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HU Páramentesítő
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A  KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE 
MEG! 
 ■ A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, 
illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását 
ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett 
használhatják. A  készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett 
tisztíthatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.

 ■ A  balesetek és áramütések elkerülése érdekében, a  készülék hálózati vezetékét 
csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A készüléket sérült 
hálózati vezetékkel használni tilos.

 ■ A készüléket mechanikus sérülésektől védve kell tárolni és használni.
 ■ A  készüléket jól szellőztethető helyen kell tárolni, illetve a  használat esetén 
figyelembe kell venni a készülék műszaki lehetőségeit (helyiség térfogata).

 ■ A  készüléket nem szabad olyan helyiségben tárolni és üzemeltetni, ahol nyílt 
lángot (pl. gáztűzhelyt) használnak, vagy ahol más hőforrást (pl. hősugárzót) 
üzemeltetnek.

 ■ A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező 
elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.

 ■ A készüléket csak szabályszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.
 ■ A készülék csatlakozódugóját olyan fali aljzatba dugja be, amelyik akadálymentesen 
és könnyen elérhető, hogy szükség esetén a csatlakozódugót azonnal ki lehessen 
húzni.

 ■ A  készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet 
használni. A készüléket poros és nedves helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes 
vegyi és robbanó anyagok közelében, illetve mosodákban, fürdőszobákban, 
továbbá szabadban használni tilos.

 ■ A készüléket ne tegye nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
 ■ A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos. 
 ■ A készüléket vízszintes és sima, száraz és stabil felületre kell felállítani.
 ■ A  készülék kerekeken mozgatható. Áthelyezés közben legyen óvatos, nehogy 
a készülék ferde feleletről, vagy lépcsőről leguruljon. Szükség esetén a kerekeket 
ékekkel támassza ki.

 ■ A  készülékre csak eredeti alkatrészeket szereljen fel. A  készülék össze- vagy 
szétszerelése előtt a készüléket kapcsolja le, és a hálózati vezetéket húzza ki a fali 
aljzatból.
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 ■ Az elektromos aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze le, hogy a  készülék 
a jelen használati útmutató szerint helyesen össze van-e szerelve.

 ■ A  készüléket nedves és vizes kézzel ne fogja meg. Ez különösen fontos utasítás 
abban az esetben, ha a készülék a hálózathoz van csatlakoztatva.

 ■ A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos. 
A készüléket óvja a freccsenő víztől is.

 ■ A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat 
bedugni tilos. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

 ■ Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 30 cm szabad 
helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez.

 ■ A  készülék be- és kikapcsolásához a  működtető panelen található kapcsolót 
használja. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.

 ■ Ha a készüléket már nem kívánja használni, azt felügyelet nélkül hagyja, mozgatni, 
tisztítani vagy szétszerelni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati 
csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.

 ■ A készülék burkolatát ne próbálja meg leszerelni.
 ■ A hálózati vezetéket nem szabad a vezetéknél megfogva a fali aljzatból kihúzni, 
a művelethez a csatlakozódugót fogja meg. Ellenkező esetben a vezeték vagy az 
aljzat megsérülhet.

 ■ Ha a készülék sérült, felborult vagy a hálózati vezetéke hibás, akkor a készüléket 
ne használja.

 ■ A készüléket álló helyzetben tárolja és használja. A készüléket függőleges, vagy 
kissé megdöntött helyzetben lehet mozgatni és áthelyezni. A  használat után 
a  készülékben összegyűlt kondenzátumot ki kell engedni (vagy ki kell önteni). 
Áthelyezés (szállítás) után várjon 1 órát a készülék bekapcsolásával.

 ■ Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, 
illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. A  veszélyes helyzetek elkerülése 
érdekében a  készüléket ne próbálja meg saját erőből megjavítani, illetve azt 
bármilyen módon átalakítani. A  készülék minden javítását bízza a  legközelebbi 
márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség 
és a garancia megszűnik.

A  készülék telepítése és használatba vétele előtt a  jelen használati 
útmutatót figyelmesen olvassa végig. Az útmutatót későbbi 
felhasználásokhoz őrizze meg.

Tűzveszély.
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 ■ A  készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek (továbbá gyerekek), 
illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati útmutatóját 
ismerő, és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett 
használhatják. A  gyerekeket ne hagyja felügyelet nélkül. Ügyeljen arra, hogy 
a készülékkel gyerekek ne játszanak.

 ■ A  készüléket a  felhasználás országában érvényes érintésvédelmi utasítások és 
előírások szerint kell az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

 ■ A fűtőtestekkel szerelt készülékeket legalább 1 méter távolságban kell elhelyezni 
a gyúlékony anyagoktól.

 ■ A készülék javítását és jelentősebb karbantartását bízza a márkaszervizre.
 ■ A  készüléket nem szabad sérült vagy nem az előírásoknak megfelelően szerelt 
elektromos aljzathoz csatlakoztatni.

 ■ A készüléket csak a használati útmutatóban leírt célokra szabad használni.
 ■ Bizonytalanság esetén a  készülék telepítését rendelje meg villanyszerelő 
szakembernél.

 ■ Amennyiben a készülék használat közben felborul, akkor a hálózati csatlakozódugót 
azonnal húzza ki az elektromos aljzatból. Ellenőrizze le a  készüléket, hogy nem 
sérült-e meg. Bizonytalanság esetén forduljon a márkaszervizhez és ellenőriztesse 
le a készüléket.

 ■ Vihar esetén a  hálózati vezetéket húzza ki a  fali aljzatból, a  villámcsapás okozta 
túlfeszültség a készülékben meghibásodást okozhat.

 ■ Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a  készüléket nem szabad 
automatikus kapcsoló eszközön szerkezeten keresztül tápfeszültséggel ellátni.

 ■ A  hálózati vezetéket ne tegye szőnyeg alá. A  hálózati vezetékre ne tegyen 
szőnyeget, lábtörlőt vagy más hasonló tárgyat. A hálózati vezetéket ne vezesse el 
bútorok, vagy a készülék alatt. A hálózati vezetéket úgy helyezze el, hogy abban 
senki se akadjon el, és arra senki se lépjen rá.

 ■ A működő készüléket ne nyissa ki.
 ■ Ha készülékből kiszerelt a szűrőt, akkor a fém alkatrészeket ne érintse meg.
 ■ A  készülék hátlapján található típuscímke tartalmazza a  tápfeszültségre és az 
egyéb műszaki adatokra vonatkozó információkat.

 ■ A  készüléket a  vezetéken keresztül le kell földelni. Az áramütése kockázatának 
a csökkentése érdekében a készüléket földelni kell. A hálózati vezetékben található 
földelő vezeték a csatlakozódugón keresztül csatlakozik az aljzat földeléséhez. 

 ■ A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni. Az áramköri ág védelme 
(kismegszakító értéke) feleljen meg a  készülék áramfelvételének. A  készülék 
ma×imális áramfelvételét a  típuscímke tartalmazza. Forduljon villanyszerelő 
szakemberhez, aki ellenőrzi az aljzat megfelelőségét.

 ■ Az aljzat a készülék használata közben is legyen könnyen hozzáférhető.
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 ■ A  készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről vagy aljzatba dugott 
elágazásról. Ha a  készüléket csak hosszabbító vezeték segítségével tudja 
üzemeltetni, akkor ehhez használjon megfelelő műszaki paraméterekkel 
rendelkező hosszabbítót.

 ■ A  készülék telepítése és/vagy tisztítása és karbantartása előtt a  hálózati 
csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

 ■ Az elektromos bekötés feleljen meg a  készülék belső falán (a  kondenzátumot 
gyűjtő tartály mögött) található vázlatrajznak.

 ■ A  készüléket kismegszakítóval védett hálózati ághoz kell csatlakoztatni. 
A kismegszakító specifikációja: T3.15A/250V.

 ■ A személyi sérülések, a készülék meghibásodások és az anyagi károk megelőzése 
érdekében az itt található előírásokat be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül 
hagyása személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet. 

VESZÉLY! 
Az így megjelölt utasítás figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos 
sérülést okozhat!

FIGYELMEZTETÉS! 
Az így megjelölt utasítás figyelmen kívül hagyása sérülést vagy anyagi 
kárt okozhat!
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VESZÉLY! 
A névleges tápfeszültség túllépése a készülékben túlmelegedést, esetleg 
tüzet okozhat.
A készüléket ne kapcsolja le (illetve be) a hálózati vezeték aljzatból való 
kihúzásával (bedugásával). Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
Ha a hálózati vezeték sérült, akkor a készüléket ne használja (ne cserélje ki 
önerőből a hálózati vezetéket). Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
A hálózati vezetéket és a csatlakozódugót ne alakítsa át, az adott áramköri 
ághoz ne csatlakoztasson más elektromos fogyasztót. Áramütés vagy tűz 
veszélye áll fenn.
Ha a  keze nedves vagy vizes, akkor a  hálózati vezetéket ne fogja meg. 
Áramütés érheti.
A készüléket ne tegye hőforrások közelébe. A készülék műanyag alkatrészei 
deformálódhatnak illetve meggyulladhatnak.
Amennyiben a  készülék használata közben furcsa hangokat hall, 
kellemetlen szagot vagy füstöt észlel, akkor a hálózati vezetéket azonnal 
húzza ki a fali aljzatból. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
A készüléket ne szerelje szét és ne próbálja meg javítani. Áramütés érheti, 
valamint a készülék maradandó sérülést szenvedhet. 
A  tisztítás megkezdése előtt a  készüléket kapcsolja le, és hálózati 
csatlakozódugót is húzza ki a  fali aljzatból. Áramütés vagy más sérülés 
veszélye áll fenn.
A  készüléket poros helyen, ipari környezetben, vagy veszélyes 
(robbanékony vagy gyúlékony) vegyi anyagok (pl. benzin, festékek, 
oldószerek stb.) közelében használni tilos.
A  tartályban összegyűlt vizet ne igya meg és ne használja fel emberi 
fogyasztásra. A kondenzvíz egészségre káros anyagokat tartalmazhat, és 
hányást okozhat.
A működő készülékből a kondenzvíz tartályt kivenni tilos. Áramütés vagy 
más sérülés következhet be.
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FIGYELMEZTETÉS! 
A  készüléket kis térben használni tilos! A  nem megfelelő hűtés 
túlmelegedést és tüzet okozhat.
A  készüléket úgy helyezze el, hogy arra víz vagy más folyadék ne 
fröcsögjön. A készülékbe jutó víz meghibásodást vagy zárlatot okozhat. 
Ez áramütést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
A  készüléket szilárd, sima és vízszintes padlóra állítsa fel. Ha a  készülék 
felborul, akkor abból víz folyik ki. Ez anyagi kárt és áramütést okozhat.
A készülék beszívó és kifúvó nyílásait ne takarja le (pl. ruhával, függönnyel, 
törölközővel stb.). A nem megfelelő hűtés túlmelegedést és tüzet okozhat.
Amennyiben a  működő készülék közelében csecsemők vagy gyerekek, 
illetve idős emberek tartózkodnak, akkor a készüléket ne hagyja felügyelet 
nélkül.
A készüléket ne használja olyan helyen, ahol vegyi anyagokkal dolgoznak 
vagy ilyen anyagokat tárolnak. A  levegővel beszívott vegyi anyagok 
a készülék meghibásodását okozhatják.
Az ujjait (vagy valamilyen tárgyat) ne dugja a készülék rácsaiba vagy egyéb 
nyílásaiba. Ha a készülék közelében gyerekek tartózkodnak, akkor legyen 
nagyon figyelmes. Áramütés vagy más sérülés veszélye áll fenn.
A  hálózati vezetékre ne tegyen semmilyen tárgyat sem, ügyeljen arra, 
hogy a hálózati vezeték ne sérüljön meg. Áramütés vagy tűz veszélye áll 
fenn.
Ne álljon és ne üljön rá a készülékre. A készülék meghibásodhat.
A készüléket csak szűrővel együtt használja. A szűrőt kéthetente tisztítsa 
meg. A szűrő nélkül használt készülék meghibásodhat.
Ha a készülékbe víz folyt ki, akkor a hálózati vezetéket azonnal húzza ki a fali 
aljzatból. Forduljon a márkaszervizhez. A víz a készülék meghibásodását 
okozhatja.
A készülékre vízzel teli edényt (pl. vázát stb.) ne helyezzen rá. A készülékbe 
folyt víz zárlatot vagy áramütést okozhat.
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R290 HŰTŐGÁZT TARTALMAZÓ KÉSZÜLÉKEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIFIKUS FIGYELMEZTETÉSEK ■ Figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat. ■ A készülék tisztításához csak a mellékelt (vagy a gyártó által ajánlott) eszközöket használja. ■ A készüléket csak olyan helyiségben szabad használni, ahol nincs nyílt láng (pl. kandalló, tűzhely stb.), vagy más tüzet okozó hőforrás (pl. hősugárzó). ■ A készülék házát ne fúrja meg és ne közelítsen a készülékhez nyílt lánggal. ■ A készülékben található hűtőközeg szagtalan gáz. ■ A készüléket csak olyan helyiségben használja, amelynek az alapterülete meghaladja a 4 m2-t. ■ A készülék kb. 75 g R290 hűtőgázt tartalmaz. ■ A R290 hűtőgáz környezetvédelmi szempontból megfelel a vonatkozó európai előírásoknak. A hűtőrendszert megfúrni, vagy elvágni tilos. ■ A készüléket csak olyan helyiségben szabad tárolni és használni, ahol az esetlegesen kiszivárgó hűtőközeget nem gyújtja be nyílt láng vagy szikra. A hűtőközeg a levegővel 
elkeveredve robbanásveszélyes elegyet képez. ■ A készüléket védeni kell a mechanikus sérülésektől. ■ A hűtőrendszeren javítást csak olyan személy végezhet, aki rendelkezik megfelelő képesítéssel és bizonyítvánnyal (tanúsítvánnyal) a hasonló hűtőrendszerek javítására. ■ A készüléken a felhasználó csak a gyártó által előírt tisztítási és karbantartási feladatokat hajthatja végre. A készülék megbontásával járó javításokat és karbantartásokat csak 
márkaszerviz, vagy megfelelő (hűtőrendszerek javítására feljogosító) tanúsítvánnyal rendelkező személy végezhet. ■ Tartsa be a hűtőgázhoz kapcsolódó nemzeti előírásokat is. ■ A készülék szellőztető nyílásait ne takarja le.

Megjegyzés a hűtőgázhoz
 -  A  hűtőgáz hermetikusan zárt rendszerben található. A  hűtőgázra vonatkozó információkat (típus, mennyiség, üvegházhatást okozó CO2 ekvivalens) a  típuscímke 

tartalmazza.
 -  A készülék hűtőrendszerét kizárólag csak a hűtőgázok kezelésére tanúsítvánnyal rendelkező cég vagy szerviz javíthatja meg.
 -  A készülék megsemmisítését és az anyagok újrahasznosítását csak felhatalmazott szervezet hajthatja végre.

A készüléken található figyelmeztető jelek

VESZÉLY! Ez a  jel arra utal, hogy a  készülékben gyúlékony gáz található. A  kiszivárgó gáz meggyulladhat vagy robbanást 
okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a jelen használati útmutató kapcsolódó részét.

FIGYELMEZTETÉS! A telepítést és karbantartást a használati útmutatóban leírtak szerint kell végrehajtani.

FIGYELMEZTETÉS! Kapcsolódó információk a használati útmutatóban.
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HU Páramentesítő
Használati útmutató

 ■ A  készülék első használatba vétele előtt olvassa el a  használati útmutatót, akkor 
is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A  készüléket a  jelen használati 
útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később 
is szüksége lehet rá. 

 ■ Legalább a  termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk 
az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a  pénztári 
bizonylat, a  termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy 
a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti 
dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI
A1 Működtető panel
A2 Fogantyú (mindkét oldalon)
A3 Levegő kivezető rács
A4 Kondenzátum gyűjtő víztartály
A5 Betekintő ablak

A6 Vízelvezető cső csatlakozó
A7 Kerekek
A8 Levegő beszívó rács
A9 Levegő szűrő (a rács mögött)
A10 Hálózati vezeték tároló

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI
B1 Be- és kikapcsoló gomb
B2 Üzemmód kiválasztó gomb (MODE)
B3 „+” gomb
B4 „-” gomb
B5 Ventilátor fordulatszám kapcsoló 

gomb (FAN)
B6 Időkapcsoló gomb (TIMER)
B7 Időkapcsoló kijelző
B8 Ventilátor alacsony fordulatszám 

kijelző (Low)

B9 Ventilátor közepes fordulatszám 
kijelző (Med)

B10 Kijelző
B11 Teli tartály kijelző
B12 Szárítás üzemmód kijelző
B13 Folyamatos páramentesítés kijelző
B14 Intelligens páramentesítés kijelző
B15 Működésjelző

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
 ■ Az első használatba vétel előtt a készüléket és tartozékait vegye ki a csomagolásból, 

majd arról távolítson el minden csomagolóanyagot és reklámcímkét. Ellenőrizze le 
a készüléket és tartozékait, illetve azok sérülésmentességét.

Megjegyzés
Bizonyos típusoknál az A7 kerék nincs a készülékbe szerelve. A készülék 
telepítése előtt a kerekeket rögzítse a készülék aljához.
A  készüléket ne tolja küszöbön, vagy más tárgyakon keresztül. 
A készülék megsérülhet. 
Ha a  kondenzátum tartály teli van vízzel, akkor a  készüléket ne 
mozgassa.
Bizonyos típusok esetében nincs kerék (A7) mellékelve a készülékhez.

A hálózati vezeték tároló felszerelése
 ■ A készülék tárolásához szerelje fel a vezeték tárolót a készülék hátlapjára.
 ■ A vezeték tárolót dugja a készüléken található nyílásába.

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
 ■ A  készüléket tiszta, száraz, stabil és vízszintes felületre állítsa fel, egy fali aljzat 

közelébe.
 ■ A készüléket szabadban ne használja.
 ■ A  megfelelő működés és a  levegő szabad áramlása érdekében a  készülék körül 

hagyjon 20 cm szabad helyet.
 ■ A készüléket csak olyan helyiségben szabad használni, ahol a levegő hőmérséklete 

nem süllyed 5°C alá. Ennél alacsonyabb hőmérsékleten a  készülék nem működik 
hatékonyan.

 ■ A készüléket ne tegye hőforrások (pl. radiátor) és nyílt láng közelébe.
 ■ A készülék használatával, a levegő páramentesítésével megelőzhetők a könyvek és 

más tárgyak tönkremenetele.
 ■ A készüléket zárt helyiségben használja, csak így biztosítható a hatékony működés. 

A helyiség ablakait és ajtajait zárja be.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
 ■ A páramentesítőt nedves helyiségek (pl. elöntött pince vagy szoba stb.) szárításához 

lehet használni. A  készülékkel nem lehet pontosan beszabályozni a  levegő 
páratartalmát, tehát nem használható olyan helyiségekben, ahol pontosan 
meghatározott hőmérsékletet és páratartalmat kell biztosítani.

 ■ A készüléket az első bekapcsolás után hagyja legalább 24 órán keresztül működni.
 ■ A készüléket 5 °C és 32 °C (41 °F és  90 °F) közötti hőmérsékleten, illetve 30 %  és 80 % 

közötti páratartalom mellet lehet használni.
 ■ Ha a  készüléket lekapcsolja, akkor az ismételt bekapcsolással várjon legalább 

3 percet.
 ■ A  készüléket ne csatlakoztassa olyan aljzathoz, amelyhez másik elektromos 

fogyasztó is csatlakoztatva van. Ha a lehetséges, akkor a készüléket önálló áramköri 
ághoz csatlakoztassa.

 ■ Ellenőrizze le a tartály behelyezését, ha a tartály rosszul van behelyezve, a készülék 
nem kapcsol be.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
 ■ Ellenőrizze le a készülék helyes összeállítását és a megfelelő helyre való felállítását. 

A hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali aljzathoz.

Be- és kikapcsolás
 ■ A  készülék bekapcsolásához nyomja meg a  B1 gombot. A  B15 kijelző bekapcsol. 

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a B1 gombot.

Megjegyzés
A be- és kikapcsolás után a kompresszor hangja hallható. Ez normális 
jelenség.

 ■ A készülék automatikusan kikapcsol, ha megtelik a kondenzátum gyűjtő tartály A4, 
ha ezt a tartályt kiveszi, vagy rosszul helyezi be.

 ■ Ha a készüléket kikapcsolja, és rövid időn belül újra bekapcsolja, akkor a készülék 
csak körülbelül 3 perc után fog ismételten működni. Ez a  funkció a kompresszort 
védi meghibásodás ellen.

 ■ Áramkimaradás esetén a  készüléket az AUTO-RESTART funkció újraindítja. 
A beállításokat a készülék memóriája tárolja, majd az áramellátás helyreállása után 
a  készülék automatikusan bekapcsol, és a  beállításoknak megfelelően működik 
tovább.

 ■ A használat befejezése után a készüléket kapcsolja le, és hálózati csatlakozódugót 
is húzza ki a fali aljzatból.

Kijelző
 ■ Az üzemmódoktól függően az A10 kijelző mutatja: a beállított páratartalmat, (%-os 

értéket), az automatikus be- és kikapcsolás idejét, a helyiség páratartalmát (%-ban) 
+/- 5 %-os pontossággal (30 % és 90 % között, relatív páratartalom).

Az üzemmódok kiválasztása
 ■ Az üzemmódok kiválasztását a MODE B2 gomb szolgálja. A gomb nyomogatásával 

a következő üzemmódokat lehet kiválasztani: páramentesítés, szárítás, folyamatos 
páramentesítés és intelligens páramentesítés.

 ■ Páramentesítés: ebben az üzemmódban a kívánt páratartalmat a +/- gombokkal 
állítsa be. Ezt az üzemmódot egy LED kijelző sem mutatja.

 ■ Szárítás üzemmód: a szárítás üzemmód bekapcsolását a B12 LED jelzi ki. Ebben az 
üzemmódban a ventilátor a legnagyobb fordulatszámmal üzemel, ezen változtatni 
nem lehet. A készülék maximális hatékonysággal üzemel. Ezt az üzemmódot csak 
teljesen zárt helyiségben javasoljuk használni. Minden ajtót és ablakot zárjon be. 
Ruhaszárítás esetén gyorsabb lesz a  szárítás, ha a  kimosott ruhát kicentrifugálja. 
A készüléket úgy állítsa be, hogy a kiáramló levegő a ruhára irányuljon, körülbelül 
30  – 50 cm-es távolságból. Vegye figyelembe, hogy a  vastag és nehéz ruhák 
lassabban száradnak.

Figyelmeztetés!
A  levegő kimenetet ruhával ne takarja le. A  készülék 
túlmelegedhet és meghibásodhat. A  vizes ruhát ne tegye 
a készülék fölé, és akadályozza meg, hogy a ruhából kicsepegő 
víz a  készülékbe kerüljön. Áramütés érheti, vagy a  készülék 
meghibásodhat.

 ■ Folyamatos páramentesítés üzemmód: ennek az üzemmódnak a bekapcsolását 
a  B13 LED jelzi ki. Folyamatos páramentesítés üzemmódban a  készülék addig 
üzemel, amíg a kondenzátum meg nem tölti a víztartályt A4.

 ■ Intelligens páramentesítés üzemmód: ennek az üzemmódnak a  bekapcsolását 
a B14 LED jelzi ki. Ebben az üzemmódban a készülék méri a  levegő pártartalmát, 
és a helyiség hőmérsékletétől függően, automatikusan 45 és 55 %-os értéken tartja 
a levegő páratartalmát. Ebben az üzemmódban nem lehet beállítani a páratartalmat.

A kívánt páratartalom beállítása
 ■ A  +/- gombokkal lehet beállítani a  kívánt páratartalmat 35 és 85  % között (RV - 

relatív páratartalom). Minden egyes gombnyomással 5 %-kal tudja megváltoztatni 
a páratartalom értékét. A beállított páratartalom a B10 kijelzőn látható.

Ventilátor fordulatszám beállítása
 ■ A FAN B5 gombbal lehet beállítani a ventilátor fordulatszámát: alacsony (a B8 LED 

világít); közepes (a B9 LED világít); magas (mindkét LED B8 és B9 világít).
 ■ A  gyorsabb páramentesítéshez magasabb ventilátor fordulatszámot állítson be. 

A csendesebb üzemeltetéshez, vagy ha a páratartalom már elérte a kívánt értéket, 
akkor a ventilátort állítsa alacsonyabb (közepes vagy alacsony) fordulatszámra.

Automatikus bekapcsolási idő beállítása
 ■ Kikapcsolt készüléken nyomja meg röviden a TIMER B6 gombot. A +/- gombokkal 

állítsa be azt az időtartamot, amely után a  készülék automatikusan bekapcsol. 
Az automatikus bekapcsolás idejét 30 perctől 24 óráig lehet beállítani (10 óráig 
30 perces lépésekkel, majd 24 óráig egy órás lépésekkel). 

 ■ A beállított idő 5 másodperc múlva automatikusan elmentődik a memóriába.

Automatikus kikapcsolási idő beállítása
 ■ Bekapcsolt készüléken nyomja meg röviden a TIMER B6 gombot. A +/- gombokkal 

állítsa be azt az időtartamot, amely után a  készülék automatikusan kikapcsol. 
Az automatikus kikapcsolás idejét 30 perctől 24 óráig lehet beállítani (10 óráig 
30 perces lépésekkel, majd 24 óráig egy órás lépésekkel). 

 ■ A beállított idő 5 másodperc múlva automatikusan elmentődik a memóriába. A B10 
kijelzőn a beállított páratartalom lesz látható.
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 ■ A  készülék kézi kikapcsolásával vagy kézi bekapcsolásával a  bekapcsolási és 
kikapcsolási beállítások törlődnek.

 ■ A  kijelzőn B10 a „P2” felirat azt jelzi ki, hogy törlődik az automatikus be- vagy 
kikapcsolási beállítás.

Teli tartály kijelzése
 ■ Amikor az A1 működtető panelen található B11 kijelző bekapcsol, akkor az A4 

kondenzátum tartályból a vizet ki kell önteni. A készülék automatikusan lekapcsol. 
 ■ Az A4 tartályból a „Kondenzátum gyűjtése a  tartályba” fejezetbe leírtak szerint 

ürítse ki a vizet. Az A4 visszahelyezése után a készülék automatikusan bekapcsol.

Automatikus kiolvasztás
 ■ Amennyiben a  párologtatón zúzmara található, akkor a  készülék automatikusan 

átkapcsol kiolvasztás üzemmódba, és leolvasztja a  párologtatón található jeget 
(zúzmarát). Ebben az üzemmódban a  kompresszor ki- és bekapcsol, a  ventilátor 
folyamatosan működik.

KONDENZÁTUM ELVEZETÉSE
 ■ A kondenzátumot vagy a tartály A4 gyűjti össze, illetve a víz az A6 cső használatával 

is elvezethető.

Kondenzátum gyűjtése a tartályba
 ■ A bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy az A6 nyílás le van-e dugózva.
 ■ Üzemeltetés közben a kondenzátum a tartályban A4 gyűlik össze. Amint a tartály 

megtelik vízzel, a készüléken bekapcsol a B11 kijelző, és a készülék automatikusan 
lekapcsol. A B10 kijelzőn a P2 hibaüzenet jelenik meg.

 ■ Az A4 tartályt óvatosan húzza ki a készülékből. A tartály A4 feneke nem egyenes, 
ezért a teli tartályt ne tegye le. Öntse ki az A4 tartály tartalmát, és a tartályt tegye 
vissza a  készülékbe. Ügyeljen az A4 tartály helyes beszerelésére. A  készülék 
automatikusan ismét bekapcsol.

 ■ Az A4 tartályt óvatosan vegye ki, nehogy sérülést szenvedjen a  készülék belseje, 
illetve a  tartály ne essen le. Ne fejtsen ki túl nagy erőt az A4 tartály készülékbe 
szerelésekor. A nagy erő a tartály vagy a készülék sérülését okozhatja.

 ■ Amennyiben az A4 tartály terében (alul) víz van, akkor azt törölje meg.

A kondenzátum folyamatos elvezetése csövön keresztül
 ■ A kondenzátum folyamatos elvezetéséhez az A6 nyílásból csavarozza ki a műanyag 

dugót (az óramutató járásával ellenkező irányba elforgatva). A  dugót későbbi 
felhasználásokhoz őrizze meg.

Megjegyzés
A  dugó kicsavarozása után esetleg megjelenő vizet száraz ruhával 
törölje meg.

 ■ Az elvezető cső menetes végét csavarozza az A6 nyílásba. Győződjön meg a  cső 
helyes becsavarásáról, hogy a víz ne tudjon a cső mellett kiszivárogni.

 ■ A cső szabad végét úgy helyezze el, hogy abból a víz szabadon ki tudjon folyni. A cső 
alá helyezett edény, vagy vízelvezető csatorna legyen alacsonyabban, mint az A6 
nyílás. A csövet ne törje meg és ne tekerje össze.

 ■ A  készüléket kapcsolja be, majd állítsa be a  kívánt páratartalmat és a  ventilátor 
fordulatszámát.

Megjegyzés
Ha már nem kívánja használni a kondenzátum folyamatos elvezetését, 
akkor a csövet csavarozza ki, törölje meg a nyílás környékét, majd az A6 
nyílásba a dugót szerelje vissza.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.

Megjegyzés
A  tisztításhoz abrazív anyagokat, oldószereket stb. tartalmazó 
tisztítóanyagokat használni tilos. Ezek a  készülék felületén és 
alkatrészeiben maradandó sérüléseket okozhatnak.

Figyelmeztetés!
A  készüléket, a  hálózati vezetéket és a  csatlakozódugót vízbe 
vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés 
érheti.

A tartály tisztítása
 ■ Minden használat után ürítse ki a  kondenzátum gyűjtő tartályt A4, majd törölje 

szárazra.
 ■ A tartályt A4 rendszeresen tisztítsa meg (legalább havonta egyszer). A tisztításhoz 

mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhát használjon (meg kell előzni 
a mikroorganizmusok és baktériumokat elszaporodását, valamint a penészgombák 
kifejlődését). A tartályt alaposan öblítse ki tiszta vízzel, törölje szárazra, majd tegye 
vissza a készülékbe.

 ■ A tartályt A4 nem lehet mosogatógépben elmosogatni.

A légszűrő tisztítása
 ■ Vegye le a rácsot A8 és vegye ki a szűrőt A9. Az A9 szűrőt mosogatószeres meleg 

vízben mosogassa el. Ezt követően tiszta folyóvízzel öblítsen le, majd szárítsa meg. 
A megtisztított szűrőt A9 szerelje vissza a helyére. Csak tökéletesen száraz szűrőt A9 
tegyen vissza a készülékbe. Végül a rácsot A8 is szerelje vissza.

Figyelmeztetés! 
A készüléket szűrő A9 nélkül ne használja. A szűrőt A9 nem lehet 
mosogatógépben elmosogatni.

A rácsok és a készülék külső felületének a tisztítása
 ■ A levegő kivezető rácsot A3, a levegő beszívó rácsot A8, valamint a készülék külső 

felületét mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg. 
Ügyeljen arra, a szellőző nyílásokba ne kerüljön víz. Ha a rács A3 és A8 poros, akkor 
azt porszívóval tisztítsa meg.

Tárolás
 ■ Ha a  készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor azt kapcsolja 

ki, a  hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból, majd a  készüléket a  Tisztítás és 
karbantartás fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.

 ■ A tartályt A4 a használatot követő 24 óra után tisztítsa meg. Ez idő alatt ugyanis még 
kisebb mennyiségű kondenzátum csepeg a tartályba.

 ■ A hálózati vezetéket tekerje vezeték tárolóra.
 ■ A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és 

háziállatoktól védett helyen tárolja.

PROBLÉMAMEGOLDÁS
Probléma Megoldás
A készüléket nem 
lehet bekapcsolni.

Ellenőrizze le a hálózati vezeték csatlakoztatását az aljzathoz.
Ellenőrizze le a kismegszakítót.
A helyiség levegője elérte a kívánt páratartalmat, vagy megtelt 
az A4 tartály.
A tartályt A4 rosszul helyezte a készülékbe.

A készülék nem 
szárítja a levegőt.

A készülék még csak rövid ideig működött, várjon hosszabb 
ideig.
A készülék előtt nem lehet függöny, bútor, vagy más hasonló 
tárgy.
A beállított páratartalom nem megfelelő.
Zárja be a helyiség ajtajait és ablakait.
A helyiség hőmérséklete túl alacsony (5 °C-nál alacsonyabb).
A helyiségben olyan eszköz található, amely párát képez (pl. 
gyorsforraló).

A készülék túl 
hangos.

A levegő szűrő eltömődött.
A készülék nem áll függőlegesen.
A padló nem vízszintes.

A készülékben 
zúzmara képződik.

Ha a készülékben sok a zúzmara, akkor automatikusan 
bekapcsol a leolvasztás funkció.

A padlón víz jelent 
meg.

Ellenőrizze le a tömlők állapotát és rögzítését.
A tömlőt szerelje ki és csak a tartályba A4 gyűjtse 
a kondenzátumot. Az A6 nyílásban a dugó rögzítését 
ellenőrizze le.

Hibaüzenetek
Kijelzőn 
megjelenő kód

Jelentés Megoldás

AS Páraérzékelő hiba A hálózati csatlakozódugót húzza ki 
a fali aljzatból, majd ismét kapcsolja 
be a készüléket.
Amennyiben a probléma nem 
szűnt meg, akkor forduljon 
a márkaszervizhez.

ES Párologtató hőérzékelő 
hiba

A hálózati csatlakozódugót húzza ki 
a fali aljzatból, majd ismét kapcsolja 
be a készüléket.
Amennyiben a probléma nem 
szűnt meg, akkor forduljon 
a márkaszervizhez.

P2 A tartály A4 megtelt 
vízzel, vagy rosszul van 
a készülékbe helyezve.

Öntse ki a tartály A4 tartalmát, vagy 
helyezze be jól.
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JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ
1.1. Terület ellenőrzése
A  gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszereken való munka megkezdése előtt, 
a tűz és robbanás megelőzése érdekében, biztonsági ellenőrzéseket kell végrehajtani. 
A  hűtőrendszer javítása során, valamint a  javítás megkezdése előtt, a  következő 
intézkedéseket kell megtenni.
1.2. Munkafolyamat
A  munkát az előírt munkafolyamatok lépéseit betartva kell végrehajtani, meg kell 
előzni a gyúlékony gázok vagy gőzök kiszivárgását.
1.3. Munkahely
A  karbantartással foglalkozó összes dolgozót tájékoztatni kell a  munka jellegéről és 
a  kockázatokról. Kerülni kell a  szűk helyen végzendő munkát. A  munkahely legyen 
elválasztva a többi munkahelytől. A munkahelyen biztosítani kell azokat a feltételeket, 
amelyek a gyúlékony anyag felletti ellenőrzéshez szükségesek.
1.4. Hűtőközeg szivárgás ellenőrzése
A munka folyamán, a munkahelyen biztosítani kell az esetleges hűtőközeg szivárgás 
folyamatos mérését (megfelelő érzékelő készülékkel). A  készülék a  szivárgást 
figyelmeztető jelekkel hozza a dolgozó tudomására. Az érzékelő készülék legyen képes 
érzékelni az adott hűtőközeg szivárgását, valamint a készülékben nem lehet szikrázás, 
amely begyújtaná vagy berobbantaná a hűtőközeget.
1.5.Tűzöltőkészülék kihelyezése
Amennyiben a  hűtőrendszeren olyan munkát kell végrehajtani, amely hőfejlődéssel 
jár (pl. forrasztás vagy hegesztés), akkor a munkahelyen megfelelő tűzöltőkészüléket 
kell elhelyezni. A  hűtőközeg töltési helyén porral oltó, vagy széndioxidos (CO2) 
tűzoltókészüléket kell elhelyezni.
1.6. Nyílt láng tiltott használata
A  hűtőrendszeren, vagy a  hűtőközeget tartalmazó csőrendszeren való munka 
közben tilos bármilyen nyílt lángot vagy szikrát okozó készüléket használni, amely 
begyújthatná az esetlegesen kiszivárgó vagy kiáramló hűtőközeget. A  hűtőrendszer 
javítására, töltésére, karbantartására vagy megsemmisítésére kijelölt munkahelyen 
tilos a dohányzás illetve a nyílt láng használata. A munkahely közelében sem szabad 
nyílt lángot, vagy szikrát okozó eszközöket használni. A munka megkezdése előtt az 
adott munkahelyen, valamint a  munkahely közvetlen közelében le kell ellenőrizni, 
hogy nincs-e olyan működő hőforrás, amely a  hűtőközeg begyújtását okozhatná. 
A munkahelyen és közelében „Dohányozni tilos” táblát kell kihelyezni.
1.7. Szellőztetés
A  munka megkezdése előtt ellenőrizze le a  munkahely megfelelő szellőzését és 
szellőztetését, vagy gondoskodjon a levegő folyamatos elszívásáról. A hűtőrendszeren 
csak megfelelő módon szellőztetett munkahelyen szabad bármilyen munkát 
végrehajtani. Az esetleges kiszivárgott hűtőközeget a szabadba kell juttatni, pl. elszívó 
rendszer segítségével.
1.8. A hűtőrendszeren végrehajtandó ellenőrzések
Amennyiben a  hűtőrendszeren valamilyen elektromos alkatrészt kell cserélni, akkor 
csak eredeti alkatrészt, vagy azzal teljes mértékben kompatibilis alkatrészt szabad 
felhasználni. A gyártó által kiadott karbantartási és javítási utasításokat be kell tartani. 
Bármilyen kérdésével forduljon a gyártó műszaki tanácsadó szolgálatához.
A  gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszereken az alábbi ellenőrzéseket kell 
végrehajtani:
– van-e elegendő hűtőközeg a  rendszerben, a  hűtőközeg mennyisége megfelel-e 

a gyártói előírásoknak,
– a szellőztető egységek megfelelő módon működnek-e, azokon nem lehet dugulás 

vagy más hiba,
– nem közvetlen hűtés esetén le kell ellenőrizni a  másodlagos hűtőkört is, van-e 

benne elegendő hűtőközeg,
– a készülék feliratai legyenek folyamatosan olvashatók és láthatók. Az olvashatatlan 

vagy hiányzó feliratokat pótolni kell,
– a hűtőközeget tartalmazó alkatrészeken nem lehet korrózió, vagy korrózió nyoma. 

A  hűtőrendszer alkatrészeit nem szabad korróziót okozó anyagok hatásának 
kitenni, kivéve ha az alkatrészek nem korrózióálló anyagból készültek, illetve ha az 
alkatrészek felületvédelme a korróziónak ellenáll.

1.9. Az elektromos alkatrészeken végrehajtandó ellenőrzések
Az elektromos alkatrészeken csak megfelelő végzettséggel rendelkező villanyszerelő 
szakember hajthat végre javításokat és karbantartásokat.
Amennyiben a  hűtőrendszerben valamely elektromos alkatrész meghibásodott, 
akkor a  hűtőrendszert nem szabad az elektromos tápfeszültséghez csatlakoztatni. 
Amennyiben a  hiba nem szüntethető meg rövid időn belül, de a  hűtőberendezést 
működtetni kell, akkor csak biztonságos ideiglenes megoldást lehet alkalmazni. Az 
ilyen pót-megoldásról a hűtőberendezés tulajdonosát tájékoztatni kell.
A munka megkezdése előtti ellenőrzések:
– a nagyobb kapacitású kondenzátorokat ki kell sütni, vagy meg kell győződni arról, 

hogy azokban már nincs töltés,
– a  hűtőberendezésen való munka közben semmilyen elektromos alkatrészen sem 

lehet feszültség,
– ha a készülék földelést igényel akkor ellenőrizni kell a földelés megfelelőségét.
2. Nyomás alatt lévő egységek javítása
Amennyiben nyomás alatt lévő alkatrészen kell munkát végezni, akkor előtte 
a tápfeszültséget megbízható módon le kell választani, különösen akkor, ha a nyomás 
alatt lévő rendszer megbontására kerül sor. Amennyiben a  javítás vagy karbantartás 
közben a  készülék bizonyos részére tápfeszültséget kell kötni, akkor a  potenciálisan 
veszélyes helyekre hűtőközeg érzékelőket kell elhelyezni.
A javítás és a karbantartás során különösen ügyelni kell arra, hogy ne sérüljenek meg 
az elektromos alkatrészek és azok szigetelései, illetve a  készülék szigetelési módján 
(pl. kettős szigetelés) átalakítást vagy módosítást végrehajtani tilos. Ellenőrizni kell 
a  vezetékek és kábelek épségét, a  kapcsok megfelelő meghúzását, az érintkezők 
működőképességét, tömítések és tömszelencék épségét stb.
Ügyeljen a készülék helyes összeszerelésére.

A tömítéseket és tömítő anyagokat ellenőrizze le, ha azok már nem látják el az eredeti 
funkcióikat, akkor azokat cserélje ki. A  készülékhez csak eredeti vagy az eredetivel 
azonos alkatrészeket szabad használni.

MEGJEGYZÉS 
A  szilikon tömítőanyagok használata bizonyos esetekben hatással 
lehet a hűtőközeg érzékelő szenzor működésére. A szikrázás ellen védő 
eszközöket nem szabad a földelő vezetékről lekötni.

3. Szikraképződést megakadályozó eszközök
Az áramkörbe ne kössön be addig kapacitív vagy induktív terheléseket, amíg nem 
ellenőrizte le az adott berendezés megengedett feszültség értékét.
A  gyúlékony hűtőközeg közelében csak szikramentes készülékeket és szerszámokat 
szabad használni. A  tesztelő készülék mérési határértéke felejen meg az adott 
feltételeknek.
A  termékhez csak eredeti vagy az eredetivel azonos alkatrészeket szabad használni. 
Idegen alkatrészek használata esetén a szivárgó hűtőközeg begyulladhat.
4. Elektromos vezetékek
Ellenőrizze le az elektromos vezetékek állapotát, az elektromos vezetékre ható nyomás, 
rezgés, éles tárgyak stb. a vezeték sérülését okozhatják. Vegye figyelembe az anyagok 
öregedését, valamint a kompresszor és a ventilátor okozta folyamatos rezgéseket.
5. Hűtőközeg szivárgás felderítése
A  hűtőközeg szivárgásának a  megállapításához vagy kereséséhez nyílt lángot, vagy 
magas hőt kibocsátó eszközt használni tilos.
A felderítéshez égőt (vagy bármilyen más nyílt lángot) használni tilos.
6. Hűtőközeg szivárgás felderítési módok
A  hűtőrendszerek hűtőközeg szivárgásának a  felderítéséhez az alábbi módszereket 
lehet felhasználni.
A  gyúlékony hűtőközegek szivárgásának a  felderítéséhez használjon megfelelő 
érzékenységű elektronikus szenzorral szerelt érzékelőket, ha szükséges, akkor ezeket 
előtte kalibrálja. A kalibrálást olyan környezetben kell végrehajtani, ahol nyomokban 
sincs hűtőközeg. Győződjön meg arról, hogy az érzékelő nem képez szikrát és 
nem tudja begyújtani a  kiszivárgó hűtőközeget. Az érzékelő legyen alkalmas az 
adott hűtőközeg érzékelésére. Az alkalmazott érzékelő legyen kalibrálva az adott 
hűtőközegre, és százalékos értéket jelezzen ki. A gázkoncentráció max. 25 %-os lehet.
A  hűtőközeg szivárgásának a  felderítéséhez folyadékot (pl. szappanos vizet) is 
lehet használni, de a  folyadék nem tartalmazhat klórt, mert a  klór reakcióba léphet 
a hűtőfolyadékkal, valamint a réz vezetékben korróziót is okoz.
Amennyiben szivárgás kockázata áll fenn, akkor a környezetben nyílt lángot használni 
tilos.
Amennyiben a  szivárgás helyét be kell forrasztani, akkor a  rendszerből az összes 
hűtőközeget ki kell engedni (szivattyúzni), vagy a  javítandó szakaszt el kell zárni 
(szelepek segítségével). A  forrasztás helyén hűtőközeg nem lehet. A  rendszert vagy 
a  forrasztás helyét oxigénmentes nitrogénnel (OFN) át kell öblíteni, a  rendszerben 
a forrasztás alatt ez a gáz megengedett.
7. A hűtőközeg kiszivattyúzása
Amennyiben a  hűtőrendszeren javítást kell végrehajtani, akkor a  hűtőközeget 
a  rendszerből el kell távolítani. Fontos, hogy ismert és kipróbált módszereket 
alkalmazzon a  hűtőközeg kiszivattyúzására (vegye figyelembe a  hűtőközeg 
gyúlékonyságát). A következőket hajtsa végre:
– távolítsa el (szivattyúzza ki) a rendszerből a hűtőközeget,
– a rendszert inert gázzal öblítse át,
– engedje ki az inert gázt,
– a rendszert inert gázzal még egyszer öblítse át,
– a hibát javítsa meg (pl. forrasztással).
A  rendszerből kiszivattyúzott hűtőközeget nyomástartó edényben kell tárolni. 
A rendszert OFN gázzal át kell öblíteni, hogy ne maradjon a rendszerben hűtőközeg. 
Előfordulhat, hogy a fentieket többször is meg kell ismételni. A rendszer átöblítéséhez 
sűrített levegőt vagy oxigént használni tilos.
Az öblítéssel a vákuum megszűnik, az OFN-t előírt nyomással kell a rendszerbe juttatni.  
Az öblítő gázt a rendszerből a szabadba kell kiengedni. A javítás után szivattyúzással 
ismét vákuumot kell létrehozni a rendszerben. A fenti folyamatot addig kell ismételni, 
amíg a  rendszerből az össze hűtőközeg el nem távozik. A  rendszer OFN gázzal való 
utolsó feltöltése után a rendszerből a nyomást ki kell engedni (a rendszerben a javítás 
alatt legyen atmoszferikus nyomás). Amennyiben a rendszeren forrasztási munkát kell 
végezni, akkor a fenti folyamatot feltétlenül végre kell hajtani.
Ügyeljen arra, hogy az elszívó kimeneténél nincs nyílt láng vagy szikraképződés.
8. A hűtőközeg betöltése
A hűtőközeg betöltéséhez kapcsolódó általános előírások mellett a következőket is be 
kell tartani.
–  Ügyelni kell arra, hogy a  töltőberendezésben mindig csak egyfajta hűtőközeg 

legyen. A töltőcső legyen minél rövidebb, hogy abban ne maradhasson vissza más 
típusú hűtőközeg.

–  A nyomástartó edényeket (palackokat) függőleges helyzetben kell tárolni.
–  A töltés megkezdése előtt a hűtőrendszer fém részeit le kell földelni.
–  A  töltés befejezése után a  hűtőrendszeren helyezze el a  töltésre vonatkozó 

információkat, vagy ellenőrizze le azok meglétét.
–  A hűtőrendszert ne töltse túl, abba csak az előírt mennyiséget töltse be.
A  hűtőrendszer feltöltése előtt OFN gázzal nyomáspróbát kell végrehajtani 
a  rendszeren. A  töltés megkezdése előtt a  szivárgásokat meg kell szüntetni. 
A  munkahely elhagyása előtt le kell ellenőrizni, hogy nincs-e valahol hűtőközeg 
szivárgás.
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9. Leselejtezés és megsemmisítés
A  megsemmisítési munkák megkezdése előtt ismerkedjen meg a  készülék 
felépítésével és a  berendezés használatával. A  hűtőközeg eltávolítását az általános 
előírások betartásával hajtsa végre. A  készülékből az összes hűtőközeget el kell 
távolítani. A  hűtőközeg és egyéb anyagok megsemmisítés (újrahasznosítása) előtt 
vegyen mintát a  hűtőközegből és az olajból. A  munkahelyen biztosítsa a  megfelelő 
tápfeszültséget.
a)  Ismerje meg a berendezés használati módját és a berendezés funkcióit.
b)  A hűtőrendszert és a berendezést kösse a földvezetékre.
c) A további lépések előtt:
 ■ biztosítsa a palackok (nyomástartó edények) mozgatását és megfelelő tárolását,
 ■ biztosítsa a  munkahelyen az egyéni védőeszközöket, és azokat a  munka során 

használja,
 ■ a  töltőberendezést csak kioktatott és megfelelő bizonyítvánnyal rendelkező 

személy üzemeltetheti,
 ■ a  töltőberendezés és palack feleljen meg a  vonatkozó szabványoknak és 

előírásoknak.
d)  A hűtőközeget a rendszerből lehetőleg szivattyúzással kell eltávolítani.
e)  Amennyiben a hűtőközeget nem lehet teljesen kiszivattyúzni a rendszerből, akkor 

biztosítsa a kiáramló hűtőközeg biztonságos elszívását.
f )  A szivattyúzás megkezdése előtt a palackot állítsa mérlegre.
g)  Indítsa el a szivattyút és kövesse a berendezés gyártójának az utasításait.
h)  A palackot ne töltse túl. Abban nem lehet 80%-nál több cseppfolyós hűtőközeg.
i)  Ne lépje túl a palack maximális nyomását (rövid ideig sem).
j)  A  hűtőközeg megfelelő kiszivattyúzása után zárja el a  szelepeket, a  berendezést 

válassza le a készülékről, és győződjön meg arról, hogy sehol sincs szivárgás.
k)  A  kiszivattyúzott hűtőközeget ellenőrzés és tisztítás nélkül nem szabad más 

készülékbe tölteni.
10. Jelölés címkével
A  készüléket egyértelműen meg kell jelölni, fel kell tüntetni, hogy a  készülék 
leselejtezésre került és abból a hűtőközeg el lett távolítva. A jelölő címkén a leselejtezés 
dátumát fel kell tüntetni, illetve a  címkét a  alá kell írni. A  készüléken figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni arról, hogy gyúlékony anyaggal volt feltöltve.
11. A hűtőközeg szivattyúzása
A  karbantartási vagy megsemmisítési célokból történő szivattyúzás esetén 
gondoskodni kell arról, hogy az összes hűtőközeg ki legyen szivattyúzva a rendszerből.
Ügyeljen arra, hogy a  hűtőközeget csak olyan palackba szivattyúzza át, amelyik az 
adott hűtőközeget tartalmazza.
Legyen előkészítve elegendő mennyiségű (kapacitású) palack a  hűtőközeg 
átszivattyúzásához. A palackokat a felhasználás szerint jelölje meg (pl. „Kiszivattyúzott 
hűtőközeg”). A palackok biztonsági és záró szelepje legyen működőképes és tömített. 
Az üres palackokat a használat előtt át kell öblíteni, illetve a töltés előtt le kell hűteni.
A  szivattyúzó berendezést megfelelő állapotban kell tartani, a  használati útmutatót 
a berendezés közelében kell tárolni, valamint mindig meg kell győződni arról, hogy az 
adott hűtőközeg szivattyúzható-e a berendezéssel. A berendezés közelében kalibrált 
palackmérleget kell elhelyezni. A csövek, tömlők és csatlakozások legyenek megfelelő 
állapotban. A berendezés használatba vétele előtt ellenőrizze le a berendezés állapotát, 
a  fémes részek földelését (meg kell előzni a szikraképződést), a berendezésen végre 
kell hajtani a  szükséges karbantartásokat. Bármilyen kérdésével forduljon a  gyártó 
műszaki tanácsadó szolgálatához.
A  kiszivattyúzott hűtőközeget ilyen gázok feldolgozásával foglalkozó cégnek kell 
átadni, a palackon fel kell a tartalom jellegét (pl. „Hulladék gáz”). A különböző típusú 
közegeket ne keverje össze a berendezésben és a palackokban sem.
Amennyiben a kompresszorból az olajat le kell engedni, vagy a kompresszort ki kell 
szerelni, akkor a hűtőközeget szivattyúzza ki. Meg kell akadályozni, hogy az olajban 
hűtőközeg legyen. A  kompresszor leselejtezése előtt az olajat a  kompresszorból 
ki kell ereszteni. A  kompresszor házát fel lehet melegíteni, hogy az olaj gyorsabban 
kifolyjon. Ügyeljen az olaj kieresztésekor, hogy az olaj ne folyjon ki, és ne okozzon 
környezetszennyezést.

MŰSZAKI ADATOK

  SDH 2020WH

Tápellátás 220 - 240 V ~ 50 Hz

Légszárítási kapacitás 20 l / 24 óra

Névleges teljesítményfelvétel 440 W

Névleges áram 2,3 A

Energetikai tényező EEV 2,3 l / kWh

Indítóáram 10 A

Kismegszakító típusa és értéke T3.15A

Tároló kapacitás 3 l

Hűtőközeg típusa és mennyisége R290 / 75 g

GWP (globális felmelegedési 
potenciál)  3

CO2 ekvivalens  0,000225 tonna

Áramló levegő térfogat 168 / 125 / 99 m3/óra (magas / közepes / normál 
ventilátor fordulatszám)

Zajszint 58 / 43 / 41 dB (A) (magas / közepes / normál 
ventilátor fordulatszám)

Méretek 350 × 245 × 510 mm

Nettó / bruttó tömeg 15,1 / 16,2 kg

Üzemi hőmérséklet 5 - 32 °C

Ajánlott helyiség méret 37 - 52 m2

A készülék deklarált zajszintje 58 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 
pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ 
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ
használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja 
le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez jel terméken vagy kísérő dokumentációban arra hívja fel figyelmét, 
hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási 
hulladék közé. megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz 
terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. fentiek alternatívájaként az EU 
országaiban, illetve más európai országokban, hasonló termék 
vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.
termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti 
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul nem 

megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és 
egészségügyi hatások megelőzéséhez. további részletekről helyi önkormányzati 
hivatal vagy legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
helyi előírások értelmében bírság szabható ki.
Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat termék eladójától vagy forgalmazójától.
Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt terméket ártalmatlanítani kívánja, 
akkor tájékoztatásért forduljon termék eladójához vagy helyi önkormányzati hivatal 
illetékes osztályához.

Termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós 
műszaki és egyéb előírásnak.


