
Párátlanító R-9412 HU 
 

 
1 

 

 

 
 

Használati útmutató 

PÁRÁTLANÍTÓ 
R-9412 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 programátor, 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. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 
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• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni és a 
vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati 
aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent. 

• Ne csatlakoztassa a tápkábelt a hálózatra feltekert állapotban. A kábelt 
hagyja kibontva a földön – óvja a sérüléstől. 

• A készüléket tegye minden esetben stabil, egyenes és száraz felületre, hogy 
megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását. 

• A berendezést úgy helyezze el, hogy a környező tárgyaktól legalább 30 cm 
távolságra legyen. 

• A készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében csukja be a 
helyiség ablakait és ajtajait. 

• Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások tiszták és 
akadálymentesek legyenek. 

• A készüléket nem szabad fürdőszobában üzemeltetni. 
• Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. 
• Ne használja a készüléket hőforrás közelében. 
• Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. 
• Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében. 
• A készüléket nem szabad poros helyen üzemeltetni. 
• A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen semmilyen tárgyat vagy nedves 

anyagot, ruhát. 
• Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa 

oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól. 
• Egyenetlen felületen vagy szőnyegen való mozgatás során legyen 

elővigyázatos, hogy a víz ki ne folyjon a víztartályból. 
• A rendszeres karbantartás a készülék tartósságának és zavartalan 

működésének alapvető feltétele. 
• Üzemelés alatt a védőrácsot nem szabad kivenni a készülékből. 
• Ne használja a készüléket, ha a víztartály és a szűrő helytelenül van betéve. 
• Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel. 
• A jelen készüléket  kizárólag  háztartási felhasználásra tervezték. Üzleti illetve 

ipari célú felhasználásra nem alkalmas. 
• A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 
A készülék elülső része 

1. Vezérlőpanel 
2. Levegő bemenet  
3. Víztartály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A készülék hátoldala 

4. Fogantyú 
5. Levegő kiáramlása 
6. A lefolyócső csatlakozó 

nyílása 
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A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ionizálás-légtisztítás kapcsoló  
2. Alvó üzemmód kapcsoló  
3. ON/OFF kapcsoló 
4. Páratartalom beállítása 
5. Üzemmód beállítása 

6. A ventilátor sebességének 
beállítása 

7. Időzítő gomb 
8. Gyerekzár  

 
a. Páratartalmat jelző dióda 
b. Telített víztartályt jelző dióda 
c. Ruhaszárítás módot jelző dióda 
d. A Szuper módot jelző dióda 
e. Az automata üzemmódot jelző 

dióda 
f. A normál üzemet jelző dióda 

g. A ventilátor nagy sebességét jelző 
dióda 

h. A ventilátor alacsony sebességét 
jelző dióda 

i. Anti-frost dióda  
j. Időzítést jelző dióda
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ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 
• Első használat előtt vegye ki a víztartályt (ld. a lenti 

képet) és ellenőrizze, hogy a víztartály jobb felső 
részében lévő úszó jól van-e behelyezve. Ezután a 
víztartályt tegye vissza a készülékbe.  

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket. 
• A készülék indításakor önműködően bekapcsol a légtisztító funkció. Ez a 

funkció szakadatlanul működik, nem kikapcsolható. 
Megj.: Minden egyes gomb lenyomását hangjelzés kíséri. 

 
A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA (HUMIDITY SETTING) 

• A páratartalom beállítása gomb segítségével állítsa be a kívánt páratartalmat. 
A beállítás 5 %-onként végezhető 30% - 80% közötti tartományban. A 
készülék folyamatosan fenntartja a beállított páratartalmat. 

• A helyiség aktuális hőmérsékletének megjelenítéséhez 5 mp-re nyomja meg 
ezt a gombot. 

• A berendezés - a helyiségben a páratartalom szintjére reagáló - színes 
háttérvilágítással rendelkezik: kék – alacsony páratartalom / zöld – közepes 
páratartalom / piros – magas páratartalom. 

 
A PÁRÁTLANÍTÁS MÓD (DEHUMIDIFY MODE) BEÁLLÍTÁSA 

• A párátlanítás igény szerinti beállításához többször egymás után nyomja meg 
az Üzemmód beállítása gombot. A készülék 4 féle páratlanító módban 
működik: 

• Normál - ezen üzemmódban beállítható a páratartalom (30 % - 80 %) és a 
ventilátor sebessége. 

• Automata - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, a 
ventilátor sebessége alacsony. 

• Super - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, a 
ventilátor sebessége nagy. 
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• Ruhaszárítás - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, 
az üzem a ruha minél hamarabbi szárítására irányul. A ventilátor nagy 
sebességen működik. 

 
A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (FAN SPEED) 

• A Ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt 
sebességét (kis és nagy sebesség). Meggyullad a megfelelő szimbólum. 

 
IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA (TIMER) 

• Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására 
szolgál. 

• Ez a beállítás 1-24 óra időközben lehetséges egész óránként. 
• A készülék indításának idejét kikapcsolt állapotban állítsa be. Ha azt 

kívánja beállítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a készülék, egymás 
után többször nyomja meg az Időzítő gombot (az időzítést jelző dióda villogni 
kezd). A kívánt idő beállítása után a beállítás mentéséhez várjon 5 mp-et. 

• A készülék leállításának idejét bekapcsolt állapotban állítsa be. Ha azt 
kívánja beállítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék, egymás 
után többször nyomja meg az Időzítő gombot (az időzítést jelző dióda villogni 
kezd). A kívánt idő beállítása után a beállítás mentéséhez várjon 5 mp-et. 

• Az időzítés megszüntetéséhez egymás után többször nyomja meg az időzítő 
gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: "00". 

 
GYEREKZÁR (CHILD LOCK) 

• Ez a funkció a vezérlőpanel lezárására szolgál, hogy ne kerüljön sor a 
készülékkel való akaratlan - pl. gyermekek általi - manipulációra. 

• A funkció be- és kikapcsolásához 5 mp-re nyomja meg a gyerekzár gombot. 
 
IONIZÁLÓ-LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ (AIR CLEAN) 

• Az önálló ionizóló-légtisztító funkcióhoz nyomja meg a légtisztítás gombot. A 
párátlanítás folyamata azonnal leáll és a készülék a továbbiakban kizárólag 
ionizáló légtisztítást végez. 
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ALVÓ ÜZEMMÓD (SLEEP) 
• Ezen üzemmódban a kijelző és a háttérvilágítás kikapcsol, hogy ne zavarjon 

alvás közben. 
 
TELÍTETT VÍZTARTÁLYT JELZŐ DIÓDA 

• Amennyiben a víztartály megtelt vagy rosszul van elhelyezve, meggyullad a 
teli víztartályt jelző dióda. 

• Ha ez az állapot 3 percnél tovább tart, beindul a hangjelzés. 
• A víztartályból öntse ki a vizet vagy helyezze el megfelelően a készülékben. 

 
AUTO STOP FUNKCIÓ 

• Ha a víztartály megtelt, ki van véve vagy rosszul van behelyezve, illetve a 
helyiség relatív páratartalma a beállítottnál 5 %-kal alacsonyabb, a készülék 
önműködően leáll. 

  
A BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE FUNKCIÓ 

• Ha áramkimaradásra kerül sor, a helyreállítást követően a berendezés a 
legutóbbi beállítás szerint fog működni. 

  
A KÉSZÜLÉK LEFAGYÁSA ELLENI VÉDELEM – ANTI-ROST 

• Ez a funkció védi a készüléket a meghibásodástól abban az esetben, ha a 
hőmérséklet a helyiségben 5 °C alá csökken. Ilyen esetben a készülék 
megszakítja a párátlanítást és fagymentesíteni kezd. Amint a helyiség 
hőmérséklete 5 °C fölé emelkedik, a készülék folytatja a párátlanítást.  

 
FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS 

• A folyamatos párátlanítás érdekében a készülék lefolyócső kimenettel 
rendelkezik. 

• Vegye ki a berendezés hátoldalán lévő nyílásból a műanyag dugót és 
csatlakoztassa rá a lefolyócsövet (ez a 19 mm átmérőjű tömlő a csomagolás 
része). 

• A csövet úgy helyezze el, hogy lefelé irányuljon és a víz ki tudjon folyni egy 
odakészített edénybe. Rendszeresen ellenőrizze, jó-e a lefolyócső 
csatlakoztatása és nincs-e eldugulva. 
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• Mielőtt kivenné a lefolyócsövet a készülékből, készítsen oda egy megfelelő 
edényt, ami felfogja a csatlakozás helyén kifolyó vizet. A tömlő kivétele után a 
nyílást gondosan zárja le a műanyag dugóval. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használjon agresszív vegyszereket (pl. oldószerek vagy benzin). 
• A készülék felületét tisztítsa nedves ruhával (szükség esetén használjon kis 

mennyiségű közömbös ph-jú tisztítószert). 
• A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások tisztításához használjon 

porszívót vagy kefét. 
• Tárolás előtt győződjön meg, hogy üres-e a víztartály és ki van-e véve a 

lefolyócső. A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. 
 
A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA ÉS ÜRÍTÉSE 

• Vegye ki óvatosan a készülékből a víztartályt - úgy, hogy 
ne csorogjon ki belőle a víz -, majd ürítse ki. 

• Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe.  
• A víztartályt 2 hetente tisztítsa ki, hogy meggátolja a 

gombák és baktériumok elszaporodását. Tisztításához 
használjon puha kefét. Végül a tartályt öblítse le tiszta 
vízzel. 
 

A SZÉNSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE 
• Vegye ki a készülék elején lévő víztartályt. A szűrőrács az 

elülső légbemeneti nyílás mögött helyezkedik el. A 
védőrácsot nyomja kissé hátra és lefelé húzva vegye ki. 
Vegye ki a szűrőt a védőrácsból. 

• A szűrőt tisztítsa puha kefével, szükség esetén öblítse le 
tiszta vízzel és hagyja megszáradni. 

• Tegye vissza a szűrőt a védőrácsba, majd a víztartállyal 
együtt helyezze vissza a készülékbe. 

Megjegyzés: A szűrőt kb. 1-2 évenként kell cserélni – a használat 
gyakoriságától és a környezettől függően, amelyben a készüléket használják. 
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TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA 
Probléma Lehetséges ok 

A készülék nem működik. 

A helyiségben a hőmérséklet 5 °C-nál 
alacsonyabb illetve 32 °C-nál magasabb. 
Megtelt a víztartály. 
A készülék nincs bedugva a konnektorba. 

A páratartalom nem csökken. 

Túl nagy a helyiség, amelyben a készülék el van 
helyezve. 
Nyitva van az ajtó vagy az ablak, vagy gyakran 
nyitják és csukják. 
A helyiségben valamilyen, párát gerjesztő 
berendezés működik. 

A párátlanítás kismértékű vagy 
semmilyen. 

A helyiség hőmérséklete túl alacsony. 
A páratartalom szintje esetleg rosszul van 
beállítva. 
Ha a helyiség hőmérséklete 5 - 15 °C között 
mozog, a berendezés önműködően 
fagymentesíteni kezd. A párátlanítás folyamata 
addig szünetel. 
A szűrő eldugult. 
A készülék körül nincs elegendő szabad tér. 

Első használat során a 
készülékből szokatlan szag árad. 

A hőmérséklet növekedése miatt eleinte 
szokatlan szagot érezhetünk. Ez teljesen 
normális és hamar elmúlik. 

A készülék működése hangos. 
A készüléket instabil vagy nem megfelelő padlóra 
helyezték. Tegyen alá valamilyen alátétet. 
Valamely alkatrész rosszul van beszerelve. 

A készülék a szélhez hasonló 
hangot ad ki. 

Ez normális jelenség. A zajt a ventilátor 
működése okozza. 

A folyamatos vízelvezetés során 
víz van a tartályban. 

A lefolyócső eldugult. 
A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva. 

A kijelző az „E1” kódot mutatja. A páratartalom érzékelő hibás 
A kijelző az „E2” kódot mutatja. A hőmérséklet érzékelő hibás 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény  220 W 
A víztartály űrtartalma 2,5 l 
Környezetbarát hűtőközeg típusa R-134A 

 
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.  


