Hagyja, hogy az alkatrészek először felvegyék a helyiség hőmérsékletét, mielőtt
felszerelné és üzembe helyezné.
• Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az
elektromos
berendezésekre
és
szerelési
anyagokra
vonatkozó
balesetmegelőzési rendszabályait is.
• A párásító víz alatt működtethető. A dugasztápegység kizárólag száraz belső
helyiségben való használatra alkalmas.
• A mellékelt dugasztápegység a II. érintésvédelmi osztályba tartozik. Csak
szabványos, 230 V/50 Hz-es háztartási dugaszolóaljzathoz csatlakoztatható.

Használati útmutató

Párásító, mini, 12 LED-del
Rend. sz.: 1697235

Rendeltetésszerű használat:

• A dugasztápegységet nem szabad nedves kézzel be- vagy kidugaszolni.

Ez a 12 db LED-del rendelkező mini párásító kerti tavakban vagy szökőkutakban képes párásításra.
A párásító ultrahangos technikával porlasztja a vizet és így valódi vízködöt képez. Ezenkívül a
párásító 12 színes LED-et tartalmaz (4 x piros, 4 x kék, 4 x sárga), amelyek folyamatos színváltozást
eredményeznek működés közben.

• A dugasztápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva, hanem a házát fogja
meg, és úgy húzza ki.
• Biztonsági okokból vihar esetén húzza ki a dugasztápegységet a hálózati
dugaszaljból.
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy 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 talál
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

A 12 LED-del rendelkező mini párásító víz alatt működtethető. A vele szállított
dugasztápegység kizárólag beltéri, száraz helyiségekben való használatra alkalmas.
A párásítót kizárólag a vele szállított dugasztápegységgel (24V/AC) szabad működtetni.
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a
terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen
olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a
használati útmutatóval együtt tegye.
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

Kezelőszervek

A szállítás tartalma
• Mini párásító
• hálózati dugasztápegység
• Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a

weboldalon.

A szimbólumok magyarázata
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét
fenyegeti veszély, például áramütés.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban,
amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.
A nyílszimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat.

Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági
előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban
ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő
sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen
esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek
játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős
rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

1 Színes LED

Kisfeszültségű dugó, 24
4 V/AC

2 Kerámia párásító membrán

5 AC IN 24 V/AC

3 Vízszint ellenőrző érzékelő

6 hálózati dugasztápegység

Csatlakoztatás és üzembe helyezés
A 12 LED-del rendelkező mini párásító víz alatt működtethető.
Vegye figyelembe, hogy az „AC IN 24V/AC“ (5) kisfeszültségű aljból és a "24 V/AC“
(4) kisfeszültségű dugóból álló csatlakozás nem lehet vizes vagy nedves. Ezenkívül
a dugasztápegység (6) csak száraz beltéren működtethető.

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje
meg a véletlen használattól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha
a készüléknek
-- látható sérülései vannak,
-

már nem működik rendeltetésszerűen,

-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták,
vagy
-

súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való
leejtés következtében is megsérülhet.
• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
• Gyors hőmérsékletváltozás után a párásítónak időre van szüksége, hogy
stabilizálódjon, és alkalmazkodjon az új környezeti hőmérséklethez, mielőtt még
használatba lehetne venni.

A = 2 cm (távolság a
vízszint ellenőrző érzékelő (3) és a

A

vízfelület között)

Műszaki adatok:
Az optimális párásítási teljesítményt a 12 LED-del rendelkező mini párásító úgy éri el,
ha a vízszint ellenőrző érzékelő (3) 2 cm távolságra van a vízfelülettől.

a) Mini párásító
Üzemi feszültség 24 V/AC

• Helyezze a mini párásítót 2 cm-rel a vízszint alá.

Áramfelvét............................. max. 900 mA

• csatlakoztassa a "24 V/AC“ (4) kisfeszültségű dugót az „AC IN 24 V/AC“ (5) kisfeszültségű
csatlakozóaljhoz.
• Csatlakoztassa a dugasztápegységet egy szabványos 230 V/AC 50 Hz háztartási
dugaszoló aljzatba.
• A színes LED-ek (1) elkezdenek világítani és egymás után fel- majd ledimmelődnek, ezzel
hozzák létre a színváltakozást.

Színes LED-ek..................................... 12 LED (4 db kék, 4 db sárga, 4 db piros)

• Vízpára képződik.

Üzemi hőmérséklet.......................+5 ... +40 °C
Membrán átmérő.................. 16 mm
Méret (Ø x Ma)................... 45 x 46 mm
Súly................................................. 165 g
Üzemóránként kb. 70 ml vizet párologtat el

Membráncsere

b) Dugasztápegység

A membráncseréhez egy nyitószerszámra van szükség (ld. A ábra), ami
opcionálisan kapható.
Ha a párásító effekt gyengül vagy elmarad, a kerámia membránt ki kell cserélni. A kerámia
membrán átmérője 16 mm.

Bemenet...................................... 230 V/AC, 50 Hz
Kimenet................................. 24 V/AC, 1.000 mA

Membráncsere előtt a mini párásítót minden esetben le kell választani az üzemi
feszültségről. Válassza le a dugasztápegységet a mini párásítóról.
A szakszerű membráncsere elvégzéséhez feltétlenül ügyeljen arra, hogy a rögzítő
gyűrűt, a párásító membránt és a tömítő gyűrűt helyesen helyezze fel a párásítóra.
A helyes sorrend a B ábrán (alul) látható.
A kerámia membrán egy kopó alkatrész, amely élettartamát különböző tényezők
befolyásolják, mint pl. az üzemidő, a vízkeménység stb.
A membrán cseréjét a következőképpen végezze:
• Vegye ki a mini párásítót a vízből.
• Távolítsa el a vízkő lerakódásokat a kerámia membrán környékéről ecetes vízzel. A
szétcsavarozás előtt (azaz a következőkben leírt lépések előtt) teljesen száraznak kell lennie.
• Helyezze a nyitó szerszámot

A ábra

Ápolás és tisztítás
• A termék az esetleges membrán cserétől eltekintve az Ön számára karbantartásmentes. A
mini párásító külső oldalát alkalmanként tisztítsa meg egy tiszta, puha ruhával.

Eltávolítás
Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem
valók a háztartási szemétbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi
előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.
Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete
védelméhez.
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