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Használati útmutató 

INTELLIGENS LÉGNEDVESÍTŐ 
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Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg. 
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli, illetve felügyelet nélküli 
gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől 
távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programozó, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken,  sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék 
bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszerviz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb 
annak a kockázata, hogy belebotlanak. 

• Ne érjen a hálózati kábelhez és az elektromos aljzathoz nedves kézzel.  
• Használatba vétel előtt távolítsa el a csomagolóanyagot. A készülék beindítása 

előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve. 
• Bár a készülék háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, 

medence mellett, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra. 
• Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és ne tegye ki napsugárzásnak. 
• A készüléknek sima, száraz és egyenes felületen és minden esetben 

függőleges helyzetben kell állnia. 
• Helyezze a készüléket a bútoroktól és egyéb elektromos berendezésektől 

megfelelő távolságra a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében. 
• A készülék +5 - +40 °C közötti hőmérsékleten és 80 %-nál alacsonyabb 

páratartalom mellett működtethető. 
• Ne helyezzen a készülékbe semmilyen tárgyakat, és ne helyezzen semmilyen 

tárgyat a készülékre. 
• Ne érintse meg a készüléket működés közben. 
• Ne érintse meg a felemelkedő forró gőzt. 
• Ha a víztartály üres, ne kapcsolja be a készüléket. 
• Ne takarja le a gőzfúvó nyílásokat és ne tegyen beléjük semmit. 
• A készülék kezelése előtt először távolítsa el és ürítse ki a víztartályt. Ne 

kezelje a készüléket működés közben. 
• A víztartály feltöltése előtt húzza ki a készüléket a hálózatból. 
• A víztartályba csak tiszta és max. 40 °C-os vizet töltsön. 
• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
• Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, mielőtt újra bekapcsolná, 

tisztítsa meg a víztartályt és a gőz kimenetét. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fogantyú 
2. Víztartály 
3. Víztartály fedél 
4. Hálózati kábel 
5. Talpazat 

6. Gőz kibocsájtás 
7. Vezérlőpanel kijelzővel 
8. Illatosító rekesz 
9. Víztartály
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A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 

1. Relatív páratartalmat 
jelző szimbólum   

2. A gőz intenzitását 
jelző szimbólum 

3. A légtisztító funkciót 
jelző szimbólum 

4. Éjjeli üzemet jelző 
szimbólum  

5. Automatikus 
üzemmódot jelző 
szimbólum  

6. Üres víztartályt jelző 
szimbólum 

7. A páratartalom 
beállítását jelző 
szimbólum  

8. Időzítés szimbólum  
9. A gőz intenzitás beállításának gombja 
10. A légtisztító funkció gombja 
11. Az éjszakai mód gombja 
12. Ki- és bekapcsolás  gomb 
13. Az automatikus üzemmód gombja 
14. Az időzítő beállításának gombja 
15. A páratartalom beállításának gombja

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
• Vegye ki a víztartályt és csavarja le a fedelét. 
• Töltse fel a tartályt vízzel, erősen csavarja rá a fedelét és helyezze a tartályt a 

készülék talpazatába. 
• Győződjön meg róla, hogy a tartály helyesen van elhelyezve. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba (a csatlakoztatást hangjelzés kíséri). 

A készülék készenléti állapotban van. 
• Kapcsolja be a készüléket a ki- be kapcsoló gomb megnyomásával. 
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ILLATOSÍTÓ HOZZÁADÁSA 
• A légnedvesítő fel van szerelve illatosító hozzáadásának lehetőségével. 
• Az illatosító hozzáadásához vegye ki az illatosító rekeszt, csepegtessen 

illóolajat a párnára, majd tegye vissza a rekeszt. 
• Ha nem kívánja tovább használni az illatosítót, vegye ki a párnát a rekeszből, 

tisztítsa meg, majd helyezze vissza a rekeszt. 
 
A GŐZ INTENZITÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

• A gőzkibocsájtás intenzitásának beállításához nyomja meg többször a gőz 
kibocsájtás intenzitásának beállítása gombot. 

• A gőz intenzitását 3 fokozatban lehet beállítani: alacsony, közepes és nagy. 
 
A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA  

• A kívánt páratartalom beállításához nyomja meg többször a páratartalom 
beállítása gombot. 

• A páratartalom 40 %-80 % közötti tartományban állítható be. 
• Amint beállt a helyiségben a kívánt relatív páratartalom, a készülék abbahagyja 

a légnedvesítést. 
• Megj.: Bekapcsolás után a készülék 2 percig nedvesít, függetlenül attól, hogy 

a helyiségben beállt-e a kívánt páratartalom. 
 
AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD  

• Az automatikus üzemmódra való váltáshoz nyomja meg az automatikus 
üzemmód gombot. 

• Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan fenntartja a relatív 
páratartalmat 55 % - 68 % közötti tartományban.  
 

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD  
• Az éjszakai üzemmód be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az éjszakai mód 

gombot.  
• Ebben a módban a kijelző nem világít (kivéve az éjjeli üzemet jelző 

szimbólumot), hogy alvás közben ne zavarjon. 
• A készülék automatikusan beállítja a gőz intenzitását a helyiség relatív 

páratartalma szerint. 



Intelligens légnedvesítő R-9507 HU 
 

 
7 

 

 
IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA  

• A légnedvesítő kikapcsolása idejének beállításához nyomja meg többször az 
időzítő gombot. 

• Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges. 
• A beállított időt elérvén a készülék abbahagyja a nedvesítést. 

 
LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ 

• A légtisztító funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a légtisztító funkció 
gombot. 

• Ez a funkció a levegő tisztítására, a helyiségben lévő portalanításra stb. 
alkalmas. Ezért nagyon megfelel allergiás betegek számára. 

 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból, és 
hagyja teljesen kihűlni. 

• Gyakori használat esetén legalább hetente kétszer tisztítsa meg a tartályt és a 
víztartályt.  

• A tartály tisztításához használjon puha kendőt, erősebb szennyeződés esetén 
semleges konyhai tisztítószert használhat. Ezután alaposan öblítse ki a tartályt 
tiszta vízzel. 

• Öntse ki a vizet a tartály alatti víztartályból, a lerakódásokat tisztítsa meg 
kefével és törölje le nedves kendővel. Ezután öblítse le vízzel.   

• A víz minőségétől függően a porlasztón vízkő keletkezik, ezért azt tisztítani kell. 
Öntsön egy kis mosószert a porlasztóba, majd töltse fel a víztartályt vízzel, és 
hagyja állni 10-15 percig. Kefével távolítsa el a vízkőt a porlasztóról, majd 
kétszer öblítse le tiszta vízzel. A karcolások és a károsodások elkerülése 
érdekében a porlasztó tisztításához ne használjon fémes vagy durva tárgyakat. 

• Ne használjon agresszív vegyszereket, mint pl. savakat, hígítót vagy 
oldószereket. 

• Amennyiben a készüléket nem használja vagy tárolni szeretné, húzza ki a 
hálózatból, majd öntse ki a víztartályból és a talpazatból a vizet. 
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Táblázat a problémák megoldására 
Probléma Ok Megoldás 

A nedvesítő nem 
nedvesít. 

Ellenőrizze a dugót. Csatlakoztassa a 
készüléket az elektromos 
hálózatra. 

Győződjön meg róla, hogy a 
készülék be van kapcsolva. 

Kapcsolja be a készüléket. 

A víztartály üres. Töltse fel vízzel a 
víztartályt. 

Túl kevés víz van a tartályban. Töltse fel a vizet a 
tartályba. 

Nedvesítéskor 
kellemetlen szag 
érződik. 

Új készülék. Vegye ki a víztartályt és 
tárolja hűvös, száraz 
helyen 12 órán keresztül. 

Szennyezett víz / a víz túl 
hosszú ideig volt a tartályban. 

Tisztítsa meg a tartályt és 
töltse fel tiszta vízzel. 

A készülék 
működése zajos. 

A víztartály rosszul van 
elhelyezve. 

Helyezze a tartályt 
megfelelően a készülékbe. 

Túl kevés víz van a tartályban. Töltse fel a vizet a 
tartályba. 

A készülék egyenetlen felületen 
helyezkedik el. 

Helyezze a készüléket sík 
és stabil felületre. 

A gőz a 
gőzkimeneten 
kívül jön ki a 
készülékből. 

Győződjön meg róla, hogy a 
tartály fedele és a víztartály 
helyesen vannak a helyükön. 

Helyezze a tartály fedelét 
és a tartályt megfelelően a 
készülék talpazatára.  
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MŰSZAKI JELLEMZŐK   
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény 30 W 
Víztartály 4,5 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek. 


