
 05/2020- 1 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

HU  Levegő hűtő
Az eredeti útmutató fordítása

SFN 5011WH



 05/2020- 2 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

HU Levegő hűtő
Fontos biztonsági előírások

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!
Általános figyelmeztetések
 ■ 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 készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. 
Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre 
a készüléken.
 ■ A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy 
villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben 
áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel 
használni tilos.
 ■ A készüléket nem lehet a falra felszerelni.
 ■ A védőrács levétele előtt a készüléket kapcsolja le és 
a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.
 ■ A víztartály maximum és minimum jellel van ellátva. 
A tartályban legalább a minimum jelig víznek kell lennie. 
A tartályba ne töltsön a maximum jelnél több vizet.
 ■ A készülék vízpárát állít elő, a készüléket körültekintően 
használja.
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 ■ A készülék vízzel való töltésének vagy tisztításának 
a megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót a fali 
aljzatból húzza ki.
 ■ A levegő magasabb páratartalma támogatja 
a mikroorganizmusok elszaporodását.
 ■ Ügyeljen arra, hogy a készülék környezetében ne legyen 
vizes vagy erősen párás hely. Ha a készülék bepárásodik, 
akkor a készüléket kapcsolja kisebb teljesítményre. 
Ha a készüléket már nem lehet kisebb teljesítményre 
kapcsolni, akkor azt időnként kapcsolja ki. Ügyeljen arra, 
hogy a vizet felszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny, 
asztalterítő stb.) ne nedvesedjenek be.
 ■ Ha a készüléket nem használja, akkor a víztartályból a vizet 
öntse ki.
 ■ A készülék eltárolása előtt a tartályt ürítse ki és tisztítsa 
meg. A készüléket az újabb használatba vétel előtt tisztítsa 
meg.

 ■ A készüléket háztartásokban, irodákban és más hasonló helyiségekben lehet használni. A készülék kereskedelmi célokra nem használható.
 ■ A készüléket ipari környezetben, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében, továbbá szabadban használni tilos.
 ■ A készüléket csak tiszta, száraz, stabil, vízszintes és sima felületre állítsa fel. A készüléket nem stabil felületre (pl. vastag és puha szőnyegre) felállítani tilos.
 ■ A készüléket ne tegye nyílt láng vagy más hőforrások közelébe.
 ■ A készülékre ne rakjon rá tárgyakat.
 ■ A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
 ■ A készüléket csak előírásszerűen leföldelt elektromos aljzathoz csatlakoztassa. A készülék tápellátását biztosító aljzat legyen bármikor könnyen 

hozzáférhető, mert ezen a ponton lehet (a csatlakozódugó kihúzásával) feszültségmentesíteni a készüléket (szükség esetén).
 ■ A vezetéket úgy helyezze el, hogy arra senki se lépjen rá, és abban senki se akadjon el.
 ■ Amennyiben a készüléknek kerekei is vannak, akkor a készülék mozgatása közben legyen óvatos, nehogy a készülék ferde felületről, vagy lépcsőről 

leguruljon. A készüléket ne tolja szőnyegen, a készülék felborulhat.
 ■ Ha a tartályban víz van és a készülék felborul, akkor előbb a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. A készüléket állítsa függőleges helyzetbe, és 

legalább 24 órán keresztül ne kapcsolja be. A megszáradt készülék ezt követően ismét bekapcsolható.
 ■ A hálózathoz csatlakoztatott készüléket nedves kézzel ne fogja meg.
 ■ A készüléket óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, illetve folyó víz alatt elmosni, zuhanyozók vagy 

medencék közelében felállítani tilos.
 ■ A levegő bemeneti és kimeneti nyílásokat letakarni, vagy azokba bármilyen tárgyat bedugni tilos. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.
 ■ Használat közben a készülék körül hagyjon elegendő helyet a levegő szabad áramlásához.
 ■ A készüléket a víztartály és a légszűrő nélkül ne kapcsolja be.
 ■ A tartályba csak tiszta vizet töltsön. A vízbe ne tegyen semmilyen adalékanyagot (pl. esszenciális olajokat vagy illatosítót stb.). Ellenkező esetben a készülék 

meghibásodhat. A tartályba ne öntsön a maximum jelnél több vizet.
 ■ A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze le, hogy a hűtéshez/párásításhoz a tartályban legalább a minimum jelig van-e víz betöltve.
 ■ A készüléket a működtető panelen vagy a távirányítón található gombbal kapcsolja le. A készüléket ne kapcsolja ki a hálózati csatlakozódugó kihúzásával.
 ■ Egészségvédelmi okokból nem szabad a kiáramló hideg levegőt hosszú ideig személyekre vagy házi állatokra irányítani.
 ■ Ha a készüléket már nem kívánja használni, vagy mozgatni, tisztítani, szét- és összeszerelni szeretné, továbbá, ha a tartályba vizet kíván önteni, akkor azt 

kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzatból.
 ■ A készülék tisztítását a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint hajtsa végre.
 ■ A készüléket függőleges helyzetben mozgassa, tárolja vagy szállítsa.
 ■ A készülék burkolatát ne próbálja meg leszerelni.



 05/2020- 4 - Copyright © 2020, Fast ČR, a.s.

 ■ 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 nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Ne próbálja megjavítani 
a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását bízza 
a legközelebbi márkaszervizre. A készülék illetéktelen megbontása esetén a termékhiba felelősség és a garancia megszűnik.

 ■ Amennyiben a készülékből a használat közben furcsa zajt hall, vagy a készülékből füst száll ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja le és a hálózati vezetéket 
is húzza ki a fali aljzatból. A készüléket ne használja. Forduljon a márkaszervizhez.

 ■ A távirányító tápellátásáról elem gondoskodik. Az elemet ne nyelje le. Az elemet a gyomorsav szétmarja, ami súlyos vagy akár halálos mérgezést is okozhat. 
Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

 ■ Az elemet gyerekektől elzárva tárolja.
 ■ Ha az elemtartót nem tudja szabályszerűen bezárni, akkor a távirányítót ne használja, a távirányítót gyerekektől elzárt helyen tárolja.
 ■ Az elemet (az előírásoknak megfelelően) kijelölt hulladékgyűjtőbe kell kidobni
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HU Levegő hűtő
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 Távirányító jelvevő
A2 Működtető panel és kijelző
A3 Vízszintes lamellák, a dőlésszög 

kézzel beállítható
A4 Levegő kimeneti nyílások
A5 Függőleges lamellák
A6 Vízszint kijelző, MIN és MAX jellel
A7 Beépített fogantyú
A8 Távirányító tároló hely
A9 Mosható porszűrő

A10 Mosható vízszűrő
A11 Hálózati vezeték
A12 Kivehető, 3 l-es víztartály
A13 Víztartály retesz
A14 Kerék
A15 Távirányító
A16 Hűtő betét (2 db)

A MŰKÖDTETŐ PANEL RÉSZEI
B1 Be- és kikapcsoló gomb
B2 Ventilátor fordulatszám beállító 

gomb
B3 Hűtés / párásítás üzemmód gomb
B4 Üzemmód kapcsoló gomb
B5 Automatikus kikapcsolás gomb
B6 Lamellamozgatás gomb

B7 Ventilátor fordulatszám kijelző 
lámpák

B8 Hűtés / párásítás kijelző lámpa
B9 Üzemmód kijelző lámpák
B10 Időkapcsoló kijelző lámpák
B11 Lamellamozgás kijelző lámpa

A TÁVIRÁNYÍTÓ RÉSZEI
C1 Be- és kikapcsoló gomb
C2 Lamellamozgatás gomb
C3 Üzemmód kapcsoló gomb
C4 Hűtés / párásítás üzemmód gomb

C5 Időkapcsoló gomb
C6 Ventilátor fordulatszám beállító 

gomb

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.

AZ ELEM BEHELYEZÉSE ÉS CSERÉJE
 ■ A távirányító A15 alján található elemtartót húzza ki, és tegye be a 3 V-os (CR2032 

típusú) elemet (a D ábra szerint). Ügyeljen a helyes polaritásra.
 ■ Ha a távirányítóban A15 az elem lemerült, akkor cserélje ki az elemet (azonos típusú 

új elemet tegye be).
 ■ Amennyiben a távirányítót A15 hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor abból 

az elemet vegye ki. Ha az elektrolit az elemből a  távirányítóba A15 folyik, akkor 
a távirányító meghibásodhat.

Megjegyzés
Az elemeket felmelegíteni vagy tűzbe dobni, illetve rövidre zárni tilos. 
A  lemerült elemeket kijelölt gyűjtőhelyen adja le (dobja az elemgyűjtő 
konténerbe). Az elemeket háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

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

közelébe.
 ■ Használat közben a készülék körül hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a levegő 

megfelelő áramlásához.
 ■ Ellenőrizze le a készülék összeállítását, és a hálózati vezetéket csatlakoztassa a fali 

aljzathoz. Rövid sípszó hallatszik, a készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A be- és 

kikapcsolás B1  gomb kivételével, az összes egyéb gomb még ki van kapcsolva.

A készülék be- és kikapcsolása

 ■ A  készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a  B1  gombot. Sípszó 
hallatszik, és a készülék alapértelmezett beállításokkal kapcsol be.

Alapértelmezett beállítások
1) Alacsony ventilátor fordulatszám. (Az első bekapcsolás után körülbelül 3 

másodpercig közepes fordulatszámmal fut a  ventilátor, majd automatikusan 
átkapcsol alacsony fordulatszámra. Ha a  készüléket készenléti üzemmódból 
kapcsolja be, akkor 3 másodpercig közepes fordulatszámmal fut a  ventilátor, 
majd automatikusan átkapcsol közepes fordulatszámra, ha a  kikapcsolás előtt ez 
a fordulatszám volt bekapcsolva.)

2) Hűtés üzemmód kikapcsolva.
3) Üzemmód: NORMAL (normál) a   kijelző világít.
4) Az időkapcsoló ki van kapcsolva.
5) A függőleges lamellák mozgatása ki van kapcsolva.

 ■ A készülék kikapcsolásához nyomja meg a B1  gombot. Rövid sípszó hallatszik, 
a  készülék készenléti üzemmódba kapcsol. Készenléti üzemmódban a  készülék 
memóriája tárolja az utolsó beállításokat. Azonban ha a hálózati vezetéket kihúzza 
a fali aljzatból, akkor a készülék memóriája törlődik.

 ■ A készülék használatának a befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati 
vezetéket is húzza ki a fali aljzatból.

Ventilátor fordulatszám beállítása

 ■ A  ventilátor fordulatszámát a  B2  gombbal állítsa be. A  B2  gomb 
nyomogatásával a  következő sorrendben lehet a  ventilátor fordulatszámát 
beállítani:  (alacsony fordulatszám) -  (közepes fordulatszám) -  (magas 
fordulatszám). Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol.

Hűtés / párásítás üzemmód beállítása

 ■ A  B3  gombbal lehet be- és kikapcsolni a  hűtés és párásítás üzemmódot. Az 
üzemmód bekapcsolását a B8 kijelző mutatja. Bekapcsol a szivattyú.

 ■ Az üzemmód bekapcsolása előtt a  víztartályba A12 legalább a  minimum jelig 
töltsön hideg vizet. A  víztartályba „A  TARTÁLY MEGTÖLTÉSE” fejezetben leírtak 
szerint töltse be a vizet.

Megjegyzés
Hűtés és párásítás üzemmódban a  szivattyú 10 óra működés után 
automatikusan kikapcsol (ez egy védelmi funkció).

Automatikus kikapcsolási idő beállítása

 ■ A  B5  gombbal lehet bekapcsolni az időkapcsolót. A  B5  gomb 
nyomogatásával a  kikapcsolási időt a  következő sorrendben lehet beállítani: 
1H – 2H – 4H – 8H – kikapcsolva. Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol. Ha 
a „kikapcsolva” opciót választja, akkor egy kijelző sem fog világítani. A kikapcsolási 
időket nem lehet összevonni. A  kikapcsolási idő eltelte után a  készülék 
automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.

Az üzemmódok beállítása

 ■ A  B4  gomb az üzemmódok beállítását szolgálja. A  B4  gomb 
nyomogatásával az üzemmódokat a  következő sorrendben lehet beállítani:  

(NORMAL = normál üzemmód) -  (NATURAL = természetes szellő ) -  (SLEEP 
= alvás üzemmód). Az adott üzemmódot jelző LED is bekapcsol.

 ■ NORMAL üzemmódban a ventilátor konstans fordulatszámmal forog.
 ■ NATURAL üzemmódban a  ventilátor fordulatszámát a  készülék úgy szabályozza, 

hogy a  levegő áramlása természetes szélmozgásnak feleljen meg (a  beállított 
fordulatszámtól függően). A készülék így szimulálja a természetes szélmozgást.

Üzemmód futás magas ventilátor fordulatszám beállítása esetén
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Üzemmód futás közepes ventilátor fordulatszám beállítása esetén
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Üzemmód futás alacsony ventilátor fordulatszám beállítása esetén
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 ■ SLEEP (alvás) üzemmódban a készülék a NATURAL (természetes szél) üzemmódot 
a ventilátor fokozatos fordulatszám csökkentésével kombinálja.
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A ventilátor beállítása SLEEP üzemmód

Magas fordulatszám A  készülék 30  percig magas fordulatszámmal 
NATURAL üzemmódban működik. 30 perc múlva 
a  készülék közepes fordulatszámra kapcsol át. 
Újabb 30 perc elteltével a  készülék alacsony 
fordulatszámra kapcsol át. A  készülék alacsony 
fordulatszámmal NATURAL üzemmódban 
működik tovább.

Közepes fordulatszám A  készülék 30  percig közepes fordulatszámmal 
NATURAL üzemmódban működik. 30 perc múlva 
a  készülék közepes fordulatszámról alacsony 
fordulatszámra kapcsol át. A  készülék alacsony 
fordulatszámmal NATURAL üzemmódban 
működik tovább.

Alacsony fordulatszám A  készülék alacsony fordulatszámmal NATURAL 
üzemmódban működik.

Vízszűrő szárítás üzemmód
 ■ Ezt a  funkciót kizárólag csak a  vízszűrő A10 szárításához lehet használni. 

Ha a  készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor az eltárolás 
előtt a  vízszűrőt és a  készülék belső részét alaposan ki kell szárítani, nehogy 
penészgombák telepedjenek meg a felületeken.

 ■ Nyomja meg és kb. 3 másodpercig tartsa benyomva a B2  gombot a  funkció 
aktiválásához. A  ventilátor fordulatszáma automatikusan magas fordulatszámra 
kapcsol át, és 20 percen keresztül így üzemel. Ezen idő alatt a készüléken nem lehet 

megváltoztatni a beállításokat. Csak a  B1  gomb aktív. A 20 perc eltelte után 
a készülék automatikusan átkapcsol készenléti üzemmódba.

Megjegyzés

Ha a szárítás közben a készüléket a B1  gombbal kikapcsolja, akkor 
a  készülék a  következő bekapcsoláskor a  szárítás előtti beállításokkal 
kapcsolja be a készüléket.

A függőleges lamellák mozgatásának a beállítása

 ■ A  B6  gombbal lehet be- és kikapcsolni a  függőleges lamellák automatikus 
mozgatását. A  lamellák mozgásának a  bekapcsolását a  B11 kijelző mutatja. A  B6 

 gomb ismételt megnyomásával a lamellák mozgatását lekapcsolja.

A vízszintes lamellák dőlésszögének a beállítása
 ■ A  vízszintes lamellák A2 dőlésszögét kézzel lehet beállítani. Legyen óvatos, ne 

okozzon sérülést a lamellákon.

Automatikus kikapcsolás funkció
 ■ A  készülék 15 óra folyamatos működés után automatikusan kikapcsol. Ha 

a  készüléken 15 órán keresztül (működés közben) egy gombot sem nyom meg, 
akkor a készülék automatikusan kikapcsol.

 ■ Ha szeretné kikapcsolni ezt a  funkciót, akkor nyomja be és tartsa benyomva a B6 

 gombot (kb. 3 másodpercig). Sípszó hallatszik és az automatikus kikapcsolás 
funkció kikapcsol. Ha szeretné bekapcsolni ezt a funkciót, akkor nyomja be és tartsa 

benyomva a  B6  gombot (kb. 3 másodpercig). Sípszó hallatszik és a  funkció 
ismét aktív lesz.

Takarékos üzemmód
 ■ A  kijelző kb. 1 perc nyugalmi állapot után automatikusan elalszik. Ez normális 

jelenség. Bármelyik gomb megnyomása esetén a kijelző világítása ismét bekapcsol.

TÁVIRÁNYÍTÓ
 ■ A  távirányítón A15 található gombok funkciói azonosak a  működtető panel 

A2 gombjainak a  funkcióival. A  távirányító A15 használata esetén azt fordítsa 
a készüléken található A1 jelvevő felé. A távirányító A15 maximális hatótávolsága 
6 m.

Megjegyzés
Ha a távirányító A15 és a jelvevő között valamilyen tárgy található, akkor 
a készülék nem fog reagálni a távirányító parancsaira.

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE
 ■ A víztartály A12 feltöltése előtt a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezetéket húzza 

ki a fali aljzatból, és fékezze le a kerekeket.
 ■ A reteszt A13 fordítsa el vízszintes helyzetbe (lásd az E1 ábrát).
 ■ Húzza ki a víztartályt A12 és töltsön bele tiszta hideg vizet (lásd az E2 ábrát).
 ■ A víztartályt A12 dugja vissza a készülékbe, majd a reteszt A13 fordítsa függőleges 

helyzetbe a víztartály A12 rögzítéséhez.
 ■ A víztartályba csak tiszta és hideg vizet töltsön be. A víztartályban ne hagyja egy 

napnál hosszabb ideig benn a vizet, mert abban elszaporodnak a baktériumok és 
mikroorganizmusok.

Figyelmeztetés!
A  víztartályba töltsön vizet legalább a  minimum jelig, de 
a maximum jelnél több víz nem lehet a tartályban.

Megjegyzés
A  készülék első használatba vétele közben a  készülékből enyhe szag 
áramolhat ki, a tartályban A12 pedig kissé elszíneződhet a víz. Ez normális 
jelenség, amely rövid időn belül megszűnik, és nincs hatással a készülék 
működésére.

A HŰTŐBETÉTEK HASZNÁLATA
 ■ A  hűtőbetétekkel A16 a  tartályban lévő víz hőmérséklete csökkenthető, így 

a kiáramló levegő is hidegebb lesz, ami lehűti a helyiséget.
 ■ A  hűtőbetéteket A16 legalább 12 órán keresztül hagyja a  mélyhűtőben. 

A  mélyhűtőből kivett betéteket tegye a  tartályba A12 a  megjelölt helyre. 
A víztartályba A12 töltsön hideg vizet, majd a víztartályt A12 dugja a készülékbe.

 ■ A  készülékhez két darab hűtőbetétet A16 mellékeltünk, amelyekkel folyamatos 
üzem biztosítható. Egyidejűleg használhat két hűtőbetétet is.

Figyelmeztetés!
A  hűtőbetét A16 dugóját ne húzza ki, illetve ne szúrja fel 
a  hűtőbetét palástját. A  hűtőbetét A16 egészségre ártalmas 
anyagokat tartalmaz. A  hűtőfolyadék lenyelése esetén azonnal 
forduljon orvoshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
 ■ A tisztítás megkezdése előtt a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
 ■ 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 VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA
 ■ A használat befejezése után a víztartályból A12 a vizet öntse ki, majd a tartályt tiszta 

vízzel öblítse ki.
 ■ A  víztartályt A12 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 LEVEGŐ ÉS VÍZSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
 ■ Használat közben a  porszűrőre A9 és a  vízszűrőre A10 szennyeződések rakódnak 

le, amelyek csökkentik a készülék működésének a hatékonyságát. Ezeket a szűrőket 
havonta legalább 1-szer tisztítsa meg. A tisztítás gyakorisága a készülék használati 
gyakoriságától és a használati feltételektől is függ. A szennyeződéseket tartalmazó 
szűrőket tisztítsa meg.

1. A hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2. A  porszűrő A9 felső részén nyomja meg a  reteszt, majd a  vízszűrővel A10 együtt 

vegye ki a készülékből (lásd az F1. ábrát).
3. Óvatosan emelje ki mindkét szűrőt (lásd az F2. ábrát).
4. A vízszűrőt A10 vegye ki porszűrőből A9.
5. A porszűrőt mosogatószeres langyos vízben szivaccsal (vagy puha kefével) tisztítsa 

meg.
6. A vízszűrőt A10 áztassa be mosogatószeres meleg vízbe. Kézzel nyomkodja ki, majd 

tegye vissza a porszűrőbe A9.
7. Mindkét szűrőt szerelje vissza a  készülékbe, majd kapcsolja be a  szűrőszárítás 

funkciót (lásd a Vízszűrő szárítás üzemmód fejezetet).

A KÜLSŐ FELÜLET TISZTÍTÁSA
 ■ A rácsot és a készülék külső felületét mosogatószeres vízzel enyhén benedvesített 

puha ruhával törölje meg.

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

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

 ■ A  tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a  készülék és tartozékai tiszták és 
szárazok-e.

 ■ A távirányítóból A14 vegye ki az elemet.
 ■ A készüléket száraz, tiszta és szellőztetett, extrém hőmérsékletektől, gyerekektől és 

háziállatoktól védett helyen tárolja.
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MŰSZAKI ADATOK 
Névleges feszültség ........................................................................................................ 220 – 240 V~
Névleges frekvencia ...................................................................................................................... 50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ......................................................................................................45 W
Zajszint ................................................................................................................................ 45 – 57 dB(A)
Ventilátor teljesítményfelvétele ............................................................................................35,39 W
Maximális levegőáramlás ..............................................................................................1,71 m3/perc
Üzemeltetési érték ...................................................................................................0,05 (m3/perc)/W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban ..................................................................0,31 W
Éves energiafogyasztás ...................................................................................................11,7 kWh/év
Maximális légáramlat sebesség .......................................................................................... 1,14 m/s
Az üzemeltetési értékek mérési szabványai ................  EN ISO 5801:2017; EN 50564:2011;  

EN 60704-1:2010+A11:2012; EN 60704-2-7:1998
További információk itt .....................................................FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,  

251 01 Říčany, Czech Republic

A készülék deklarált zajszintje 45 – 57 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel 
meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

Áramütés elleni védelem 
II. osztály. – A  felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés 
gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

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

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS 
BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a  jel a  terméken vagy a  kísérő dokumentációban arra hívja fel 
a  figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem 
dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és 
újrafelhasználáshoz a  terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. Az EU 
országaiban, illetve más európai országokban is, a használt termékek 
az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók.
A  termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít 
megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a  nem 

megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és 
egészségügyi hatások megelőzéséhez. A  további részletekről a  helyi önkormányzati 
hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a 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 a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül
Ez a  jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a  terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a  termék eladójához vagy a  helyi 
önkormányzati hivatal illetékes osztályához.

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


