Παρακολουθήστε την περιοχή γύρω από τον υγραντήρα και αντιδράστε 
έγκαιρα (προστατέψτε αντικείµενα, αλλάξτε τη θέση του υγραντήρα). Ο 
κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζηµιές σε αντικείµενα που δεν είναι ανθεκτικά 
στο νερό. 

• Για να αποφύγετε τη δηµιουργία εναποθέσεων αλάτων στη συσκευή, χρησιµοποιήστε 
απεσταγµένο ή κρύο βρασµένο νερό. 

• Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τη συντήρηση ή τις 
επισκευές. Επίσης, φροντίστε να το αφήσετε να κρυώσει. 

• Το σώµα της συσκευής πρέπει να καθαρίζεται µε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. Η 
συσκευή δεν µπορεί να συνδεθεί στην πρίζα κατά τον καθαρισµό. Μην το βυθίζετε σε 
νερό. 

• Αποθηκεύστε τη συσκευή σε καθαρό και στεγνό µέρος. Κρατήστε το µακριά από 
παιδιά. Προστατέψτε το από σκόνη, υγρασία και µηχανικές βλάβες. 

• Μεταφέρετε το στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από σκόνη, υγρασία 
και µηχανικές βλάβες. 
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στις παραµέτρους που αναγράφονται στην 
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. 

• Ακόµη και όταν η συσκευή χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες ασφαλείας, 
ορισµένοι συγκεκριµένοι υπολειπόµενοι κίνδυνοι δεν µπορούν να εξαλειφθούν 
πλήρως. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι φωτογραφίες και οι περιγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγµατική συσκευή, 
ανάλογα µε το µοντέλο. 
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τις τεχνικές παραµέτρους της συσκευής 
χωρίς προειδοποίηση. 
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να κάνει τυπογραφικά λάθη. 

 

Αυτό το σύµβολο σηµαίνει ότι η συσκευή δεν µπορεί να απορριφθεί µαζί µε άλλα οικιακά 
απορρίµµατα. Ο χρήστης υποχρεούται να παραδώσει τη συσκευή σε υπηρεσία που 
ασχολείται µε απορρίµµατα ηλεκτρονικών / ηλεκτρικών / συσκευών, η οποία αποτελεί µέρος 
κατάλληλου συστήµατος για την ασφαλή απόρριψη τέτοιων συσκευών. 

Ορισµένα επικίνδυνα εξαρτήµατα που υπάρχουν σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, εποµένως η σωστή 
απόρριψη του εξοπλισµού είναι πολύ σηµαντική. Οι ουσίες που έχουν δυσµενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον κατά τη χρήση της συσκευής περιορίζονται στο ελάχιστο κατά την 
κατασκευή. 
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ΣΥΣΚΕΥΗ 

 

1. Ακροφύσιο ψεκασµού οµίχλης νερού 
2. Εξωτερικό κάλυµµα δεξαµενής 
3. Καλώδιο και βύσµα 
4. Φίλτρο αέρα 
5. Τηλεχειριστήριο 
6. Θέση για άρωµα 
7. Λαβή δεξαµενής νερού 
8. Δεξαµενή νερού 
9. Καπάκι δεξαµενής νερού 
10. Στέγαση 
11. Κουµπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 
12. Λάµπα 

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ 

Όνοµα προϊόντος: Υγραντήρας υπερήχων 
Μοντέλο: GO-2850 
Τάση: 220V-240V 
Συχνότητα: 50 Hz 
Μήκος καλωδίου: 1,5 m 
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Παραγωγικότητα νέφους νερού: 
χαµηλή - 120/200 ml / h 
µέσος όρος - 250-300 ml / h 
υψηλή - 300-350 ml / h 
µε χρονοδιακόπτη - 50-120 ml / h 
Χωρητικότητα δοχείου νερού: 2,8 λίτρα 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των 
παιδιών) µε περιορισµένες σωµατικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην συνδέετε τη συσκευή όταν η δεξαµενή είναι άδεια. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν τη γεµίσετε µε νερό. 

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα προστατευτικά στοιχεία. 
2. Τοποθετήστε τον υγραντήρα σε µια επίπεδη, λεία επιφάνεια, τουλάχιστον 10 cm από 
τον τοίχο, 60 cm από την οροφή και 2 µέτρα από όλα τα έπιπλα, ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες ασφαλείας. 

3. Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι αποσυνδεδεµένος  από το κουµπί και από την 
πρίζα. 

4. Αφαιρέστε το εξωτερικό κάλυµµα. Αφαιρέστε τη δεξαµενή και αναποδογυρίστε την. 
5. Ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαµενής και ρίξτε καθαρό νερό µέσα σε αυτό. 
6. Γυρίστε καλά το καπάκι χωρίς να το σφίξετε και τοποθετήστε το δοχείο. 
7. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα 220V-240V 50Hz. Ένα κόκκινο φως θα ανάψει σε 
κατάσταση αναµονής. 

8. Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ρυθµίσετε το επίπεδο οµίχλης νερού µε τους 
ακόλουθους τρόπους. Το φως θα αλλάξει χρώµα και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήµα. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΧΛΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Πατήστε το κουµπί 
λειτουργίας

Λάµπα Επίπεδο σχηµατισµού 
υδρονέφωσης

Πρώτο πάτηµα Πορτοκαλί φως Χαµηλό

Δεύτερο πάτηµα Πράσινο φως Μεσαίο

Τρίτο πάτηµα Μπλε φως Υψηλό

Τέταρτο πάτηµα Κόκκινο φως Χρονοδιακόπτης (5 ώρες)
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9. Πατήστε το κουµπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για πέµπτη φορά για να 
απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα και η λυχνία θα αναβοσβήσει µε κόκκινο χρώµα. 
Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιµοποιείτε. 

10. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 

Σε χαµηλά, µεσαία και υψηλά επίπεδα νέφους νερού, πατήστε το κουµπί για τρία 
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε ρύθµιση χρονοδιακόπτη δύο ωρών. 

Πατήστε ξανά το κουµπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ακυρώσετε το χρονόµετρο 
και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήµα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν τελειώσει το νερό στη δεξαµενή, ο υγραντήρας θα σβήσει αυτόµατα για λόγους 
ασφαλείας. Το φως θα σβήσει και θα ηχήσουν 3 µπιπ. 

11. Μετά από 10 ώρες αδιάλειπτης χρήσης, αφήστε τη συσκευή να ξεκουραστεί για 
τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη χρησιµοποιήσετε ξανά. 

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα µετά τη χρήση. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην γεµίζετε τη δεξαµενή µε ζεστό νερό! 
Μην ρίχνετε νερό απευθείας στην έξοδο υγρασίας! 
Μην γεµίζετε υπερβολικά το δοχείο νερού! 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Αφαιρέστε τη µονωτική πλαστική µεµβράνη πριν χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. 
Ρύθµιση επιπέδου οµίχλης: 
Πρώτα, πατήστε το κουµπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο. Ρυθµίστε το επίπεδο οµίχλης ως 
εξής. Το φως θα αλλάξει χρώµα και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήµα. 

Πατήστε το κουµπί 
λειτουργίας για 3 
δευτερόλεπτα

Λάµπα Προκαθορισµένος χρόνος

Χαµηλό Πορτοκαλί φως 2 ώρες

Μεσαίο Πράσινο φως 2 ώρες

Υψηλό Μπλε φως 2 ώρες
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(2) Ρύθµιση χρονοδιακόπτη: 
Πατήστε το κουµπί του χρονοδιακόπτη στο τηλεχειριστήριο. Η αντίστοιχη λυχνία στη 
συσκευή θα αρχίσει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι ρυθµίζετε χρονοδιακόπτη. Οι 
λειτουργίες Χαµηλό / Μεσαίο / Υψηλό είναι 2 ώρες η καθεµία. Πατήστε ξανά το κουµπί του 
χρονοδιακόπτη για να το ακυρώσετε. Η λειτουργία "Απενεργοποίηση" είναι 5 ώρες µετά την 
ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη, δεν χρειάζεται να το ρυθµίσετε. 

  
(3) Τοποθέτηση και αφαίρεση του τηλεχειριστηρίου 
Τηλεχειριστήριο στραµµένο προς τα επάνω (κουµπί επάνω) 
Πιέστε προς τα µέσα για εισαγωγή, πατήστε δεύτερη φορά για αφαίρεση 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΏΝ ΑΕΡΑ 

Η συσκευή διαθέτει συγκεκριµένη θέση για την τοποθέτηση αρωµατικών ελαίων.  
Εάν θέλετε να προσθέσετε αρωµατικό λάδι, πρέπει να στάξετε µερικές σταγόνες από αυτό 
στο σφουγγάρι / 6 /. 
Μην προσθέτετε αρωµατικά έλαια απευθείας στο δοχείο νερού. 
Τα λάδια πρέπει να είναι υδατοδιαλυτά. 

Πατήστε το κουµπί 
λειτουργίας

Λάµπα (αναµµένη) Επίπεδο σχηµατισµού 
υδρονέφωσης

Πρώτο πάτηµα 
(Ενεργοποίηση)

Πορτοκαλί φως Χαµηλό

Δεύτερο πάτηµα Πράσινο φως Μεσαίο

Τρίτο πάτηµα Μπλε φως Υψηλό

Τέταρτο πάτηµα Κόκκινο φως Χρονοδιακόπτης (5 ώρες)

Πέµπτο πάτηµα 
(Απενεργοποίηση)

Δράση Πατήστε το κουµπί 
του χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουµπί 
του χρονοδιακόπτη

Πατήστε το κουµπί 
του χρονοδιακόπτη

Λάµπα Πορτοκαλί φως Πράσινο φως Μπλε φως

Επίπεδο 
σχηµατισµού 
υδρονέφωσης

Χαµηλό Μεσαίο Υψηλό

Ρύθµιση 
χρονοδιακόπτη (το 
φως αναβοσβήνει)

2 ώρες 2 ώρες 2 ώρες
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Όταν χρησιµοποιείτε τον υγραντήρα, πρέπει να λαµβάνετε τις ακόλουθες προφυλάξεις 
ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες, ακόµα κι αν γνωρίζετε πώς να εργάζεστε 
µε το προϊόν. 

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση των επαφών στο σπίτι 
σας αντιστοιχεί σε αυτή του υγραντήρα. Εάν όχι, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό 
πωλήσεων σας για αντικατάσταση µε προϊόν µε την απαιτούµενη τάση. 

Τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο µακριά από έπιπλα και ηλεκτρικό 
εξοπλισµό. 
1. Μην αγγίζετε το νερό και τον αισθητήρα στη βάση κατά τη λειτουργία. 
2. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το δοχείο νερού είναι άδειο. 
3. Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό. 
4. Αποσυνδέστε την πρίζα πριν καθαρίσετε ή επισκευάσετε τη συσκευή. 
5. Ρίξτε βρασµένο νερό βρύσης ή απεσταγµένο νερό κάτω από 40ºC. 
6. Μην τραβάτε το φις µε βρεγµένα χέρια. 
7. Με γεµάτο ρεζερβουάρ, η συσκευή µπορεί να λειτουργήσει χωρίς διακοπή για 7-10 
ώρες χωρίς να χρειάζεται επαναπλήρωση. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. 

Καθαρίστε το σώµα της συσκευής σκουπίζοντάς το µε ένα στεγνό ή ελαφρώς βρεγµένο πανί. 
Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες, βενζίνη ή άλλους παράγοντες που µπορεί να βλάψουν τη 
συσκευή. Μην βυθίζετε σε νερό. 

Καθαρισµός της δεξαµενής νερού 
Γεµίστε τη δεξαµενή µε νερό, γυρίστε το καπάκι και ανακινήστε δυνατά. Ρίξτε το νερό και 
ξεπλύνετε καλά τη δεξαµενή. Η δεξαµενή πρέπει να καθαρίζεται µία φορά την εβδοµάδα. 

Χρησιµοποιήστε µια µαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε το κανάλι νερού. Αφαιρέστε τις 
εναποθέσεις και καθαρίστε. 

Οι τροποποιήσεις στον αισθητήρα απαγορεύονται αυστηρά, καθώς αυτό µπορεί να 
σταµατήσει το σχηµατισµό οµίχλης νερού. 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε και τη µεταφέρετε. Μεταφέρετε και 
αποθηκεύστε σε δοχείο που προστατεύει τη συσκευή από υγρασία, σκόνη και µηχανικές 
βλάβες. Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. 
Πριν την αποθήκευση, καθαρίστε και στεγνώστε καλά όλα τα µέρη. 
Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, 
καθαρίστε καλά το δοχείο νερού και στεγνώστε το. 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΠΊΛΥΣΗ ΚΟΙΝΏΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 

Εάν ο υγραντήρας σας δεν λειτουργεί, µπορείτε να εξετάσετε τα εξής: 

Το φως είναι σβηστό 
Έλλειψη δύναµης 
Συνδέστε και πατήστε το κουµπί λειτουργίας 

Το φως είναι αναµµένο, αλλά δεν σχηµατίζεται οµίχλη νερού 
Δεν υπάρχει νερό στη δεξαµενή 
Ρίξτε νερό στη δεξαµενή 
Το κάλυµµα της πλωτής βαλβίδας πέφτει ή χαλαρώνει 
Σφίξτε το. 

Οµίχλη νερού µε ασυνήθιστη µυρωδιά 
Η συσκευή είναι καινούργια 
Αφαιρέστε τη δεξαµενή, ανοίξτε το καπάκι, αφήστε τη σε θέση που να αερίζεται για 12 ώρες. 
Το νερό είναι βρώµικο ή στάσιµο 
Καθαρίστε τη δεξαµενή νερού, γεµίστε µε καθαρό νερό. 

Η λυχνία τροφοδοσίας είναι αναµµένη, αλλά η συσκευή δεν λειτουργεί 
Υπάρχει πάρα πολύ νερό στη δεξαµενή. 
Ρίξτε λίγο νερό από τη δεξαµενή, κλείστε καλά το καπάκι της δεξαµενής. 

Η οµίχλη νερού είναι πολύ σπάνια  
Υπάρχουν εναποθέσεις στη δεξαµενή 
Καθαρίστε τον αισθητήρα. 
Το νερό είναι πολύ βρώµικο ή στάσιµο στη δεξαµενή 
Καθαρίστε τη δεξαµενή. Αντικαταστήστε µε φρέσκο καθαρό νερό. 

Ασυνήθιστος θόρυβος 
Αντήχηση στη δεξαµενή όταν µειώνεται το νερό. 
Γεµίστε τη δεξαµενή µε νερό. 
Η συσκευή τοποθετείται σε ανώµαλη επιφάνεια. 
Μετακινήστε τη συσκευή σε µια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. 
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