
Καθαριστής αέρα AirVax Meaco

εγχειρίδιο χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε 

τον αφυγραντήρα και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειασθεί να το 

συμβουλευτείτε στο μέλλον. Ευχαριστούμε που επιλέξατε Meaco



Μέρη συσκευής, προετοιμασία πριν τη χρήση

1. Κύριο μέρος συσκευής

Πρόσοψη

2. Παρελκόμενα

Πίσω

Είσοδος αέρα

Πάνω κάλυµµα

Σύνδεση µετασχηµατιστή

Ένδειξη χειρισµός

Αισθητήριο τηλεκοντρόλ

Έξοδος αέρα

Τηλεκοντρόλ Μπαταρία λιθίου Μετασχηµατιστής (1.0 A)

Φίλτρο SEFF ™

Ανοίξτε το σφραγισµένο κουτί

και προσεχτικά βγάλτε τον Airvax

Εγχειρίδιο χρήσης

Τοποθετήστε τον τον Airvax πάνω
σε µια επίπεδη επιφάνεια. Να µη
µπλοκάρεται από αντικείµενα

Ανοίξτε τη θήκη της µπαταρίας στο 
τηλεκοντρόλ, όπως στην εικόνα

Τοποθετήστε τη µπαταρία λιθίου µε 
τον αρνητικό πόλο προς τα κάτω

Κλείστε τη θήκη της µπαταρίας
Θέστε σε λειτουργία τον Airvax µε 
το τηλεκοντρόλ ή µε το µπουτόν 

On/Off



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

18. Εάν είναι δυνατόν αποφύγετε τη χρήση προέκτασης, καθώς μπορεί να υπερθεμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς.
Χρησιμοποιείστε μόνο καλής ποιότητας και σε καλή κατάσταση προέκταση.
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5. Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και έξοδος του αέρα δεν είναι μπλοκαρισμένες ή σκεπασμένες. Υφάσματα μπορεί να βρομίσουν εάν 
είναι πολύ κοντά στον καθαριστή αέρα

6. Διατηρήστε απόστα 2 μέτρων από συσκευές που παράγουνν ηλεκτρικά κύματα, όπως η τηλεόραση και ραδιόφωνο, 
προκειμένου να αποφευχθεί ηλεκτρονική παρεμβολή.

7. Ποτέ μη μεταφέρετε τον καθαριστή αέρα κρατώντας τον από το πάνω κάλυμμα

13. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη που υπάρχουν συστατικά λαδιού όπως λάδι μαγειρέματος, καθώς η 
επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ραγίσει

17. Για την επισκευή της συσκευής απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο service. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και περιουσία ή τραυματισμό ατόμων και ακυρώνει την εγγύηση

19. Μην προσπαθήσετε να πλύνετε το φίλτρο με νερό, καθώς θα καταστρέψει το φίλτρο και θα μειώσει τη δυνατότητα καθαρισμού 
του αέρα.

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο ή φις, εάν παρουσιάζει δυσλειτουργίες ή έχει πέσει ή έχει πάθει 
οποιαδήποτε βλάβη. Επιστρέψτε την σε εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και επισκευή.

2. Η συσκευή θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε όρθια θέση για να μην προκληθεί ζημιά. Τοποθετείστε τη συσκευή πάνω σε 
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

3. Ελέγξτε την τάση προκειμένου να είναι η σωστή.

4. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου από -10°C έως 70°C.

8. Ποτέ μην τοποθετήσετε οτιδήποτε στο πάνω μέρος της συσκευής και μην την καλύψετε με οποιοδήποτε υλικό ενόσω σε 
λειτουργία

9. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή και “ελαφριά” χρήση γραφείου ΜΟΝΟ και όχι για εμπορική, βιομηχανική ή υπαίθρια 
χρήση.

10. Για την προστασία από ηλεκτροσόκ, μη βυθίσετε τη συσκευή, φις ή καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.

11. Ποτέ μη βγάζετε το φις από την πρίζα χωρίς πριν να έχετε σβήσει τη συσκευή με το μπουτόν On/Off, καθώς αυτό μπορεί να 
βλάψει τη συσκευή

12. Πάντα να βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν είναι σε λειτουργία ή όταν την μετακινείτε. Πιάστε το φις και τραβήξτε από 
την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο.

14. Είναι απαραίτητη η επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ή είναι κοντά σε παιδιά και κατοικίδια.

15. Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά, ή το σκεπάσετε. Τοποθετείστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να 
σκοντάψει κάποιος.

16. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη συσκευή σε απʼευθείας επαφή με τις ακτίνες του ήλιου.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον

κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό και ζημιά στον άνθρωπο ή το σπίτι. Όταν χρησιμοποιείτε 

ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



Ο παρεχόμενος αντάπτορας μετατρέπει το ρεύμα σε ασφαλές χαμηλής τάσεως ρεύμα. Στην 

περίπτωση που ο αντάπτορας διαθέτει επιλογέα τάσης, θα πρέπει να επιλέξετε τη σωστή τάση 

220V πριν τη χρήση της συσκευής. 

Η τροφοδοσία ρεύματος είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δε θα πρέπει να έρθει σε 

επαφή με νερό ή σκόνη. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης η τροφοδοσία ρεύματος δε θα πρέπει να 

σκεπάζεται όταν σε λειτουργία.

Η σύνδεση με τη συσκευή θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμη. Σε περίπτωση προβλήματος στη 

λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε αμέσως τη σύνδεση με την τροφοδοσία ρεύματος. Η τροφοδοσία 

ρεύματος ξεκινάει όταν ο αντάπτορας μπει στην πρίζα. Για να σβήσετε την τροφοδοσία, βγάλτε τον 

αντάπτορα από την πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά. σ’αυτή την περίπτωση, ο 

αντάπτορας δε θα περέπει να χρησιμοποιηθεί.

Ο αντάπτορας περιέχει επικύνδυνη τάση και το κάλυμμά του δεν πρέπει ποτέ να αφαιρεθεί. Οποιοδήποτε 

service ή συντήρηση θα πρέπει να γίνει από κατάλληλο προσωπικό.

Μια ασφάλεια προστατεύει τον αντάπτορα από ηλεκτροπληξία και υπερφόρτωση. Σε περίπτωση που η 

ασφάλεια πρέπει να αντικατασταθεί, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τύπος και μέγεθος.

Όταν ο αντάπτορας έχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι είναι διπλής μονώσεως (class II). 

Όταν ο αντάπτορας έχει την ταμπέλα “EN60601-1” σημαίνει ότι συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις σχετικά με τις ηλεκτρικές και ιατρικές συσκευές και μπορεί να χρησιμοποηθεί σε 

περιοχή που χρησιμοποιούνται ανεσθητικά αέρια.

Εάν ο αντάπτορας έχει πλαστικό κάλυμμα, αποφύγετε την επαφή με λάδια, γράσο, κλπ, καθώς τα 

περισσότερα πλαστικά μπορούν να χαλάσουν από χημικά και διαλύτες.

Για τεχνικές προδιαγραφές δείτε την ταμπέλα του προϊόντος

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



Μία φορά Κανονική 
λειτουργία

Η συσκευή ανάβει και λειτουργεί στη ΜΕΣΑΙΑ σκάλα 
ανεμιστήρα. Οι δύο λυχνίες στο κάτω μέρος του LED θα 
ανάψουν.

Δύο φορές Υψηλή
λειτουργία

Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί στην ΥΨΗΛΗ σκάλα ανεμιστή-
ρα. Οι τρεις λυχνίες στο κάτω μέρος του LED θα ανάψουν.

Τρεις φορές

Τέσσερις φορές

Ο καθαριστής αέρα λειτουργεί στην ΧΑΜΗΛΗ σκάλα 
ανεμιστήρα. Η μία λυχνία στο κάτω μέρος του LED θα ανάψει.

Η συσκευή σταματά και το LED θα σβήσει.

Αθόρυβη
λειτουργία

Off

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς κάτι να 
εμποδίζει τη ροή αέρα.

Λειτουργία με τα μπουτόν πάνω στον καθαριστή αέρα 

Πάτημα μπουτόν Λειτουργία Αποτέλεσμα

Το πρώτο πάτημα θα ανάψει τη συσκευή, το δεύτερο θα τη 
σβήσει

Η συσκευή θα λειτουργεί στην ΥΨΗΛΗ σκάλα ανεμιστήρα

Η συσκευή θα λειτουργεί στη ΜΕΣΑΙΑ σκάλα ανεμιστήρα

Η συσκευή θα λειτουργεί αθόρυβα χρησιμοποιώντας 
ελάχιστη ροή αέρα

Λειτουργία με το τηλεκοντρόλ

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην επιχειρήσετε και μυρίσετε το φίλτρο και αποφύγετε την με το δέρμα.

Μην πλένετε το φίλτρο. Καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα, ακολουθώντας 
τις οδηγίες πιο κάτω.

Για την αποφυγή εμφάνισης βρωμιάς ή κηλίδων στο κυρίως σώμα του Airvax, τότε καθαρίστε 
συχνά με ένα απαλό, στεγνό πανί. Για βρωμιές που δεν φεύγουν, χρησιμοποιήστε ένα απαλό 
πανί που το έχετε ποτίσει με ζεστό νερό και το έχετε στραγγίξει.

Μη χρησιμοποιείτε οτιδήποτε άλλο από ένα ελαφρώς νωπό πανί πάνω στον Arivax.

Διατηρήστε τον Airvax στεγνό και μακριά από υπερβολική υγρασία

Προγραμματισμός αλλαγής φίλτρου
Το Φίλτρο SEFF (Static Electricity Film Filter) 
στο Airvax μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ξανά αφού καθαριστεί με ηλεκτρική 
σκούπα. Η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί πάρα πολλές φορές, αλλά 
σταδιακά το φίλτρο θα αλλάξει 
δραματικά χρώμα και θα πρέπει να 
αλλαχθεί. Αυτή η αλλαγή θα πρέπει να 
γίνεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία 
χρόνια.

Χρησιμοποιήστε 
ηλεκτρική σκούπα 
για να αφαιρέσετε 
τα σωματίδια από 
το φίλτρο.

Εάν το φίλτρο είναι 
βρώμικο από το 
πίσω μέρος της 
συσκευής, μπορείτε 
να το καθαρίσετε

Σβήστε τη συσκευή 
και βγάλτε το φις 
από την πρίζα.

Ανοίξτε τον Αirvax 
περιστρέφοντας το 
καπάκι προς τη 
φορά που δείχνουν 
τα βέλη "Open"

Κλείστε το καπάκι 
περιστρέφοντάς 
το έως ότου αυτό 
κλειδώσει.

Τοποθετήστε το 
φις στην πρίζα 
και θέστε τη 
συσκευή σε 
λειτουργία.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο.

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθείστε τα εξής βήματα:

1. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα και αδειάστε το δοχείο νερού. Αφήστε το δοχείο και 
τον αφυγραντήρα να στεγνώσουν πλήρως, αυτό μπορεί να πάρει μια - δυο μέρες.

2. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα.

3. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε χώρο χωρίς σκόνη, μακριά από τον ήλιο, και κατά 
προτίμηση σκεπασμένη με νάιλον.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα κάτωθι σημεία προτού επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη

Πρόβλημα Αιτία Λύση

Η συσκευή δε 
λειτουργεί

Το φις δεν έχει τοποθετηθεί στην 
πρίζα

Τοποθετήστε το φις στην πρίζα

Το τηλεκοντρόλ 
δε λειτουργεί

Η μπαταρία λιθίου έχει 
αποφορτιστεί

Το φίλτρο έχει φράξει από βρωμιές

Αντικαταστήστε την μπαταρία 
λιθίου (CR2025)

Καθαρίστε το φίλτρο
Ο καθαριστής 
αέρα κάνει 
θόρυβο

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Οποιαδήποτε επισκευή ή α ντικατάστα ση μερών της συσκευής κ ατά τη διάρκεια της
εγγύηση δεν επεκτείνουν την ισχύ αυτής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει εάν τυχόν αλλαγές ή μη αυθεντικά ανταλλακτικά έχουν 
τοποθετηθεί ή εάν ο καθαριστής αέρα έχει επισκευασθεί από μη εξειδικευμένο service.

Ανταλλακτικά που υπόκεινται σε συνήθη φθορά, όπως το φίλτρο αέρα, δεν καλύπτονται 
από την εγγύηση. 

Η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο με τη προσκόμιση της αυθεντικής, αναλλοίωτης 
απόδειξης αγοράς.

Το μοτέρ του ανεμιστήρα και η φτερωτή μπορούν να καταστραφούν εάν το φίλτρο 
είναι μπλοκαρισμένο και δεν έχει καθαριστεί. Βλάβη του μοτέρ του ανεμιστήρα και της  
φτερωτής κατ' αυτό τον τρόπο δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη που οφείλεται σε ενέργειες που παρεκκλίνουν από 
αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή από αμέλεια.

Σε περίπτωση service ο Airvax θα πρέπει να μας σταλθεί σωστά συσκευασμένος. 
Βλάβη κατά τη μεταφορά που οφείλεται σε κακή συσκευασία μπορεί να χρεωθεί.

Όλες οι αξιώσεις για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων επακόλουθων βλαβών, δεν 
θα γίνονται αποδεκτές. 

Τα εξής ισχύουν:

Ο καθαριστής αέρα σας έχει δύο χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς.
Όλα τα μέρη ή εργοστασιακά ελαττώματα θα επισκευάζονται χωρίς χρέωση.

Για να αποφύγετε αχρείαστα έξοδα, προτείνουμε να διαβάζετε προσεχτικά πρώτα το 
εγχειρίδιο χρήσης. Εάν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, πηγαίνετε τον καθαριστή αέρα στον 
διανομέα για επισκευή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
περιορισμένες σωματικές ή νοητικές δυνατότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, 
εκτός εάν αυτά είναι υπό επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει είναι είναι υπό επίβλεψη προκειμένου να υπάρχει η βεβαιότητα ότι  
δεν παίζουν με τη συσκευή.

SANI HELLAS αποκλειστικοί αντιπρόσωποι      



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Σημειώστε εδώ την ημερομηνία αγοράς 
και το  διανομέα που αγοράσατε τον 
αφυγραντήρα.

Ημερομηνία αγοράς ................................

Η Meaco εξειδικεύεται στους καθαριστές αέρα και θα δεχόταν με ευχαρίστηση τα 
σχόλιά και τις ερωτήσεις σας σχετικά με αυτόν τον καθαριστή αέρα. 

Η Sani hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος του οίκου Meaco στην Ελλάδα και την Κύπρο. 
Για οποιαδήποτε ερώτηση, τεχνική πληροφορία και service παρακαλούμε όπως επικοινωνήσατε 
με την εταιρεία μας.

www.sanihellas.gr
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση Είσοδος: AC 100-240V /50-60HZ Έξοδος: DC 12V /1.0A

Meaco AirVax 33x2 καθαριστής αέραΜοντέλο

Ταχύτητες ανεμιστήρα Υψηλή Κανονική Αθόρυβη

Κατανάλωση 5,1W 3,9W 2,9W

Ροή αέρα (m3/λεπτό)

Για δωμάτια έως

Μήκος καλωδίου παροχής
Διαστάσεις
Βάρος

25m2 (στη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα)

1,8m

292 x 177 x 177 (ΥΠΒ)

1,7kg

Αυτό το σήμα δηλώνει ότι, βάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει 
να το αποθέτουμε με τα υπόλοιπα απορρίμματα του νοικοκυριού. Για την αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία από το ανεξέλεγκτο 
πέταμα των απορριμάτων, ανακυκλώστε τη συσκευή υπεύθυνα για την προώθηση της 
βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της 
χρησιμοποιημένης σας συσκευής, χρησιμοποιείστε τα προγραμματα αποκομιδής και 
ανακύκλωσης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 

Πραξιτέλους 9, 105 62  Αθήνα
 Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 

Fax  210 32.47.709 

e-mail: info@sanihellas.gr

www.sanihellas.gr 


