
 

 
 

 
 

Használati útmutató 

Mini-páramentesítő 
Rend. sz.  1377991 

 

Rendeltetésszerű használat 
A készülék kis helyiségek (15 - 20 m²) páramentesítésére való. Ez a páramentesítő 
egy hőelektromos Peltier-modullal működik, és ezáltal nagyon halk a 
kompresszoros készülékekhez képest. 

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem.  

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy 
módosítása. Ha a készüléket a fentiektől eltérő célokra használja, a készülék 
károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés veszélyeket, pl. rövidzárlatot, 
gyulladást, áramütést stb. okozhat. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, 
és őrizze meg későbbi betekintés céljából.  Ha a készüléket másoknak továbbadja, 
adja hozzá a használati útmutatót is. 

A készülék megfelel a nemzeti és európai törvényi követelményeknek.  Az 
útmutatóban előforduló összes termékmegnevezés és cégnév a mindenkori 
tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva.  

 

A szállítás tartalma 
• páramentesítő készülék 

• hálózati tápegység 

• használati útmutató 
 

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót, és 
különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe. 
Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági 
utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó 
útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az 
ebből adódó személyi vagy anyagi károkért.  Ezen kívül ilyen 
esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.   

• A készülék  nem játékszer.  Tartsa távol a készüléket gyerekektől és 
háziállatoktól. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert 
veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.  

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, 
erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető 
gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek. 

• Ha már nem biztonságos a készülék működtetése, vonja ki a 
használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos 
használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék: 

- szemmel látható sérülést szenvedett, 

- nem működik többé rendeltetésszerűen,  

- hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, 
vagy  

- szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.  

• Bánjon nagyon óvatosan a készülékkel. Lökésektől, ütéstől vagy akár kis 
magasságból történő leeséstől is károsodhat.  

• A készüléket nem szabad fürdőkád, zuhany, úszómedence vagy mosdó 
közelében használni! A készüléket nem érheti nedvesség. 

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen 
folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha véletlenül mégis 
folyadék vagy egy tárgy kerülne a készülék belsejébe, áramtalanítsa a 
hozzátartozó dugaszoló aljzatot,(pl. a kismegszakító lekapcsolásával), 
majd húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.  Ezután a készüléket 
nem szabad tovább működtetni, el kell vinni egy szakszervizbe. 

• Működés közben ne takarja le a készüléket (pl. függönnyel, takaróval, 
stb.)hogy elkerülje a túlmelegedését. 

• Ne használja a készüléket időkapcsolóval, önálló távvezérlő rendszerrel, 
illetve olyan berendezéssel együtt, amely az automatikus bekapcsolását 
idézheti elő. Ilyen esetben tűzveszély áll fenn, ha a készülék le van 
takarva, vagy helytelen módon van felállítva.  

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe 
vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között 
tönkreteheti. Ezenkívül a hálózati tápegységnél elektromos áramütés 
kockázata miatt  életveszély áll fenn. Hagyja a készüléket először 
szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A 
körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.  

• Ha a tápegység láthatóan sérült, ne fogja meg, mert életveszélyes 
áramütés érheti! Ehhez először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre 
a tápegység csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító 
lekapcsolása, vagy a biztosíték kicsavarása által), majd az áramvédő 
kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj mindegyik pólusa le legyen 
választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a tápegységet a hálózati 
dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet környezetbarát 
módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú 
hálózati tápegységre.  

• A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen 
hozzáférhető helyen.  

• A tápáramellátásra csak az együttszállított hálózati tápegységet szabad 
alkalmazni. 

• A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi 
elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. 
Ellenőrizze a hálózati tápegység csatlakoztatása előtt, hogy a 
tápegységen megadott feszültség azonos-e az Ön áramszolgáltatójának 
a feszültségével. 

• A tápegységeket soha nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.  

• A tápegységeket soha ne húzza ki a vezetéküknél fogva a konnektorból, 
hanem fogja meg magát a készüléket a kihúzáshoz.  

• A hálózati kábelt úgy vezesse, hogy ne nyomódjon össze, ne törjön meg, 
vagy éles szélektől ne sérüljön meg. 

• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg, és ne 
akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn! 

• Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a tápegységet a 
konnektorból.  

• A víztartály leürítésekor mindig húzza ki a hálózati dugót. 

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék 
működésével, biztonságosságával vagy a készülék csatlakoztatásával 
kapcsolatban.  

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel 
vagy egy szakműhellyel végeztesse.  

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban 
nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más 
szakemberekhez.  

 

Kezelőszervek  

1 szárazlevegő kieresztőrács 1 
(szűrőhálóval) 

2 be-/kikapcsoló I / O 2 
3 

3 működésjelző LED ON(be) 4 

4 LED-jelzőfény FULL (víztartály megtelt) 5 

5 légbeszívó rács 

6 víztartály , levehető 6 
7 csatlakozóhüvely a hálózati 

tápegység számára 
(hátoldal) 

8 csúszásmentes gumilábak (alul)  7 

9 hálózati tápegység (ábra nélkül)  8 

Üzembe helyezés 
• Állítsa a páramentesítőt stabil, tiszta, száraz és vízszintes felületre.  

• Győződjön meg arról, hogy a páramentesítő ki van kapcsolva. A be-/kikapcsolónak   
I / O (2) a O állásban kell lennie. 

• Dugja be a hálózati tápegység kisfeszültségű dugóját (9) a páramentesítő 
hátoldalalán lévő csatlakozóhüvelybe (7). Dugja be a hálózati dugót egy 
megfelelő hálózati dugaszoló aljzatba.  A hálózati tápegység LED-je világítani 
kezd. 

• Kapcsolja be a páramentesítőt a be-/kikapcsolótI / O azl  állásba hozva.  
Világítani kezd a páramentesítő ON (3) működésjelző LED-je, és a készülék 
elkezdi a páramentesítést. 

• Amikor megtelt a víztartály, a páramentesítő kikapcsolódik, és a FULL LED-
jelzőfény (4) piros fénnyel világítani kezd. A páramentesítő akkor kapcsolódik ki, 
amikor kb. 400 ml víz van a víztartályban. 



• Kapcsolja ki a páramentesítőt az I / O  be-/kikapcsolóval, húzza ki a hálózati 
dugót, és óvatosan vegye ki a megtelt víztartályt (6) a tartójából. Vigyázzon arra, 
hogy ne loccsanjon ki a víz a víztartály kivétele közben. Ürítse ki a víztartályt. 

• Rakja vissza a víztartályt a páramentesítőbe, és szükség esetén kapcsolja újra be a 
páramentesítőt. 

• Használat után kapcsolja ki a páramentesítőt, és húzza ki a hálózati tápegység 
dugóját a konnektorból. Ha van víz a víztartályban, ürítse le. 

 

Karbantartás és tisztítás 
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más 

vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a készülék működését is 
károsan befolyásolhatják.  

• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati tápegység dugóját a 
konnektorból. 

• Ürítse le a víztartályt minden egyes tisztítás előtt. 

• A ház tisztítására alkalmazzon egy száraz, puha és tiszta ruhát. Ne nyomja rá 
erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat. 

• Távolítsa el a port a légbeszívó rácsról (5) egy hosszú szőrű, puha és tiszta 
ecsettel.  

• Vegye le a szárazlevegő kieresztőrácsot (1) a szűrőhálóval együtt a 
páramentesítőről. A szűrőhálón egy idő múlva por gyűlhet össze.  Távolítsa el a 
port egy ecsettel vagy egy kendővel. Rakja vissza a szárazlevegő kieresztőrácsot a 
páramentesítőre. 

 

Eltávolítás 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a háztartási szemétbe.  

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell 
eltávolítani. 

 

 

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez! 
 

 

Műszaki  adatok 

a) Páramentesítő készülék 

Bemenőfeszültség/-áram......12 V=, 5 A Páramentesítési 

teljeítmény ............................250 ml/24 óra +30°C / 80% rF 

mellett 

Kikapcsolás víztartály által....................kb. 400 ml-nél 

Víztartály űrtartalma..........................500 ml  Helyiség térfogata 

...........................................15 - 20 m²-ig 

Üzemi körülmények........................+5°C-tól +45°C-ig / 25%-tól 100%-ig (rF) 

Tárolási körülmények..........................+5°C-tól +75°C-ig / 25%-tól 

100%-ig (rF) Méretek (sz x ma x mé)...................154 x 218 x 130 

mm Súlykb. 820 gramm 

 

b) Hálózati tápegység 

Bemenőfeszültség/-áram......100 - 240 V váltó, 50/60 Hz, 0,75 A 

Kimenőfeszültség/-áram...............12 V egyen, 

5 A, II védelmi osztály 

A hálózati tápegység és a teljes kábelhossz.......kb. 2,5 m 
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