WDH-310EKW Páramentesítő

Kezelési útmutató

Figyelmeztetés


Csak és kizárólag a kezelési útmutató szerint telepítse és használja a
készüléket. Mindig szakszerűen használja a páramentesítőt.



A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne hajtson végre semmilyen
módosítást a készüléken.



Feltétlenül tartsa be a nemzeti jogszabályokat az elektronikus eszközök
telepítése során.



Gyermekek felügyelet nélkül, nem használhatják.



Biztonsági okokból, mentálisan vagy testileg sérült, továbbá orvosi kezelés
alatt álló személyek, kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket.
(felelős felnőtt)



Biztonsági okokból soha ne használja a készüléket sérült tápkábellel; a
készülék javításával mindig erre képesített és alkalmas szakszemélyzetet
bízzon meg.



Elengedhetetlen, hogy a készüléket hatékony földelő
csatlakoztassák, amelyet képzett villanyszerelő ellenőriz.



Hosszabbító használata nem javasolt.



A levegőszűrőt minimum kéthetente egyszer tisztítani kell.



Állítva és az oldalán is szállítható. Szállítás előtt a készülékből el kell
távolítani a potenciálisan benne levő vizet. Bekapcsolás előtt legalább egy
órán át, talpon pihentesse.



Éghető anyagoktól minimum fél méter távolságra legyen a készülék.



Ne használja a készüléket olyan helységekben ahol a levegőben bármilyen
gyúlékony gáz, vagy olaj van.



Soha ne a tápkábel kihúzásával kapcsolja ki a készüléket, de minden
takarítás/tisztítás vagy karbantartás előtt, győződjön meg arról, hogy a
készülék tápkábelét kihúzták a konnektorból.



Semmit ne tároljon a készülék tetején!



Karbantartási munkát csak és kizárólag erre képesített és alkalmas
személyzettel végeztessen.



A készülék tárolásakor ne húzzon arra nejlon zsákot.



Legyen környezet tudatos keletkező szemét kidobásakor.




A készüléket csak jól szellőző és megfelelő méretű szobában tárolja.
Ezt a készüléket korlátozott fizikai képességű és/vagy érzékszervű
személyek vagy mentális betegséggel rendelkező, vagy tapasztalattal,
ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) nem
használhatják, kivéve, ha a használatot egy a biztonságért felelős személy
koordinálja, aki elsajátította a készülék biztonságos működtetéséhez
szükséges ismereteket.



A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem való.



Felügyelet nélkül a gyermekek nem tisztíthatják a készüléket.



Csak beletéri használatra alkalmas. (mosókonyhában nem használható)

rendszerrel

Figyelmeztetés
További figyelmeztetések az R290 hűtőközeggel rendelkező készülékekre
vonatkozóan (lásd a használt hűtőközeg típusának adattábláját)

Figyelmesen olvassa el a Kezelési útmutatót



Az R290 gáz megfelel az Európai Környezetvédelmi előírásoknak



Körülbelül 0,06 kg R290 gáz van a készülékben. A hűtőközeg maximális
mennyisége 0,3 kg.



A legkisebb névleges légáram:



Ne szúrja át és ne égesse el.



Csak a gyártó által ajánlott, és engedélyezett szereket használjon a
takarításhoz.



Ne használja nyílt láng, vagy elektromos fűtőberendezés mellett



Ne perforálja a hűtőközeget.



A hűtőközeg gáz szagtalan lehet.



A telepítéshez és tároláshoz legalább egy 4 négyzetméteres területre van
szükség.



Ha nem biztosított a légmozgás a szobában a szagtalan gáz szivárgása
esetén akár tűzesethez vagy robbanáshoz vezethet



Tartsa be a tárolási feltételeket a készülék meghibásodásának elkerülése
érdekében.



Csak szakképzett szerelők végezhetnek bármilyen javítási munkát a
készüléken.

Ne használjon semmilyen plusz eszközt a leolvasztási (defroszt) folyamat
felgyorsításához, legfeljebb azt, amelyet maga a gyártó javasolt.
Tilos tűzveszélyes helyen tárolni a készüléket. (pl nyílt láng mellett, vagy működő
elektromos fűtőberendezés)

Ne szúrja át, vagy égesse meg a készüléket.
Figyelem, a készülékben tárolt gáz szagtalan lehet.
Kizárólag 4 négyzetméternél nagyobb szobákban szabad használni a készüléket.

Figyelmeztetés
Ne
használja
a Győződjön meg arról, hogy a Ne használjon elosztót!
tápkábelt az alábbi csatlakozó tökéletesen és
módon!
stabilan
illeszkedik
az
aljzatba!

Győződjön meg arról, Ha kikapcsolta a készüléket, Soha ne nyúljon nedves
hogy az aljzat tiszta.
húzza ki a csatlakozót a kézzel a konnektorhoz.
konnektorból.

Amennyiben a tápkábel megsérült, azt csak és kizárólag a gyártó, szakszerviz vagy
erre képzett szakszemélyzet cserélheti ki, a veszélyek elkerülése miatt.

Figyelmeztetés
Soha ne helyezzen semmit Soha ne helyezzen semmit a Ne engedje, hogy gyerekek
az vezérlőpanelre.
ki- és bemeneti nyílásokra.
játszanak a készülékkel.

Ne vizezze be a készüléket! Tartsa távol a
anyagoktól.

gyúlékony Mindig
kérje
szakértő
segítségét a szervizhez.

A készüléket a nemzeti bekötési előírásoknak megfelelően kell felszerelni.

Figyelmeztetés
Nem ajánlott a mosószobában használni.
Ne használjon semmilyen gyúlékony hatású
A sérülések elkerülése végett, ne tépje ki a szprét a készülék körül, mivel ez a műanyag
konnektorból a tápkábelt.
alkatrészeket károsíthatja, vagy tűzesetet
okozhat.

Soha ne tegye, és ne is használja a Kérjük, mindig tartsa az egységet legalább
készüléket egyenetlen területen, így 20 cm-re a faltól, hogy a hő megfelelően
csökkentheti a működés hangját, és eloszolhasson.
elkerülhet egy esetleges szivárgást.

Veszélyes a készülékházba nyúlni.

Csukott ablakok és ajtók mellett érhető el a
maximálisan hatékony teljesítmény.

Ne használja poros környezetben

Minden fajta hőforrástól tartsa távol a
készüléket.

Ne használja a készüléket levegőszűrő Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb
nélkül vagy sérült szűrővel.
gyermekek, valamint csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel
vagy tapasztalat és ismeretek hiányával
rendelkező személyek használhatják, ha
felügyeleti utasítást kaptak az ezzel járó
veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak
a készülékkel, és nem végezhetnek tisztítást
és karbantartást felügyelet nélkül.

PÁRAMENTESÍTŐ
SZÁRAZ LEVEGŐ
SZELLŐZŐ

NEDVES LEVEGŐ
BESZÍVÁSA

LÉGSZŰRŐ

VEZÉRLŐ PANEL

FOLYAMATOS
VÍZELVEZETŐ
KIMENET

Tartály
[Ragadja meg az olvasó
figyelmét egy kiváló
idézettel a dokumentumból, vagy használja
fel ezt a helyet egy fő gondolat kihangsúlyozására. A szövegdobozt bárhová
átteheti húzással.]

Kerék (5db)
A kerekek felszerelése
1. Vegye ki a kerekeket a tartályból
2. Fektesse az oldalára a készüléket
3. A nyíl irányának megfelelően csúsztassa be a kereket a helyére
4. Ismételje meg az előző lépést a többi kerékkel is
5. Állítsa talpra a készüléket és az első bekapcsolás előtt várjon legalább 4 órát

Funkció magyarázó

1. Power Gomb: Be/Ki kapcsolás
Megjegyzés: Az automatikus újraindítás az áramellátás helyreállításakor
automatikusan folytatódik. Nincs szükség a páramentesítő kézi újraindításához.
2. Ventilátor sebesség gomb
3. Időzítő: Időzítő be és kiakpcsolása
4. Időzítő / Páratartalom beállítása
5. WIFI indikátor lámpa
Ha alkalmazáson keresztül szeretné használni a vezérlést, először le kell
töltenie a "Tuya Smart" alkalmazást az okostelefonjára (táblagépére) az App
Store-ból. A letöltés után nyissa meg az alkalmazást, és ellenőrizze, hogy az
okostelefon csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz, és hogy az
okostelefonon engedélyezve van-e a Bluetooth. Most kövesse az alkalmazás
utasításait a regisztrációhoz.
A regisztráció után kattintson az alkalmazás "Eszköz hozzáadása" elemére.
Válassza a "Párátlanító" gombot a "Kis háztartási gépek" kategóriában.
Most látnia kell a párátlanítót. Kattintson rá, hogy alkalmazáson keresztül
csatlakoztassa okostelefonjához. Amint az okostelefon csatlakozik a
páramentesítőhöz, a kijelzőn a WLAN funkció jelzőfénye villogni kezd és
folyamatosan világít. Most kényelmesen beállíthatja a páramentesítőt az
alkalmazás segítségével, és egyidejűleg leolvashatja az értékeket, például az
aktuális helyiség páratartalmát anélkül, hogy közvetlenül a készülék elé kellene
állnia.
Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a WLAN funkciót, vagy nem
csatlakoztatja a páramentesítőt egy WLAN hálózathoz, ez a funkció készenléti
üzemmódba kapcsol, és a jelzőfény abbahagyja a villogást. A WLAN funkció
újbóli aktiválásához kapcsolja ki a készüléket, majd nyomja meg és tartsa
lenyomva a Be / Ki gombot 5 másodpercig, amíg egy sípolás megerősíti az
aktiválást. Most be kell kapcsolni a készüléket, és a jelzőlámpának újra villognia
kell. A WLAN funkció ismét aktív.
6. Kijelző
Páratartalom kijelző:
Amikor az egység működik, megjeleníti az aktuális páratartalmat. Nyomja meg
a „-” vagy „+” gombot a páratartalom beállításának kiválasztásához. A
páratartalmat minden egyes megnyomáskor 5% -os lépésekben állítják be. A

páratartalom beállítása után 10 másodperccel a kijelző visszaáll az aktuális
páratartalomra.
Időzítő beállítása:
Ha az egység működik, akkor az aktuális páratartalmat jeleníti meg. Nyomja
meg a TIMER gombot a gép automatikus leállításához. A megadott időtartam
kiválasztásához nyomja meg a „-” vagy „+” gombot. Az időzítő megjelenítése
után 10 másodperccel a kijelző visszaáll az aktuális páratartalomra.
Ha az egység készenléti állapotban van, nyomja meg a TIMER gombot a gép
automatikus indításának beállításához. A megadott időtartam kiválasztásához
nyomja meg a „-” vagy „+” gombot.
7. Tartály telítettség jelző LED
Világítm amikor a tartály megtelt, vagy nincs a helyén.
8. Defrost jelző lámpa
Alacsony hőmérséklet esetén az egység leolvasztás üzemmódba lép, és a
Defrost fény világítani kezd.
A készülékkikapcsolása után a kompresszor egy automatikus 3 perces késleltetéssel
védi magát és a készüléket. Amennyiben rögtön működésbe helyezné a készüléket, a
kompresszor a késleltetéses védelem miatt csak a 3 perc letelte után kezdi meg a
működést.
Az első indítás
Helyezze a készüléket függőleges stabil pozícióba erre alkalmas egyenletes felületre,
amely hőálló. Ellenőrizze, hogy nincs semmilyen gyúlékony vagy hőre érzékeny anyag
a készülék 1 méteres körzetében. A készülék az előzőekben leírtatoktól eltérő
használat esetén veszélyeket okozhat.
Dugja a tápkábelt egy meglelő erre alkalmas és biztonságos konnektorba.
Ellenőrizze, hogy a tartály valóban a helyén van-e a készülékben. Amennyiben az első
bekapcsolás után a „Tele tartály” LED világít távolítsa el a tartályt a készülékből, és
győződjön meg arról, hogy a tartály úszója szabadon tud mozogni, majd helyezze
vissza a tartályt a készülékbe.
Amikor világít a „Teli tartály” LED:
Ürítse ki a vizet a tartályból, majd az üres tartályt helyezze vissza a készülékbe, ezután
a készülék újra üzemképes lesz.
Defrost
Tartósan alacsony külső hőmérsékletben történő működtetés során (12C alatt) a
készülék hűtőfelülete gyakran lefagyhat. A páramentesítőn ilyenkor világítani kezd a
Defrost LED majd megkezdi a leolvasztást. A leolvasztás ideje eltérő lehet, akár több
óra is. 5 Celsius fok alatti hőmérséklet esetén egyáltalán nem javasolt használni a
készüléket.

Folyamatos vízelvezetés

1. Készítse elő a tömlőt a víz
kivezetéséhez
2. Távolítsa
el
a
fedőt
a
kiömlőnyílásról
3. Távolítsa el a fekete gumit és
tárolja a tartályban, hogy ne
veszítse el.
4. Csatlakoztassa
kiömlőnyíláshoz.

5. Helyezze vissza
készülékbe.

a

a

tömlőt

a

tartályt

a

Ügyeljen arra, hogy a tömlő mindig megfelelő szögben álljon és a víz távozhasson
belőle.

Karbantartás
Biztonsági okokból, takarítás és karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy
a készüléket kihúzta a konnektorból.
1. Cellák tisztítása
- Puha tiszta ruhával takarítsa
- Amennyiben a páramentesítő erősen szennyeződött, használjon enyhe
tisztítószert a takarításhoz.
- Ne mossa folyóvíz alatt a készüléket, mert könnyen kárt tehet benne.
2. Levegőszűrő tisztítása
- A szűrő tisztasági nagyon fontos. A szennyezet szűrő csökkentheti a gép
teljesítményét,
valamint
akár
túlmelegedéshez
is
vezethet.
A porosodás/szennyeződés elkerülése érdekében, kérjük legalább3 hetente
takarítsa le a szűrőt.
- Ne használja poros környezetben!
A takarítás lépései:
1. Óvatosan vegye ki a szűrőt.

2. Óvatosan porszívózza körbe, vagy mossa le folyóvíz alatt majd törölje
szárazra egy tiszta száraz ruhával.

3. Helyezze vissza a szűrőt
Vészhelyzet
Bármilyen rendellenességet észlel, kérjük, húzza ki a konnektorból a készüléket.
Vegye fel a kapcsolatot a szakszervizzel. Ön soha ne javítsa a készüléket!

Műszaki adatok
Ajánlott helyiségnagyság
Hálózati csatlakozás
Hűtőközeg (tipus és mennyiség)
IP védelem
Kondenzvíz tartály
Méret (H*SZ*M)
Működési tartomány: hőmérséklet
Páramentesítő teljesítmény (l/24h)
Súly (csomagolás nélkül)
Teljesítményfelvétel
Vezérlés /páratartalom/

max. 30 m2 / 75 m3
220 V / 50 Hz CEE 7/7
R290 60 g
IPX0
2,5 l, tömlő csatlakoztatható
195x305x467 mm
5-35°C
12 l/nap (30 °C/80 % rp.) 10 l/nap (35 °C/90 % rp.)
9.80 kg
265W
digitális szabályzó, wifi vezérlés

