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Ez a jel azt mutatja, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási 

hulladékkal együtt kezelni. Hogy megakadályozza az esetleges károsodását a 

környezetének, vagy az emberi egészségnek a nem megfelelő hulladékkezeléssel, 

ezért inkább támogassa az újrahasznosítást lehetőségét. Juttassa vissza a használt 

készüléket a vásárlás helyére, vagy az újrahasznosítható begyűjtő rendszerek 

telephelyére. Így védheti a környezetét. 

Az útmutatóban lévő képek illusztrációk, bizonyos funkciók opcionálisak. A változás jogát 

fenntartjuk. 
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Biztonsági tanácsok 

1. Használjon 220-240V ~ 50Hz hálózati forrást. Kérjük használjon külön konnektort a 

készülékhez, legalább 6A-ost, mely megfelel a helyi biztonsági előírásoknak. (ábra 1.) 

   

2. Miután feltöltötte vízzel, ne döntse meg a készülék mozgatás vagy elhelyezés közben. Ha 

mozgatni akarja, akkor óvatosan és lassan tegye, hogy elkerülje a túlfolyást. Tilos használat 

közben felfordítani, mert balesetveszélyes! (ábra 2.) 

3. Ne tegyen semmit a készülék tetejére. Tilos letakarni a légbevezető és –kivezető nyílásokat 

(ábra 3.). Hagyjon legalább 1 méternyi üres helyet a készülék előtt és mögött is. 

   

4. Ne tegye a készüléket túl meleg vagy túl hideg helyre. A víztartályban lévő vizet 

rendszeresen cserélje ki nyáron, mert könnyen elhasználódhat. Ha télen egy 0°C-nál hidegebb 

szobában szeretne párásítani, akkor meleg vízzel töltse fel a készüléket. Ha végzett vele, akkor a 

tartályba maradt vizet egy törölközővel itassa fel. 

5. A készülék külsejének tisztításához használjon nedves ruhát kevés tisztítószerrel, kerülje a 

maró hatású anyagokat. Ne locsoljon/fecskendezzen vizet a készülékre (ábra 4.) 

6. Ha elteszi tárolni a készüléket, vagy szállítaná, akkor engedje le a vizet belőle, és ventilátor 

módban használja egy darabig. Győződjön meg róla mielőtt becsomagolná, hogy a párologtató 

teljesen megszáradt, elkerülve a kellemetlen szagok keletkezését. 

7. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor húzza ki a konnektorból. 

8. Ha sérült a tápkábel, akkor cseréltesse ki a gyárral, a szervizzel vagy egy képzett szerelővel. 

9. Az erős párásító hatása miatt a készüléket ne használja nyitott légtérben. Ellenkező esetben 

kapcsolja ki a párásító és a hűtő funkciókat. 

10. Ellenőrizze a vízszintet, mielőtt az eléri a minimum szintet 

11. Ezt a készüléket csak háztartásokban használhatja. 

12. Ezt a készüléket csak 8 év feletti gyerekek használhatják, illetve nem használhatják olyan 

személyek, akik fizikailag, szellemileg vagy mentálisan csökkentett képességűek, hacsak nem 

kaptak útmutatást a készülék használatára, illetve felügyelet mellett használják. A gyermekek 
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nem játszhatnak a készülékkel! A tisztítást és a karbantartást gyerekek csak felügyelet mellett 

végezhetik! 

13. Mielőtt a biztonsági rácsot eltávolítja, győződjön meg arról, hogy a ventilátort kikapcsolta 

és nem működik. 

14. Figyelmeztetés: Túlmelegedés miatt soha ne takarja le a készüléket! Konnektor közelébe 

soha ne helyezze a készüléket! Soha ne állítsa a készüléket fürdőkád, vagy medence mellé! 

15. Megjegyzés: Az áramütés és az áramkör megszakító meghibásodása elkerülése végett, soha 

ne iktasson be külső eszközt, mint például egy időzítő. 

Termék funkciói 

1) Készenléti állapot: A ventilátor bekapcsolása után az összes LED lámpa felvillan, majd 1 

másodperc után kikapcsolnak, és a készülék készenléti állapotba kerül. 

2) Ki/bekapcsoló gomb: Készenléti állapotban a gomb megnyomása után a készülék bekapcsol, 

az alap beállított ventilátor sebességgel kezd el működni. Működés közben, a gomb 

megnyomásával a készülék leáll. A készülék megáll, a LED lámpák kialszanak, és a ventilátor 

is készenléti állapotba kerül. 

3) Sebesség kiválasztó gomb: Működő állapotban ezzel a gombbal tudja változtatni a ventilátor 

sebességét. Ha többször lenyomja, akkor tudja váltogatni a sebességet. Ilyenkor a kijelzőn is 

megjelenik a beállított sebesség ikonja. 

4) Funkció gomb: Működő állapotban, ezzel a gombbal tudja kiválasztani a ventilátor funkcióit. 

Egymás utáni megnyomással tud választani a következő módok közül, ebben a sorrendben: 

természetes->alvás->általános légáram. Általános mód kivételével a kijelzőn is megjelenik a 

kiválasztott funkció ikonja. 

5) Légáram irányító gomb: Működő állapotban, a légáram irányát lehet beállítani ezzel a 

gombbal. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő módok közül, ebben a 

sorrendben: jobb&bal oldali áramoltatás->nincs áramoltatás A levegő áramoltatásakor az ikon 

a kijelzőn megjelenik. 

6) Hűtés gomb: Működő állapotban, a gomb megnyomásával kapcsolható be a hűtés funkció, a 

vízpumpa elkezd működni, a hűtés ikon megjelenik a kijelzőn. A gomb ismételt 

megnyomásával ez a funkció kikapcsol, a pumpa megáll, a lámpa kialszik a kijelzőn. 

7) Időzítő/újraindító gomb:  

 Időzített kikapcsoló funkció: Működő állapotba a gomb megnyomásával be tudja állítani, 

mikor kapcsoljon ki a készülék. Egymás utáni megnyomással tud választani a következő 

időintervallumok közül, ebben a sorrendben: 1 óra->2 óra->3 óra->…15 óra 

 Időzített bekapcsoló gomb: Készenléti állapotban nyomja meg a Preset gombot. Így be tudja 

állítani, mikor kapcsoljon be a készülék. Egymás utáni megnyomással tud választani a 

következő időintervallumok közül, ebben a sorrendben: 1 óra->2 óra->3 óra->…15 óra. 

Mikor a beállított idő eltelik, a készülék bekapcsol, a LED jelez, a ventilátor elkezd 

működni. Alapbeállításban jobb@bal oldali légáramoltatással, alacsony általános 

légárammal, 2 órás kikapcsolási idővel. Más funkciók nem érhetőek el ilyenkor. 

8) Vízhiány elleni védelem: Amikor a tartályból kifogy a víz, a pumpa megáll, 3szor sípoló 

hangot hallat a készülék, és vagy a vízhiányra figyelmeztető lámpa, vagy a hűtés LED 

lámpája villogni kezd. Hűtés üzemmódban, amikor vízhiány van, a ventilátor motor nem áll 

meg, csak a párásító és hűtés funkciónál a fő motor áll le a védelmi mechanizmus miatt. 

(Ez a funkció csak a párásító és hűtés funkciónál elérhető) 
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Fő műszaki paraméterek 

Kérjük, nézze meg a terméken található adattáblát, mert lehet, hogy a paraméterek változtak. 

Modell Névleges 

hálózati 
teljesítmén

y 

Névleges 

teljesítmény 

Zajszin

t 

Víztartál

y  

Párologtatá

s mértéke 

Légmennyis

ég 

Típus 

KSWK-

0602Dah
G 

220-240 V 

– 50Hz 

65 W <61 dB 

(A) 

6.0 Liter 900 mL/óra 320 m3/óra Hűtés 

Megjegyzés: A párologtatás mértéke eltérhet, függ a levegő páratartalmától 

Elektromos kapcsolási rajz 

 

Részek nevei 
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Üzemeltetési instrukciók 

 

 

Üzemeltetési instrukciók a jégdobozhoz 

1. Ne nyissa ki a jégdobozt működés közben. Tilos megenni a 

jégkockákat a dobozból. 

2. Tegye be a jégdobozt a fagyasztóba 4 órára, majd helyezze 

bele a víztartályba (előtte töltse fel vízzel a tartályt) 

3. Csökkentese le a víz hőmérsékletét hőcserével, növelni meg 

a légáramlással tudja. 

4. A jégdoboz körkörösen használható. 

5. A jégdoboz helye: kérem a 8-as ábra szerint helyezze el a 

jégdobozt, elkerülve a vízpumpa meghibásodását. 
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Hibaelhárítás 

Hibajelenség Lehetséges ok Megoldási javaslat 

Nem jön levegő 

1. Nincs áram alatt a készülék 

2. Nincs bekapcsolva a készülék 

3. Hibás a készülék. 

1. Dugja be a konnektorba. 

2. Kapcsolja be. 

3. Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

A készüléket nem 

lehet áram alá 

helyezni 

1. Hibás a kapcsoló 

2. A belső vezeték kilazult 

Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

A készüléket nem 

lehet kikapcsolni 
Hibás a készülék 

Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

Furcsa zaj jön a 

készülékből 

1. Idegen tárgy került a belsejébe 

2. A légterelő lamella ki van 

lazulva 

3. Meghibásodott a motor 

1. Vegye ki a szűrőt és távolítsa el 

az idegen tárgyat. 

2-3. Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

Párásítás és hűtés 

nem működik 

1. A vízszűrő el van torlaszolva 

2. Hibás a vízpumpa 

1. Tisztítsa ki a szűrőt, tartályt és 

vízpumpát. 

2. Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

A levegő irányát 

nem lehet állítani 
Hibás a szinkron motor 

Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

Furcsa zaj jön a 

vízpumpából 

1. Nincs víz, vagy a min. szint 

alatt van a víztartályban. 

2. Vízpumpa hibás 

1. Állítsa le a készüléket és töltse 

fel vízzel. 

2. Vegye fel a kapcsolatot a 

szervizzel 

 


