ΚΑΛΩΣΗΛΘΑΤΕ
Συγχαρητήρια! Έχετε πλέον στην κατοχή σας έναν από τους πιο εξελιγμένους
και αποτελεσματικούς καθαριστές αέρα που κυκλοφορούν. Το Defender® βοηθά
στη μείωση των ρύπων και αλλεργιογόνων που μπορεί να αιωρούνται στον αέρα
των εσωτερικών χώρων προκαλώντας πολλά προβλήματα.
Ο καθαριστής αέρα Defender®, σε συνδυασμό με τη συσκευή καθαρισμού
επιφανειών Majestic®, παρέχει σε εσάς και στην οικογένειά σας όσο το δυνατόν
καθαρότερο αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
Εμείς, στη Health-Mor, είμαστε αφοσιωμένοι στους πελάτες μας και υπερήφανοι
για την ποιότητα και την απόδοση των προϊόντων μας. Εάν έχετε ερωτήσεις,
σχόλια ή χρειάζεστε συντήρηση ή ανταλλακτικά, απευθυνθείτε στον τοπικό
εξουσιοδοτημένο Διανομέα της FilterQueen® ή τηλεφωνήστε στο 1-440-846-7800
για να βρείτε τον πλησιέστερο Διανομέα.
Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε όλες τις ενότητες του παρόντος
εγχειριδίου και για να εξοικειωθείτε με το νέο Defender®. Ελπίζουμε να
απολαμβάνετε για χρόνια όλα τα πλεονεκτήματα που μπορεί να σας προσφέρει ο
φρέσκος, καθαρός αέρας.
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, με
ελλιπή εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν τους παρέχεται επιτήρηση ή καθοδήγηση
σε οτιδήποτε αφορά τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση για να
διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Σημείωση: Όλα τα μοντέλα Defender ® που προορίζονται για εξαγωγή
κατασκευάζονται από υλικά αντίστοιχα με το μοντέλο που έχει αναγνωριστεί
ως Ιατρική Συσκευή Κατηγορίας II από την Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ. Η απόδοση της μονάδας που εξάγεται είναι παρόμοια
με αυτή του αμερικανικού μοντέλου.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά
προληπτικά μέτρα, όπως τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ
DEFENDER® ΤΗΣ FILTERQUEEN®

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή τραυματισμού:
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει φθαρεί η πρίζα ή το καλώδιο. Αν το
καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικαθίσταται από τον
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο Διανομέα της FilterQueen®.

• Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο Διανομέα
της FilterQueen®.

• Το Defender® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και κάτω ή
από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή ψυχικές ικανότητες ή με ελλιπή
εμπειρία και γνώση, χωρίς την επίβλεψη ή την καθοδήγηση όσον αφορά την ασφαλή
χρήση της συσκευής και την κατανόηση των ενδεχόμενων κινδύνων.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το Defender®.

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Μοντέλα D11G/GS/GE/UK/I/AU/HK
Μοντέλα
D11K/PH

220-240V • 50Hz • 85W
220V • 60Hz • 85W

72,3 dB ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:
Εξωτερικό φίλτρο Medi-Filter®
• Υλικό μονής στρώσης, μη υφασμένο, από ίνες υαλοβάμβακα υγρής κατεργασίας
• 250 πτυχές 4,13 εκ, με συνολικό εμβαδόν 4,08 m2
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Enviropure® (προαιρετικό προϊόν)
• Φίλτρο ενεργού άνθρακα, σχεδιασμένο για να βοηθά στη μείωση αερίων και οσμών
• Υλικό υψηλής απόδοσης στην απορρόφηση αερίων (HEGA)
Κατασκευή
• Κυρίως μέρος: Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής
• Οθόνη: Πλαστικό ABS υψηλής αντοχής
Εγγύηση
• Ανατρέξτε στην εγγύηση για λεπτομέρειες

22

Defender® – Greek

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Το Defender® είναι ένας καθαριστής αέρα που έχει σκοπό να φιλτράρει τον αέρα των
εσωτερικών χώρων, ώστε να μειώνονται τα μικροσωματίδια μεγέθους ακόμη και 0,1 micron,
όπως η σκόνη, η γύρη, ο καπνός, τα ακάρεα σκόνης, τα αλλεργιογόνα των ακάρεων σκόνης,
τα αλλεργιογόνα της κατσαρίδας, τα βακτήρια, η μούχλα, και τα αλλεργιογόνα από
κατοικίδια που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Το Defender® έχει επίσης
σκοπό να μειώνει τον καπνό του τσιγάρου και άλλες οικιακές οσμές. Συνιστάται η χρήση
του σε χώρο με μέγιστες διαστάσεις 4,6 x 6,1 μέτρα και με ύψος 2,5 μέτρα. Το άνοιγμα των
πορτών και των παραθύρων είναι πιθανόν να επηρεάσει την απόδοση της συσκευής.
❶ Λ
 αβή μεταφοράς – Μετακινήστε άνετα το
Defender® σε οποιονδήποτε χώρο μέσα στο
σπίτι σας

❶
❷
❸

❷	Διακόπτης On/Off – Αναγράφει τα διεθνή
σύμβολα «O» για απενεργοποίηση, και «I» για
ενεργοποίηση

❸ Π
 ίνακας ελέγχου – Επιτρέπει στον χρήστη να
προσαρμόσει τις λειτουργίες της μονάδας στο
προσωπικό του

❹
❺

❹ Ε
 ξάτμιση καθαρού αέρα – Η εξάτμιση είναι
υπερυψωμένη από το δάπεδο για να μειώνεται η
επιμόλυνση του εσωτερικού αέρα

❻

❺ Κ
 ινητήρας – Χωρίς ψύκτρες, σχεδιασμένος
για πολλά χρόνια ζωής

❼

❻ Ε
 ξωτερικό φίλτρο Medi-Filter® – Μειώνει
σωματίδια, όπως γύρη και σπόρια μούχλας από
τον αέρα του σπιτιού σας

❽

❼ Φ
 ίλτρο Ενεργού Άνθρακα Enviropure® –
Κατασκευασμένο από ενεργό άνθρακα για
να μειώνει τις οσμές

❽ Ε
 ισροή Αέρα – Ο αέρας εισέρχεται στη
μονάδα περιμετρικά για βέλτιστη κυκλοφορία
του αέρα

❾

❾	Περικόχλιο στερέωσης – Αφαιρείται για
γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση του
φίλτρου

Πίνακας Ελέγχου
Ένδειξη αντικατάστασης
φίλτρου
(κόκκινη)

Ένδειξη λειτουργίας (πράσινη)

Επάνω βέλος

Κάτω βέλος

Ένδειξη υψηλής ταχύτητας

Ένδειξη χαμηλής ταχύτητας
Ένδειξη μεσαίας ταχύτητας
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Οδηγίες λειτουργίας:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

❶ Συνδέστε το βύσμα της μονάδας στην πρίζα. (Η πράσινη Ένδειξη λειτουργίας (το φύλλο) θα
ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη για όση ώρα ο διακόπτης είναι στη θέση On («I»).
❷ Πιέστε τον διακόπτη On/Off στη θέση On («I»). Όταν η μονάδα τεθεί σε λειτουργία για
πρώτη φορά, όλες οι ενδείξεις του μπροστινού πίνακα θα ανάψουν για δύο δευτερόλεπτα.
Η πράσινη Ένδειξη λειτουργίας (το φύλλο) θα ανάψει και θα παραμείνει αναμμένη για όση
ώρα ο διακόπτης είναι στη θέση On («I»).
❸ Η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα. (Θα ανάψει η Ένδειξη
χαμηλής ταχύτητας.)
➍ Τα Επάνω και Κάτω βέλη που βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα μπορούν πλέον να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ταχύτητας ως εξής:
Κάτω βέλος: Πιέστε το για να μειώσετε την επιλογή της ταχύτητας του κινητήρα. (Η
ταχύτητα του κινητήρα δεν θα αλλάξει εάν η μονάδα ήδη λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.)
Επάνω βέλος: Πιέστε το για να αυξήσετε την επιλογή της ταχύτητας του κινητήρα. (Η
ταχύτητα του κινητήρα δεν θα αλλάξει εάν η μονάδα ήδη λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα.)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Υγρά ή αρωματικά σπρέι, λάδια αρωματοθεραπείας ή άλλοι αρωματικοί
υδρογονάνθρακες σε συνδυασμό με το Defender ® μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο
πλαστικό περίβλημα. Μια βλάβη στο πλαστικό περίβλημα μπορεί να αφήσει εκτεθειμένα
τα κινητά εξαρτήματα.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από κινητά εξαρτήματα, μην χρησιμοποιείτε
τη συσκευή με υγρά ή αρωματικά σπρέι, λάδια αρωματοθεραπείας ή άλλους
αρωματικούς υδρογονάνθρακες.
• Η χρήση αυτών των ουσιών θα ακυρώσει την εγγύησή σας.

Οδηγίες προγραμματισμού:
Η λειτουργία προγραμματισμού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε έναν 24ωρο
συνεχή κύκλο λειτουργίας του προγράμματος.
Για να εκκινήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού:
❶ Απενεργοποιήστε τη μονάδα.
❷ Πιέστε παρατεταμένα το Κάτω βέλος ενώ ενεργοποιείτε τη μονάδα.
❸ Μόλις η πράσινη Ένδειξη υψηλής ταχύτητας (το φύλλο) ξεκινήσει να αναβοσβήνει,
αφήστε το Κάτω. Η μονάδα τώρα βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό προγραμματισμό.
Για να ρυθμίσετε έναν κύκλο προγράμματος:
Η ταχύτητα του κινητήρα πρέπει να είναι ρυθμισμένη σε δώδεκα διαδοχικά δίωρα που να
συμπληρώνουν 24 ώρες λειτουργίας.

Ώρα έναρξης του κύκλου προγράμματος: Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον κύκλο του με
το πρώτο δίωρο αμέσως μετά τον προγραμματισμό του δωδέκατου δίωρου. Βεβαιωθείτε
ότι έχετε λάβετε υπόψη την ώρα έναρξης του κύκλου προγράμματος όταν σχεδιάζετε τον
επιθυμητό κύκλο προγράμματος. (Εάν τώρα είναι 2 ΜΜ, το πρώτο δίωρο θα ξεκινήσει αυτή
την ώρα.)

❶ Προγραμματίστε τον επιθυμητό κύκλο προγράμματος χρησιμοποιώντας τον πίνακα στη
σελίδα 25.
❷ Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα του κινητήρα για τις δύο πρώτες ώρες λειτουργίας,
πατώντας το Κάτω βέλος. (Η τρέχουσα επιλογή είναι η υψηλή ταχύτητα. Πατήστε το
Κάτω βέλος μία φορά για να επιλέξετε τη μεσαία ταχύτητα, δύο φορές για να επιλέξετε
τη χαμηλή ταχύτητα και τρεις φορές για να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα.)
❸ Όταν έχετε επιλέξει την ταχύτητα του κινητήρα για το πρώτο δίωρο, πατήστε το Επάνω
βέλος για να κλειδώσετε την ταχύτητα. (Αφού κάθε δίωρη επιλογή ταχύτητας έχει
κλειδώσει, θα αναβοσβήνει η κόκκινη Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου.)
➍ Συνεχίστε να ρυθμίζετε κάθε διαδοχικό δίωρο επιλέγοντας την ταχύτητα με το Κάτω
βέλος και στη συνέχεια κλειδώνοντας κάθε επιλογή με το Επάνω βέλος.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Πίνακας κύκλων προγραμμάτων: H = υψηλή M = μεσαία L = χαμηλή O = απενεργοποίηση

Δίωρο

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Επιλεγμένη
ταχύτητα
κινητήρα

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

(κυκλώστε τη ρύθμισή
σας)

Χρόνος

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του 24ωρου προγραμματισμού, το Επάνω βέλος
πρέπει να έχει πατηθεί 12 φορές. Όταν καταχωρίσετε το τελευταίο δίωρο, η μονάδα θα
ξεκινήσει αυτομάτως τον προγραμματισμένο κύκλο. Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία
προγραμματισμού, η ένδειξη της επιλεγμένης ταχύτητας θα αναβοσβήνει για το τρέχον
δίωρο. Εάν η μονάδα είναι προγραμματισμένη να απενεργοποιηθεί, θα αναβοσβήνουν όλες
οι ενδείξεις ταχύτητας.
Για να λειτουργήσει ο προγραμματισμός:

• Ο προγραμματισμός θα ξεκινήσει αυτόματα να λειτουργεί αφού έχει κλειδώσει το
δωδέκατο δίωρο.
• Ο 24ωρος κύκλος προγράμματος θα λειτουργεί συνεχώς μέχρι να τερματιστεί.

Για να παρακαμφθεί ο προγραμματισμός:

• Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά την προγραμματισμένη λειτουργία της μονάδας
σας πατώντας το Επάνω ή Κάτω Βέλος, ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία
προγραμματισμού.

• Η μονάδα θα λειτουργεί στη νέα επιλεγμένη ταχύτητα για τον εναπομείναντα χρόνο
εντός του τρέχοντος δίωρου και επιπλέον για το επόμενο δίωρο (με ανώτατο χρονικό
όριο τις τέσσερις ώρες, προτού επιστρέψει στη λειτουργία προγραμματισμού).

Για να τερματιστεί ο προγραμματισμός:

• Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Ο προγραμματισμός θα τερματιστεί μόνιμα.

Σημείωση: Ο καθαριστής αέρα Defender ®, Ο σχεδιασμός του Defender ® επιτρέπει την
περιμετρική κυκλοφορία του αέρα, επομένως, συνιστάται η τοποθέτησή του σε απόσταση
τουλάχιστον εκατό περίπου μέτρων μακριά από τους τοίχους ή τα έπιπλα.

Χρόνος αντικατάστασης φίλτρου
Να θυμάστε ότι για να επωφεληθείτε πλήρως από το Defender®, πρέπει να αντικαθιστάτε συχνά
τα φίλτρα.
• Κάθε 6 μήνες, αντικαταστήστε το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα Enviropure®
(προαιρετικό προϊόν).

• Αντικαταστήστε το Εξωτερικό φίλτρο Medi-Filter® μία φορά τον χρόνο
(συμβουλευτείτε την ενότητα Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου στη σελίδα 26).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
Μην πλύνετε ή προσπαθήσετε να καθαρίσετε τα φίλτρα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Συνιστάται η συχνή αντικατάσταση.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου:

Το Defender® διαθέτει μια Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου στον μπροστινό πίνακα.
Όταν αυτή η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει, συνιστάται να καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο
Διανομέα της FilterQueen® για να παραγγείλετε ανταλλακτικό φίλτρου. Συνιστάται η
αλλαγή του φίλτρου σας, όταν αυτή η κόκκινη ένδειξη σταματήσει να αναβοσβήνει
και παραμένει σταθερά αναμμένη. Για να επωφεληθείτε πλήρως από το Defender® και
να επεκτείνετε την εγγύησή σας, συνιστάται απαραιτήτως να τηρείτε τους παραπάνω
χρόνους αντικατάστασης. Σε υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης, τα φίλτρα σας θα πρέπει να
αντικαθίστανται πιο συχνά.
Η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου εξαρτάται από τον χρόνο χρήσης του φίλτρου και
ελέγχεται από έναν χρονοδιακόπτη που βρίσκεται επάνω στη μονάδα. Μετά από 11 μήνες
χρήσης του Εξωτερικού φίλτρου Medi-Filter®, η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου θα
αρχίσει να αναβοσβήνει. Θα συνεχίσει να αναβοσβήνει μέχρι να φτάσετε τους 12 μήνες
χρήσης, οπότε η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα
παραμείνει σταθερά αναμμένη.
Μετά την αντικατάσταση του Εξωτερικού φίλτρου Medi-Filter ®, πρέπει να μηδενίσετε τον
χρονοδιακόπτη της Ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου. Όταν το χρονόμετρο μηδενιστεί,
η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου θα σβήσει.
Μηδενισμός του Χρονόμετρου της Ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου:

Μετά την αντικατάσταση του Εξωτερικού φίλτρου Medi-Filter®, σύμφωνα με τις οδηγίες
στη σελίδα 27, το χρονόμετρο της Ένδειξης αντικατάστασης φίλτρου μπορεί να μηδενιστεί
εκτελώντας τα ακόλουθα βήματα:
❶ Συνδέστε το βύσμα της μονάδας στην πρίζα.
❷ Πιέστε τον διακόπτη On/Off στη θέση On («I»).
❸ Αφήστε τη μονάδα να ξεκινήσει να δουλεύει με χαμηλή ταχύτητα.
➍ ΠΑΤΗΣΤΕ και ΚΡΑΤΗΣΤΕ πατημένα ταυτόχρονα το Πάνω και το Κάτω βέλος έως
ότου η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου ξεκινήσει να αναβοσβήνει.
➎ Αφήστε ταυτόχρονα το Πάνω και το Κάτω βέλος.
➏ Εντός 5 δευτερολέπτων, ΠΑΤΗΣΤΕ ξανά και ΚΡΑΤΗΣΤΕ πατημένα ταυτόχρονα το
Πάνω και το Κάτω βέλος.
➐ Αφήστε και τα δύο κουμπιά, όταν η κόκκινη ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει πιο
γρήγορα από πριν.
Εάν τα παραπάνω βήματα εκτελεστούν σωστά, η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου θα
σβήσει και δεν θα ανάψει ξανά για 11 μήνες. Εάν η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου
παραμένει αναμμένη, επαναλάβετε τα βήματα.
Έχετε υπόψη ότι στο βήμα 6, η Ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου ΠΡΕΠΕΙ να
αναβοσβήνει ακόμη όταν πατήσετε τα κουμπιά για δεύτερη φορά.
Σημείωση: Σε υψηλότερα επίπεδα μόλυνσης, τα φίλτρα σας θα πρέπει να
αντικαθίστανται πιο συχνά
Σημείωση: Για να παραγγείλετε φίλτρα, επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο
Διανομέα της FilterQueen ® ή τηλεφωνήστε στο 1-440-846-7800 για να βρείτε τον
πλησιέστερο Διανομέα.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ
Η έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου προλαμβάνει οποιαδήποτε πιθανή βλάβη στο
Defender® που μπορεί να προκύψει από τη συνεχόμενη λειτουργία με φραγμένο φίλτρο.
Για να αντικαταστήσετε τα Φίλτρα:
❶ Αφού αποσυνδέσετε το Defender® από το ρεύμα, γυρίστε
τη μονάδα στο πλάι και αφαιρέστε το περικόχλιο
στερέωσης στο κάτω μέρος της μονάδας, γυρνώντας το
αριστερόστροφα.

❷ Γυρίστε τη μονάδα σε όρθια θέση και αφαιρέστε από
το πάνω μέρος το σύστημα του κινητήρα.

➌ Αφαιρέστε το Εξωτερικό φίλτρο Medi-Filter® και το Φίλτρο
ενεργού άνθρακα Enviropure®. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε
μόνο το Φίλτρο ενεργού άνθρακα Enviropure®, αφαιρέστε το
παλιό φίλτρο ενεργού άνθρακα από το Εξωτερικό φίλτρο
Medi-Filter® και πετάξτε το.
Σημείωση: Το φίλτρο ενεργού άνθρακα τοποθετείται
με σκρατς Velcro.
➍ Τοποθετήστε το νέο Φίλτρο ενεργού άνθρακα Enviropure®
γύρω από το εξωτερικό μέρος του Εξωτερικού φίλτρου
Medi-Filter® και στερεώστε το με το σκρατς Velcro. Εάν
θέλετε να αντικαταστήσετε και το Εξωτερικό φίλτρο
Medi-Filter®, στερεώστε το νέο Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Enviropure® στο νέο Εξωτερικό φίλτρο Medi-Filter®.
Ξαναβάλτε τα φίλτρα στη μονάδα.
➎ Επανατοποθετήστε το σύστημα του κινητήρα στο
επάνω μέρος.

➏ Τοποθετήστε τη μονάδα στο πλάι για να ασφαλίστε το
περικόχλιο στερέωσης στο κάτω μέρος της μονάδας.
Γυρίστε τη μονάδα σε όρθια θέση για να ξαναρχίσετε
τη χρήση.

27

Defender® – Greek

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Κατάσταση

Πιθανή αιτία

Διορθωτική ενέργεια

Η πράσινη ένδειξη
του διακόπτη
λειτουργίας ON/OFF
δεν ανάβει.

Η μονάδα δεν τροφοδοτείται με
ρεύμα.

• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα
είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
• Ελέγξτε εάν η πρίζα δίνει
ρεύμα.
• Ελέγξτε για φθαρμένα
καλώδια τροφοδοσίας.
• Η μονάδα απαιτεί συντήρηση.

Η πράσινη Ένδειξη
λειτουργίας (το
φύλλο) στον
μπροστινό πίνακα δεν
ανάβει.

Ο πίνακας ελέγχου δεν
τροφοδοτείται με ρεύμα ή είναι
ελαττωματικός.

• Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
είναι στη θέση ON.
• Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη
ένδειξη στον διακόπτη
λειτουργίας είναι αναμμένη.
• Η μονάδα απαιτεί συντήρηση.

Η κόκκινη Ένδειξη
αντικατάστασης
φίλτρου αναβοσβήνει.

Πρέπει να παραγγείλετε φίλτρο
αντικατάστασης.

• Συμβουλευτείτε τις οδηγίες
αντικατάστασης φίλτρου στη
σελίδα 26.

Η κόκκινη Ένδειξη
αντικατάστασης
φίλτρου είναι
αναμμένη.

Πρέπει να αντικαταστήσετε το
φίλτρο και να μηδενίσετε το
χρονόμετρο.

• Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας είναι
φυσιολογική, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες αντικατάστασης
στις σελίδες 25-27.

Όλες οι ενδείξεις
ταχύτητας
αναβοσβήνουν
και η μονάδα δεν
λειτουργεί.

Η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργία προγραμματισμού
και αυτήν τη στιγμή είναι
προγραμματισμένη να
απενεργοποιηθεί.

• Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας είναι
φυσιολογική, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες προγραμματισμού
στη σελίδα 24.

Καμία ένδειξη
ταχύτητας δεν
αναβοσβήνει και
η μονάδα δεν
λειτουργεί.

Η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργίας ρύθμισης του
προγραμματισμού.

• Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας είναι
φυσιολογική, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες προγραμματισμού
στη σελίδα 24.
• Πατήστε μία φορά το Κάτω
βέλος για να επιλέξετε την
υψηλή ταχύτητα.

Μία ένδειξη
ταχύτητας
αναβοσβήνει και η
μονάδα λειτουργεί.

Η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργία προγραμματισμού
και αυτή τη στιγμή είναι
προγραμματισμένη να
λειτουργεί με την ταχύτητα που
εμφανίζεται στην ένδειξη.

• Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας είναι
φυσιολογική, συμβουλευτείτε
τις οδηγίες προγραμματισμού
στη σελίδα 24.

Μία ένδειξη
ταχύτητας
αναβοσβήνει και
η μονάδα δεν
λειτουργεί.

Η μονάδα βρίσκεται σε
λειτουργίας ρύθμισης του
προγραμματισμού.

• Αυτή η κατάσταση
λειτουργίας είναι
φυσιολογική,
συμβουλευτείτε τις οδηγίες
προγραμματισμού στη
σελίδα 24.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Health-Mor εγγυάται ότι ο καθαριστής αέρα Defender® δεν θα εμφανίσει ελαττώματα
στα υλικά και στην ποιότητα κατασκευής για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς.
Ο αρχικός αγοραστής του καθαριστή αέρα Defender® μπορεί να επεκτείνει την παρούσα
εγγύηση για διαδοχικές περιόδους ενός έτους με την ετήσια αγορά του Εξωτερικού
φίλτρου Medi-Filter®. Προκειμένου να επεκτείνει την εγγύηση του Defender® για ένα
επιπλέον έτος, ο αγοραστής πρέπει να συμπληρώσει και να επιστρέψει την κάρτα
επέκτασης εγγύησης που εσωκλείεται στο Εξωτερικό φίλτρο Medi-Filter®.
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει: (1) τη χρήση του Defender ® για εμπορικούς, θεσμικούς,
επαγγελματικούς σκοπούς, για μίσθωση ή για άλλους μη οικιακούς σκοπούς, (2) βλάβες
που προκλήθηκαν λόγω κακής χρήσης ή αμέλειας, (3) βλάβες που προκλήθηκαν από χρήση
ισχύος ή τάσης διαφορετικής από αυτήν που αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές,
(4) βλάβες που προέκυψαν από εργασία συντήρησης που πραγματοποιήθηκε από τρίτους
εκτός της Health-Mor ή των εξουσιοδοτημένων Διανομέων της, (5) το κόστος μεταφοράς,
παραλαβής, παράδοσης, επισκέψεων στο σπίτι για επισκευές ή για συντήρηση και (6) τα
φίλτρα.
Η Health-Mor θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε ελάττωμα ή ελαττωματικό
εξάρτημα σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, με την προϋπόθεση ότι το Defender® ή το
ελαττωματικό εξάρτημα έχει επιστραφεί και η μεταφορά έχει προπληρωθεί, με αποδεικτικό
της ημερομηνίας αγοράς, στον εξουσιοδοτημένο Διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε
ή στο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου (Quality Assurance Department) που βρίσκεται στη
διεύθυνση Health-Mor, 1 American Road, Suite 1250, Brooklyn, Ohio, 44144 USA ή με γραπτή
εξουσιοδότηση από τη Health-Mor σε οποιοδήποτε άτομο εξουσιοδοτημένο να εκτελεί
την υπηρεσία της εγγύησης. Πληροφορίες σχετικά με άλλα άτομα εξουσιοδοτημένα
να εκτελούν την υπηρεσία εγγύησης μπορείτε να λάβετε με επιστολή στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών (Consumer Relations Department) της Health-Mor στην παραπάνω
διεύθυνση ή καλώντας στο 1-440-846-7800. Εάν τα υλικά ή η ποιότητα κατασκευής του
Defender ® ή κάποιου εξαρτήματος βρεθούν ελαττωματικά κατόπιν έρευνας, η συσκευή
ή το εξάρτημα θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί κατά την κρίση της Health-Mor και
θα επιστραφεί στον αποστολέα, με αντικαταβολή κατά την παράδοση. Ο αγοραστής δεν
δικαιούται αποζημίωση για αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων ή για συντήρηση
που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, εάν αυτή έχει γίνει από
άτομο εκτός του εξουσιοδοτημένου Διανομέα από τον οποίο αγοράστηκε το Defender® ή
της Health-Mor, χωρίς γραπτή έγκριση από τη Health-Mor.
Η εγγύηση θεωρείται έγκυρη και ισχύει μόνο εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
(1) το Defender® έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένο Διανομέα ή από τη Health-Mor, (2) ο
αύξων αριθμός του κατασκευαστή για το Defender® δεν έχει αλλάξει, φθαρεί ή αφαιρεθεί,
(3) το Defender® χρησιμοποιείται συνεχώς σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και δεν έχει
υποστεί κακή μεταχείριση, (4) έχουν χρησιμοποιηθεί με το Defender® μόνο γνήσια φίλτρα ή
και ανταλλακτικά της FilterQueen®.
Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττώματος ή ελαττωματικού εξαρτήματος
σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση θα καλύπτεται από αυτή για ένα έτος ή μέχρι το τέλος
της αρχικής περιόδου εγγύησης, αναλόγως του ποια έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.
Δεν υπάρχει άλλη ισχύουσα ρητή εγγύηση για το Defender®.
Η Health-Mor δεν αναλαμβάνει καμία επιπλέον ευθύνη ούτε εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε
σχετικά. Η ακύρωση οποιουδήποτε περιορισμού της παρούσας εγγύησης δεν επηρεάζει
την ισχύ των υπόλοιπων μερών της.
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The EU Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) requires that producers of vacuum
cleaners and air cleaners sold into EU countries:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΑΗΗΕ
1.

label new vacuum and air cleaners to notify customers

3.

finance its recycling and reuse.

that
needs
to be recycled
Η οδηγία της
ΕΕitγια
τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
2. απαιτεί
take από
back
vacuum
cleaners
and airσαρώθρων
cleanersκαιfrom
(ΑΗΗΕ)
τους
κατασκευαστές
ηλεκτρικών
συσκευών
καθαρισμούcustomers
αέρα που πωλούνται
των
κρατών της ΕΕ:
at end εντός
of life,
and
❶ Να τοποθετούν ετικέτα στις καινούργιες ηλεκτρικές σκούπες και στους
καθαριστές αέρα για να ενημερώνουν τους πελάτες ότι αυτές οι συσκευές
Theπρέπει
WEEE
Directive takes effect on August 13, 2005, and
να ανακυκλώνονται

manufacturers must meet target objectives for recycling by
❷ Να παραλαμβάνουν από τους πελάτες ηλεκτρικές σκούπες και καθαριστές
December,
2006.
αέρα που έχουν φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής τους
➌ Να χρηματοδοτούν την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους

WEEE Compliance Statement

Η Οδηγία ΑΗΗΕ τέθηκε σε ισχύ στις 13 Αυγούστου 2012 και οι κατασκευαστές
θα πρέπει να έχουν επιτύχει τους στόχους για την ανακύκλωση έως τον
Throughτου
our2014.
authorized distributor, Health-Mor will take
Φεβρουάριο

back vacuum cleaners and air cleaners for recycling
according
to the individual
EUΑΗΗΕ
country recycling
Δήλωση
Συμμόρφωσης
με την Οδηγία
requirements
at end ofμας
product
life.
Μέσω
του εξουσιοδοτημένου
Διανομέα,
η Health-Mor θα παραλαμβάνει

ηλεκτρικές σκούπες και καθαριστές αέρα για ανακύκλωση σύμφωνα με τις
απαιτήσεις κάθε κράτους της ΕΕ στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
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