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Páramentesítő

Köszönjük, hogy ezt az új modellt választotta. Kérjük, hogy a készülék felállítása és használata 
előtt figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Kérjük, hogy ezt a kezelési útmutatót a 

későbbi használathoz gondosan őrizze meg.

Használati és kezelési útmutató
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FIGYELMEZTETÉSEK 
Kérjük, hogy a páramentesítő első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati 
utasítást: 
1. A készüléket sík és kemény helyre kell telepíteni, hogy elkerülje a rezgést és a zajt.

2. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

3. Soha ne működtesse a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, vagy valami rendellenes

dolog történhet.

4. Ha a készüléket nem használja, illetve áthelyezése vagy tisztítása előtt válassza le hálózati

feszültségről.

5. A készüléket csak a megadott feszültségen működtesse.

6. A készülék csak beltéri használatra szolgál, ne használja más célra.

7. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.

8. A túlcsordulás elkerülése érdekében a készülék újraindítása előtt ürítse ki a víztartályt.

9. Ne billentse a készüléket egyik oldalra sem, mert a kiömlő víz károsíthatja a készüléket.

10. Ne helyezze a készüléket hőfejlesztő eszközök közelébe, illetve gyúlékony és veszélyes

anyagok közelébe.

11. Soha ne dugjon be vékony rudat vagy kemény tárgyat a készülék belsejébe, hogy elkerülje az

ezzel járó veszélyt vagy a készülék meghibásodását.

12. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik

csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek

kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék

használatára. a biztonságukért felelős személytől. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne

játsszanak a készülékkel.
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Figyelmeztetés 

Ne próbálja megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani az ilyen készüléket, mert kárt okozhat. Ha 

pedig hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizének vagy 

hasonlóan képzett személynek kell azt kicserélnie.

BEÁLLÍTÁS 

Utasítás padlóra felállításhoz:  

Ez a gép a gép méretének (Sz*H*L=292*501*190 mm) megfelelő stabil padlóra helyezhető, és 

ügyelni kell arra, hogy a levegő be- és kimeneti nyílás körül ne legyen semmilyen akadály. Az alábbi 

kép ezt mutatja: 

ALKATRÉSZEK ÉS JELLEMZŐK 

Jellemzők: 

1. Automatikus párátlanítás és leolvasztás 

Csatlakoztassa és kapcsolja be a készüléket, hogy a 

szobahőmérsékletnek megfelelően működjön, és 

szükség szerint végezzen leolvasztást. 

2. A rendelkezésre álló hely:

Használható a hálószobában, tárgyalóban, 

konyhában, fürdőszobában stb. Ha a fürdőszobában 

használják, tartsa távol a zuhanyfejtől legalább

1,8 m-re (vízszintes irányban mérve), ha nagy mennyiségű víz kerül a készülékbe, bizonyos hibák 

fordulhatnak elő.
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1. Előlap 2.Szellőző zsalu 3. Kezelőpanel 4. Baloldali panel 5. Önbeálló görgő

6. jobboldali panel 7.Szűrő 8. Vízelvezető tartály 9. Víztartály

10. Hálózati csatlakozó 11 .Hátsó panel

Alkatrészek:

VEZÉRLŐPANEL ÉS ÜZEMMÓDOK 

A panel funkciói 

A készülék a következő kezelőgombokkal rendelkezik: 

Power (bekapcsolás), mode (üzemmód) up/down (fel/le) wind (ventilatorsebesség) timer 

(időzítés)(anion)gomb
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1) Bekapcsológomb (POWER): Készenléti állapotban nyomva meg ezt a gombot, működni kezd a

készülék, működés közben megnyomva ezt a gombot, kikapcsol a készülék. A kezdeti indításkor az 

alapértelmezett beállítás alacsony légáramlás, a kijelzőn látható a környezeti hőmérséklet és az 

alapértelmezett beállított páratartalom RH50%. Ha a páramentesítő már korábban is be volt 

kapcsolva, az indítás után ugyanabba az állapotba áll be, mint a kikapcsolás előtt. (Készenléti 

állapotban a LED sötét, csak a bekapcsolást jelző lámpa világít). 2) Üzemmód gomb (MODE): 

Elindított állapotban vagy normál indítás közben e gomb megnyomásával lehet kiválasztani az 

automatikus páramentesítést /Auto/ vagy folyamatos páramentesítést (a szárítási funkciót) /

Continuous/, mindegyik funkció 2 másodperces késleltetéssel jelez vissza. 3) Időzítő gomb (TIMER): 

elindított állapotban megnyomva ezt a gombot, a LED világít és villog. Villogás közben nyomja meg 

a fel/le gombot az időzítés idejének beállításához, a fel/le gomb egyszeri megnyomása egy órával 

növeli/csökkenti a beállított időt. A fel/le gomb tartós nyomva tartásával az idő folyamatosan 

növelhető/csökkenthető. A maximális érték 24 óra, a minimális érték 1 óra. A LED 5 felvillanása 

erősíti meg a beállított időzítést. Nyomja meg újra az időzítő gombot a beállított idő 

véglegesítéséhez. 

4) Fel/le gomb (UP/DOWN): nyomja meg a fel/le gombot a páratartalom kiválasztásához

30%RH-80% RH között (minden egyes megnyomás 5% -kal változtat a relatív páratartalom 

beállításon), csak automatikus párátlanítás 

esetén. 5) Ventilátorsebesség gomb (WIND): ezzel a gombbal választhatja ki a ventilátor 

sebessé-gét,

6) Belső szárítás: Tartsa nyomva a ventilátorsebesség gombot 5 másodpercig a belső szárításhoz

Figyelmeztetés:

1. Ne használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C felett vagy 5 °C alatt van.

5 



1. Ne használja a gépet, ha a környezeti hőmérséklet 35 °C felett vagy 5 °C alatt van.

2. Öntse ki a vizet, amikor a víztartály megtelt, és a kijelző pirosra vált. Ezután tegye vissza a

víztartályt az eredeti helyére, hogy a gép ismét működhessen.

3. A kompresszor tönkremenetelének elkerülése érdekében legalább 3 perc várakozás után indítsa

újra a gépet, ha az leállt.

A VÍZTARTÁLY HASZNÁLATA 

I. Vízleeresztés kézzel:

1. A kompresszor és a motor leáll, amikor a víztartály megtelt, és a piros jelzőfény világít.

2. Vegye ki a víztartályt, majd öntse le a vizet.

3. Tegye a víztartályt az eredeti helyére, és indítsa újra a gépet (a kompresszor leállása után

várjon három percig a kompresszor védelme érdekében). 

1. lépés: kapcsolja ki az áramot;

2. lépés: vágja le a folyamatos vízelvezető tömlő három tömítését

II. Vízleeresztés folyamatosan:
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Megjegyzés: A folyamatos vízelvezetés funkció 

használata esetén a vízelvezető cső nem hajtható össze 

(nem törhető meg), és kiömlő nyílása nem lehet 

magasabban, mint a vízkivezetés helye.

3. lépés

KARBANTARTÁS 

Megjegyzés: Az áramütés elkerülése érdekében minden karbantartás vagy javítás előtt kapcsolja 

ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 

1) Napi karbantartás

- Ha hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati dugót a fali aljzatból.

- A jobb páramentesítő hatás érdekében ne zárja el a levegő belépő és kilépő szellőzőnyílását. A

készülék körül nem lehet a szellőzést lerontó akadály.

- Legalább kéthetente egyszer tisztítsa meg a légszűrőt. Soha ne használjon kémiai oldószert, például

alkoholt, benzint, benzolt stb. Csak meleg vizet használjon (40 °C vagy 104°F alatt).

- Ürítse ki a víztartályt, ha megtelt vízzel.

1. lépés 2. lépés
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2) A készülék tisztítása

• Minden tisztítás előtt válassza le a készüléket a

hálózatról.

• Nedves ruhával finoman tisztítsa meg a készülék

felületét. Ne használjon tisztítószereket vagy dörzsölő 

szivacsot, mert ezek károsíthatják a műanyag felületet.

• Ne locsoljon vizet a készülékbe vagy a vezérlőpanelbe.

3) Tisztítsa meg és cserélje ki a szűrőt

- A készülék kivehető, mosható légszűrővel van felszerelve, az eltávolítás művelete az alábbiak

szerint történik:

1. lépés: szerelje ki szűrőt az alábbi képen látható nyílnak megfelelően.

2. lépés: nyomja meg a szűrő oldalán lévő gombot a szűrő kivételéhez és tisztítsa meg a szűrőt

vízzel.

3. lépés: cserélje ki a szűrőt a korábbiak szerint.

Megjegyzés: A deformáció elkerülése érdekében hagyja természetes módon megszáradni, ne 

használjon meleg levegőt fúvó szárítóeszközt.

1. lépés

2. lépés
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Ha az alábbiakban felsorolt probléma lép fel, kérjük, ellenőrizze a következő elemeket, mielőtt 

felhívja az ügyfélszolgálatot. 
Probléma Lehetséges ok Megoldás 

A készülék nem működik 

A hálózati kábel dugója nincs 
bedugva 

Dugja be a hálózati kábelt a 

fali csatlakozóba. 

Villog a tartály megtelt jelzés? 

(a tartály megtelt vagy rossz 

helyzetben van) 

Ürítse ki a vizet a leeresztő 

tartályból, majd helyezze 

vissza a tartályt. 

A környezet páratartalma 

alacsonyabb, mint 

Állítsa a beállított 

hőmérsékletet a 

környezeténél alacsonyabbra 
hőmérsékletre. 

A szoba hőmérséklete 32 °C 

felett vagy 5°C alatt van? 

A védőberendezés 

aktiválódik, és a készülék 

nem indítható el. 

A páramentesítő funkció 

nem működik 

Eltömődött a légszűrő? 
Tisztítsa meg a légszűrőt, az 
utasításoknak megfelelően. 

Elzáródott a beszívó csatorna 

vagy a kifúvó csatorna? 

Távolítsa el az elzáródást a 

légcsatornából 

Nem bocsát ki levegőt a 
készülék Leállt a készülék? Ellenőrizze a készüléket 

A működés zajos 

Megdőlt-e vagy bizonytalanul 

áll-e a készülék? 

Állítsa a készüléket egy stabil 

helyre. 

Eltömődött a légszűrő? 
Tisztítsa meg a légszűrőt az 

utasításoknak megfelelően. 

Vigyázat: Kapcsolja ki a készüléket, és azonnal válassza le a hálózatról, ha bármi rendellenes 

történik. Majd lépjen kapcsolatba képesítéssel rendelkező villanyszerelővel.
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Függelék
A páramentesítő működési elvének diagramja 

* A fenti paraméterek megváltoztatására nincs további értesítés, a pontos paraméterek az

adattáblán alapulnak

Kompresszor 

Kondenzátor 
Kapilláris cső 

Elpárologtató 
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"KLIMA" Kft.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
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