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WDH-610HA páramentesítő
berendezés

Figyelem! Üzembe helyezés előtt állítsa a készüléket a talpára és 4-5 órán keresztül ne kapcsolja be! Erre
azért van szükség, mert a hűtőmotorban folyadék van, ami a szállítás következtében elmozdulhat a helyéről
és így a készülék végleges meghibásodását okozhatja.
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a mi kiváló minőségű termékünk megvásárlása mellett döntött. Hogy a jövőben sok örömét lelje a
megvásárolt készülékben, néhány dologra szeretnénk felhívni a figyelmét:

Esetlegesen felmerülő problémák esetén:
Bízunk benne, hogy termékünk elnyeri az Ön tetszését. A legnagyobb gondosság mellett is felmerülhetnek
kérdései ill. panaszai, ezekkel kérem forduljon bizalommal hozzánk. Számunkra az Ön elégedettsége a
legfontosabb és ezért minden problémát szeretnénk megoldani.
Az első használat során:
Mivel a belső csővezetékek ekkor kerülnek először érintkezésbe folyadékkal, így a tartályban a folyadék
felgyülemlése – a helyiség nedvességtartalmától függően – akár 2 óráig is eltarthat.
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A helyiség nedvességtartalma és a páramentesítési teljesítmény
Ha a helyiség páratartalmát és a készülék teljesítményét saját higrométerrel szeretné ellenőrizni, a mérőműszert
ne a falhoz rögzítse, mivel ez az eredményt befolyásolhatja!
(Lásd még a HIBÁS ÜZEMMÓD fejezetet!)
Fontos biztonsági utasítások:
-

Gyerekek jelenlétében kérem fokozottan ügyeljen a páramentesítőre!
Mivel a készülék árammal működik, soha ne nyúljon bele fém tárggyal!
A készülék tetejére kérjük ne helyezzen semmit!
Ne blokkolja soha a ventilátor nyílását és gondoskodjon arról, hogy elegendő szabad hely legyen a
ventilátor körül!
Figyeljen arra, hogy a készülék levegőellátása megfelelelő legyen, mivel a nem elégséges levegőellátás
túlmelegedéshez vagy akár tűz kialakulásához is vezethet!
A készülékbe belenyúlni csak szakembernek szabad!
Ügyeljen arra, hogy se a készülékre, se annak belsejébe ne kerüljön nedvesség!
Csak az ajánlott feszültségen működtesse a páramentesítőt!
A páramentesítő kábelét oldja ki, mielőtt a készüléket bedugja a csatlakozóaljzatba!
A készülék beüzemelése előtt ellenőrizze, hogy a dugó és a csatlakozóaljzat szakszerűen össze van-e
illesztve.
Soha ne fogja meg vizes kézzel a dugót és a csatlakozóaljzatot!
Ne használjon többszörös csatlakozóaljzatot!
A tönkrement illetve hibás kábelt ne a készüléknél javítsa, mivel súlyos áramütést is szenvedhet!
A készülék közelében ne tartson könnyen gyúlékony anyagokat (gázok, olajok stb.)!
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérem kapcsolja ki és húzza ki a csatlakozóaljzatból!

Kérem, hogy bármilyen probléma esetén kapcsolja ki a páramentesítőt és húzza ki a dugót!! Lépjen kapcsolatba
egy szakemberrel és ne próbálja meg a berendezést saját maga megszerelni!!!
Pl: Ha a ventilátor nem működik az üzemelés során, a biztosíték kiugrott vagy a kompresszor hangosan kattog.

A készülék részei:
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A berendezés működése:
Leolvasztó lámpa
Folyamatosan világít automata
leolvasztó üzemmódban
(megakadályozza a készülék lejegesedését.)

Kondenztartály telítettséget
jelző lámpa
Ha a kondenzvíztartály megtelik, a
készülék automatikusan kikapcsol.
Kérem ürítse ki a tartályt!

Üzemjelző fény
Világít, ha a készülék működik

Forgókapcsoló az elérni kívánt páratartalom beállításához
Ezzel a fokozatmentes forgókapcsolóval tudja beállítani a kívánt
páratartalmat.
OFF
= KI (a készülék ki van kapcsolva)
NORMAL
= 50%-65% r.p. (körülbelüli célérték)
CONTINUOS = Folyamatos üzemmód (a készülék
folyamatosan páramentesít)

Használati utasítás:
1. Üzembehelyezés
1.1 Dugja be a dugót a konnektorba!
(Mielőtt ezt megtenné, figyeljen arra,
hogy a forgókapcsoló az OFF helyzetben van, azaz ki van kapcsolva.
1.2. Ellenőrizze, hogy a kondenztartály a helyén van-e.
(az első használat során előfordulhat, hogy a „kondenztartály tele“
lámpa világítani fog. Ekkor rövid időre vegye ki a tartályt és ismét
dugja vissza a helyére és máris folytathatja a beüzemelést.)
1.3 Fordítsa el a fokozatmentes páratartalom szabályzót a kívánt pozícióba. A „NORMAL” normál célértéket jelent
a helyiségben. (kb. 60 % r.p.). CONTINUOUS tartós üzemmódot jelent, az OFF pedig a
készülék kikapcsolását. Tipp: Tekerje a fokozatmentes szabályzót tartós üzemmódra
(Continuous), és várja meg, amíg a helyiségben a kívánt páraérték elérésre kerül. Ekkor
tekerje lassan a kapcsolót a folyamatos üzemről (Continuous) visszafelé addig a pontig,
amíg a készülék automatikusan kikapcsol. Hagyja a tekerő szabályzót (higrosztátot) ebben
a pozícióban, és amikor emelkednek a páraértékek, a készülék automatikusan
páramentesítésre kapcsol. Ha eléri a kívánt páraértéket, a készülék automatikusan újra
kikapcsol. (Energiatakarékossági okokból, és hogy ne percenként kapcsoljon ki-be a
készülék, +/ - 5% rel. holtjátékkal rendelkezik a szabályzó.)
2. A kondenztartály kiürítése/Ha a „BUCKET FULL LAMP“ (Kondenztartály tele) lámpa világít
Ha a kondenztartály megtelik, a jelzőlámpa (TANK FULL) világítani kezd és a páramentesítő automatikusan
leáll. Távolítsa el a tartályt és ürítse ki. Helyezze vissza a tartályt rendeltetésszerűen a készülékbe. A készülék
automatikusan újraindul.
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3. Leeresztő tömlő csatlakoztatása (akkor szükséges ha nem a kondenztartályba akarják összegyűjteni a
párát)
3.1 Szüksége lesz egy ½” műanyag tömlőre
3.2 Távolítsa el a kondenztartályt
3.3 Lazítsa meg a kupakot a páramentesítő jobb hátsó oldalán.
3.4 Következő lépésben távolítsa el a fekete gumidugót a kondenzvíz elvezető cső kimeneti csatlakozásánál.
(lásd a 2. képet).
3.5 Végül csatlakoztassa a műanyag tömlőt egy határozott mozdulattal, és tegye vissza a kondenzvíz tartályt a
helyére.

Tömlőcsatlakozó nyílás
kupakja
Kérem eltávolítani!

Fekete gumidugó
Kérem eltávolítani!

3.6 kondenzvíz szakszerű leeresztése tömlő segítéségével! Kérjük vegye figyelembe, hogy a tömlőt mindig
egy kicsit lejtősen kell elhelyezni ( lásd a mellékelt képeket).

4. Leolvasztó lámpa
Hideg szobahőmérsékletnél (18°C alatt), vagy ha a levegőszűrő nagyon koszos a párologtató egység
(hűtőlamella) lejegesedéséhez vezethet. Ilyen körülmények között a készülék automatikusan leolvasztó
üzemmódba kapcsol és a leolvasztás lámpa villog illetve világít ezidő alatt.
5. Egyebek:
5.1 A kompresszor védelme érdekében egy kb 3 perces elindulás késleltetéssel
rendelkezik.
5.2 Soha ne húzza a kábelt, ha a készülék csatlakozóját ki szeretné húzni a konnektorból!
5.3 Ne használjon rovar-, olaj- vagy színes sprayt a páramentesítő közelében, mivel ezek
Károsíthatják a berendezést ill. tüzet okozhatnak!
5.4 Ne állítsa a készüléket egyenetlen, ferde terepre!
5.5 A páramentesítő legalább 20 cm távolságra legyen a faltól, hogy a készülék ne
melegedjen túl! A készülék és a felette szárított ruhák között is min. 50 cm távolságot
kell tartani!
5.6 A páramentesítő akkor működik igazán hatékonyan, ha a helyiségben minden ajtó és ablak csukva van!
5.7 A készülék melegtől távol tartandó!
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5.8 A páramentesítőt mindig egyenes pozícióban kell tartani és szállítani! A páramentesítőt sohane billentse az
oldalára ill. ne állítsa a feje tetejére.

6. Tisztítás
6.1. A ház tisztítása
a. Kapcsolja ki a páramentesítőt tisztítás előtt és húzza ki a konnektorból!
b. A készülék tisztításához ne használjon erős tisztítószert!
c. Soha ne permetezze/öntse le a páramentesítőt! (vízzel stb.)
6.2. A levegőszűrő tisztítása
A levegőszűrő szűri a bolyhokat, a hajszálakat és a durva por egy részét. A levegőszűrő segítségével lassabban
rakódik le a szennyeződés a belső hűtőbordákra, így tovább működik hatékonyan a készülék.







Tisztítsa meg a szűrőt, ha azt feltételezi, hogy a
szennyeződés már gátolja a levegő beáramlását!
Először távolítsa el a kondenztartályt
A légyszűrő jobb elérhetősége érdekében enyhén döntse
hátrafelé a készüléket.
Ekkor látni fogja a levegőszűrő fogantyúját. Az kifelé eső
oldalán a FRONT felirat olvasható. Húzza ki teljesen a
szűrőt lefelé. (Jobb oldali kép.)
Mossa le a levegőszűrőt óvatosan langyos vízzel vagy nem
túl nagy szívóerejű porszívóval tisztítsa meg.
Helyezze vissza a megtisztított levegőszűrőt a tartójába –
Ügyeljen arra, hogy a FRONT felirat kifelé nézzen. - KÉSZ.

Műszaki adatok
Típus:
Feszültség:
Teljesítmény:
Kompresszor:
Elszívó teljesítmény (optimális):
Elszívó teljesítmény (standard):
Kondenzvíz tartály:
Hűtőfolyadék:
Méret (H/B/T):
Súly:
Üzemelési hőmérséklet:

WDH-610HA
220-240V ~ 50Hz
180 W
rotációs kompresszor
12 l/nap (35°C / 90% rel. páratart.)
10 l/nap (30°C / 80% rel. páratart.)
kb. 2 liter
R-134a, 130 g
435 x 321 x 258 mm
8,6 kg
5°C ~ 35°C
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Hibás működés:
A készülék nem páramentesít megfelelően/ túl kevés kondenzvíz gyűlik össze a tartályban
A készülék feladata nem az, hogy minél több vizet gyűjtsön össze, hanem hogy a helyiség levegőjét ill. a falakat,
mennyezetet stb. szárítsa és/vagy szárazon tartsa.
Gondoljon továbbá arra is, hogy a páramentesítő csak a levegőből nyeri ki közvetlenül a nedvességet és más
anyagokból csak indirekt formában. A falakban, mennyezeten lévő nedvesség valószínűleg csak több hét után
kerül a levegőbe. Ezért azt ajánljuk, hogy használjon egy higrométert és azt lehetőség szerint egy semleges
helyen - nem a falak mellett - helyezze el.
Mint minden más páramentesítőnél, az általunk forgalmazott páramentesítő teljesítménye is több tényező
befolyásolja:
1. A helyiség levegőjének páratartalma
2. A helyiség hőmérséklete
Táblázat: páramentesítés tartós üzemelés esetén
rp= Relatív páratartalom
35 ˚C és 80% rp = kb. 11 liter
30 ˚C és 80% rp. = kb. 10 liter
20 ˚C és 80% rp = kb. 5 liter
15 ˚C és 80% rp. = kb. 4 liter
10 ˚C és 80% rp. = kb. 3 liter
5 ˚C és 80% rp. = kb. 2 liter

és 90% rp-nél
és 90% rp-nél
és 90% rp-nél
és 90% rp-nél
és 90% rp-nél
és 90% rp-nél

= kb. 12 liter
= kb 11 liter
= kb 6 liter
= kb. 5 liter
= kb. 4 liter
= kb. 3 liter

és
és
és
és
és
és

60% rp-nél = kb. 6 liter
60%rp-nél = kb. 5 liter
60% rp-nél = kb. 4 liter
60% rp-nél = kb. 3 liter
60% rp-nél = kb. 2 liter
60% rp-nél = kb. 1 liter

Az adatok körülbelüli értékek egy napra vonakozóan (kisebb eltérés lehetséges) – közvetlenül a készülék bemeneti
nyílásánál mérve. A megadott adatok csak állandó hőmérséklet és páratartalom mellett érvényesek.
A készülék zörög, hangokat ad üzem közben
Az üzemelés közbeni zaj legtöbbször a levegőszűrő egységben keletkezik. Ezért kérjük Önöket, hogy a
levegőfiltert vegyék ki, és próbálják ki, hogy így is fennállnak-e az üzem közbeni hangok?
Gyakran az üzemi zörejek oka a páramentesítő készülék nem megfelelő elhelyezése. Próbálja meg a készülék
helyét megváltoztatni, legtöbbször ez is segít a zajok elmulasztásában. Az optimális csendes üzemmód elérése
érdekében helyezze a készüléket egy darab szőnyegre vagy hasonlóra üzemelés közben.(kőpadló, járólap,laminált
parketta felerősíthetik a működés közbeni zajokat.)
Szivárog vagy kifolyik a készülékből a víz
Ezzel kapcsolatban a következő utasításokat adnánk Önnek:
A páramentesítő készülék szivárgása alapesetben nem fordulhat elő, csak akkor lehetséges, ha a főelem törött,
ami erőszak nélkül kizárható.
Ha ezek ellenére folyik a víz a készülékből, esetlegesen a következő okai lehetnek:
1. A leggyakoribb ok a csepptálca vagy a bal kivezető nyílás szennyeződése (pl.: elpusztult rovarok, kosz
vagy hasonlók) és emiatt a kondenzvíz nem tud elfolyni. Ezzel kapcsolatban kérjük ellenőrizze a bal oldali
kivezetést .
2. A készülék nem vízszintes felületen áll!
3. Előfordulhat, hogy egy nagyobb darab jég vált le a hűtőbordákról és ez rövid időre dugulást okoz a
készülékben. Ekkor azt javasoljuk Önnek, hogy áramtalanítsa a készüléket egy teljes napra, és ezután már
nem szabad szivárognia a készüléknek.
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Megfelelősségi nyilatkozat
Konformitás
TÜV SÜD „GS” által bevizsgálva
Alkalmazott harmonizált normák:

EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008
AfPS GS 2014:01 PAK

CE (LVD) konformitás vizsgálva:

EN 60335-2-40:2003/A13:2012
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 62233:2008

EMC konformitás vizsgálva:

EN 55014-1:2006/A2:2011
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik.
Megsemmisítés
Az elektronikai készülékek nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, hanem az Európai Unióban az
elektromos- és elektronikai használt készülékeket szakszerűen kell megsemmisíteni. Kérjük a
készüléket a vonatkozó jogszabályok szerint semmisítsék meg.
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