
Párátlanító

         

és őrizze meg későbbi kérdés esetén is. Ha elvesztette, akkor keresse fel a
kereskedőt, vagy forgalmazót.

Köszönjük, hogy a termékünket választotta.
A megfelelő működtetés érdekében kérjük olvassa el figyelmesen az útmutató,

Modell:   TDN10AY-K4EBA1A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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A készülék használata nem javasolt gyerekek, illetve szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlá-
tolt személyek számára, kivéve ha felügyelve vannak, illetve tájékoztatva lettek a készülék megfelelő 
és biztonságos használatáról, illetve tisztában vannak a veszélyekkel, és a felügyelő személy vállalja 
a felelősséget. A gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ez az ikon azt jelzi, hogy a készüléket az EU területén belül elkülönítve kell kezelni a 
kommunális hulladéktól. Hogy elkerüljük a környezet és emberi egészség károsítását a 
szabálytalan hulladéklerakással, kérjük támogassa az újrahasznosítás folyamatát. A hulla-
dékká vált készüléket le tudja adni az erre kijelölt gyűjtőpontokon, vagy a vásárlás helyén a 
kereskedőnél, aki gondoskodik majd az elszállításról.

Üvegházhatású gázt tartalmaz. R134a - 0,075kg
GWP: 1430 0,11t Co2-ben kifejezve.
Hermetikusan zárt (szivárgás max évi 1% alatt)



Szimbólumok jelentése

halált vagy komoly sérülést fog okozni.
Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor

Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor

Veszélyes szituációt jelöl, melyet ha nem kerül el, akkor

halált vagy komoly sérülést okozhat.

kisebb vagy közepes sérülést okozhat.

Fontos információt jelöl, mely nem okoz veszélyt, de
a készülék meghibásodását okozhatja.

Veszélyt jelöl az ikon, mely mellett ott szerepel a  
VIGYÁZAT vagy FIGYELEM szó.

VIGYÁZAT

FIGYELEM

VESZÉLY

MEGJEGYZÉS
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Működési környezet

30-45 cm
30-45 cm

Felett Felett

Megfelelő Rossz

Note:Megjegyzés:

• A párátlanító csak beltéri, otthoni használatra javasolt. Nem javasolt a 
használata kereskedelmi vagy ipari célokra.
• Helyezze a készüléket egy sima, lapos, egyenes felületre.
• A párátlanító nem fog eredményesen működni, hogy ha egy zárt hely (pl 
gardrób) közelébe helyezi el.
• Olyan helyen helyezze üzembe a készüléket, ahol a hőmérséklet 5°C és 
32°C között van.
• Legalább 30-45 cm szabad helyet hagyjon a készülék körül.
• Csukja be az összes ajtót és ablakot, hogy növelje a készülék hatékonyságát.
• Kérjük a levegő beáramló és kiáramló nyílásokat ne fedje le.
• Ne használja a párátlanítót fürdőszobában.
• Kerülje a közvetlen napfényt.

A párátlanító görgőkkel rendelkezik a könnyebb mozgatás érdekében. Ne pró-
bálja meg szőnyegen vagy más tárgyakon átgurítani. Különben a víz kifröccsen-
het a tartályból, vagy beakad valami a görgőbe.



Biztonsági tanácsok
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• A készülék használata nem javasolt 8 éven aluli gyerekek, illetve 
szellemileg, fizikailag vagy érzékszervileg korlátolt személyek számá-
ra, kivéve ha felügyelik őket, illetve megfelelő tájékoztatást a készü-
lék biztonságos használatáról, és tisztában vannak annak veszélyei-
vel.
• Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
• A tisztítás és karbantartást ne végezzék gyerekek felügyelet nélkül.
• Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelel-e a 
helyi szabványoknak.
• Tisztítás előtt kérjük kapcsolja ki és áramtalanítsa a párátlanítót.
• Győződjön meg arról, hogy a tápkábelre nincs semmilyen nehéz 
tárgy helyezve.
• Ne húzza ki a dugót vagy mozgassa a készüléket a kábelnél fogva.
• Ne használjon hősugárzókat a készülék közelében.
• Ne nyúljon nedves kézzel a hálózati dugóhoz.
• Kérjük használjon földelt csatlakozójú hálózati dugaszt, és győződ-
jön meg arról, hogy megfelelően van csatlakoztatva, és nem sérült.
• Gyerekek és korlátolt személyek ne használják felügyelet nélkül a 
készüléket.
• Ne engedje a gyerekeknek, hogy játsszanak vagy felmásszanak a 
párátlanítóra.
• Ne tegye a készüléket csöpögő tárgyak alá.
• Memória funkcióval rendelkezik a párátlanító. Ha senki sem hasz-
nálja a készüléket, kérjük kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt a csat-
lakozóból.
• Ne szedje szét és próbálja meg saját maga megjavítani a 
készüléket.
• Ha sérült a tápkábel, akkor cseréltesse ki a gyártóval, a szervizzel, 
vagy egy szakképzett szerelővel.
• Ha szokatlan dolgot tapasztal (pl égett szag) akkor azonnal áramta-
lanítsa a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.
• A párátlanítót nem lehet akárhol kidobni. Kérjük az erre kijelölt gyűj-
tőhelyekre vigye, vagy a kereskedőhöz, akitől vásárolta, ő tud gon-
doskodni annak elszállításáról.
• Ne használjon hosszabbítót.
• A készüléket a helyi árambekötési szabályoknak megfelelően kell 
üzembe helyezni.



Részek nevei

Tápkábel

Elölnézet

Hátulnézet
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Levegő kiáramlás

Görgők

Kezelő panel

Víztartály

Légbevezető rács

Fedél
(folyamatos vízelvezetés)

Hátsó borítás



Használat előtti ellenőrzés

1. Két kézzel két oldalt fogja meg a víztartály fogantyúját, és húzza kifele a nyílnak 
    megfelelő irányban.

3. Tegye vissza a víztartályt az első lépésnek megfelelően.

Helyes pozíció Helytelen pozíció

Lebegő

Használat előtt kérjük ellenőrizze, hogy a lebegő rendesen van-e
behelyezve. Az alábbi lépéseket közvesse:

2. Ellenőrizze, hogy a lebegő a víztartályba megfelelően van-e behelyezve. Szál-
lítás során egy kicsit elmozdulhatott. Ha nincs megfelelően a helyén, akkor kézzel 
igazítsa helyre.

4



5

Készülék kezelése

Gombok alap funkciói

Megjegyzés:

Víztartály teli jelzőfény
a tartályt ki kell üríteni

Folyamatos üzemelés

Működést 
jelző fény

be jelzőfény

Smart mód be 
jelzőfény

vagy nincs rendesen
a helyére téve

Smart Continuous Full Running

1
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Ki/bekapcsoló gomb

Üzemmód gomb

Ki/bekapcsoló gombÜzemmód gomb

Ezzel tud váltani a Smart mód vagy Folyamatos mód között. 

● Működés közben válassza ki a Smart módot, és a készülék elkezd párát- 

   lanítani. A készülék kikapcsol a környezet páratartalmának függvényében.

● Válassza a Folyamatos módot és akkor a készülék párátlanítani fog, amíg

   ki nem kapcsolja.

• A víztartályt megfelelően kell behelyezni, hogy a párátlanító üzemelni tudjon.
• Ne távolítsa el működés közben a víztartályt.
• Ha vízelvezető csövet szeretne csatlakoztatni, akkor a leírásnak megfelelően 
csatlakoztassa.
• Ha megnyom egy gombot a kezelőszerven, akkor a készülék kiad egy csipogó 
hangot.
• Ha bekapcsolja a készüléket, akkor a Működést jelző fény kigyullad. Ha ké-
szenléti módban van a készülék, akkor ez a lámpa nem világít.

Ezzel a gombbal tudja ki/bekapcsolni a párátlanítót



Egyéb instrukciók

1. Figyelmeztető jelzés
    Ha a víztartály teli van, vagy nincs rendesen a helyére tévő 3 percig, akkor 
    csipogni fog 10mp-ig, hogy emlékeztesse az ürítésre, vagy a megfelelő

2. Auto Stop
    Ha a víztartály teli van, el van távolítva, vagy nincs rendesen a helyén

3. Memória funkció
    Ha nincs áram alatt, akkor az összes beállítás el lett raktározva. Így ha újra
    áram alá helyezi, akkor a készülék azokkal a beállításokkal indul el, amivel
    az áramtalanítás előtt ment.

4. Víztartály teli lámpa

    Ez azt jelzi, hogy a víztartály teli van, el van távolítva vagy nincs behelyezve

behelyezésre.

akkor automatán kikapcsol.
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megfelelően.



Vízelvezetés lehetőségek

Megjegyzés:

2. Öntse ki belőle a vizet, egy kézzel a tetejét, egy kézzel pedig az alját fogva.

3. Tegye vissza a tartályt a nyílnak megfelelő irányban.

Víztartály
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Kézi ürítés (1. opció)

• Ne távolítsa el a víztartályt, amíg a készülék meg nem állt teljesen. Különben víz 
kerülhet a padlóra.
• Ne használja a csövet, hogy ha a víztartályba gyűjti a vizet. Ha az csatlakoztatva 
van, akkor azon keresztül folyik majd a víz, nem pedig a tartályba.
1. Fogja meg két kézzel két oldalt a víztartályt, majd húzza ki a nyílnak megfelelő 
irányba (Figyelem: Óvatosan húzza ki a tartályt, különben kiöntheti vagy fröcsköl-
heti a vizet a tartályból.)



Vízelvezető cső (2. opció)

1. Cső nincs a csomagolásban, a felhasználónak kell erről gondoskodnia.
    [Méret: A cső belső átmérőjének 14mm-nek kell lennie]

2. Vegye ki a víztartályt a korábban leírt módon.

3. Illessze rá a csövet a csővégre, és győződjön meg
    arról, hogy szorosan van.

4. Tegye vissza a víztartályt. Győződjön meg arról, hogy a cső ahogy kijön a 
nyíláson, akkor lefele áll. Vezesse a cső végét egy lefolyóhoz, és fedje be.

    A csövet nem szabad megtörni, csavarni stb, különben a víz nem fog 
    kifolyni

csővégből kicseppenő víz felfogására.

vízelvezető cső

csővég
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Ha el akarja távolítani a csövet, készítsen egy poharat aMegjegyzés: 



9

Tisztítás és karbantartás

Figyelem:

.

1. Rács és burkolat
    Burkolat tisztítása:
    Ha poros a burkolat, használjon egy puha rongyot
    a portalanításra; Ha nagyon koszos (zsíros), akkor
    használjon egyhe tisztítószert.
    Rács tisztítása: Használjon porcicát vagy kefét.

2. Légszűrő

    250 óra üzem után, vagy sűrűbben ha szükséges. 
    A légszűrő ellenőrizni és takarítani kell legalább 

    Eltávolítás: Vegye ki a víztartályt. Fogja meg a szűrő

    Tisztítás: Meleg szappanos vízben mossa ki a szűrőt.
Öblítse el, majd hagyja megszáradni.

                       szélét, és húzza egyenesen lefele.

Figyelem:

Légszűrő

• Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Különben áramütést 
szenvedhet.
• Ne mossa vízzel a készüléket, különben áramütést szenvedhet.
• Ne használjon maró hatású tisztítószert a tisztításhoz, különben kárt tehet a 
készülék külsejében.

• Ne használja a párátlanító szűrő nélkül. Különben a párologtatóba por 
kerül, ami rontja annak hatékonyságát.
• Ne szárítsa a légszűrőt tűznél, vagy elektromos hajszárítóval. Különben a 
szűrő eldeformálódhat, vagy akár lángra is kaphat.
• Ne használjon porcicát vagy kefét a szűrő tisztításához. Különben a szűrőt 
tönkreteheti.



Szezon előtt ellenőrizze

Szezon után ellenőrizze

Hosszú tárolás
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Van kapocs
a tartóban

Ábra a.

Nincs kapocs
a tartóban

Ábra b.

• Nincs-e a légkivezető letakarva.
• A tápkábel és dugó megfelelő állapotban van.
• A légszűrő tiszta.
• A vízelvezető cső nem törött-e.

• Áramtalanítsa.
• Tisztítsa meg a légszűrőt és a burkolatot.
• Portalanítsa és távolítsa el az idegen anyagokat.
• Ürítse ki a víztartályt.

Ha hosszabb ideig nem használja a párátlanítót, akkor javasoljuk az alábbi lépések 
elvégzését a készülék jó állapotának megőrzése érdekében.
• Ürítse ki a víztartályt, illetve szerelje le a vízelvezető csövet.
• Tisztítsa meg a készüléket, és takarja le, hogy ne tudjon poros lenni.
• Tekerje össze a tápkábelt a hátsó borításnál. Használja a kötegelőt a kábel rögzí-
téséhez. Hogy ha a kis tartóban van kapocs, akkor akassza bele a dugót (Ábra a.) 
Ha nincs ilyen, akkor nincs szükség a dugó beakasztására sehova.



Hibaelhárítás

● A lentebb felsorolt problémák közül nem mind meghibásodás.

● Vízszivárgás problémája

Probléma Lehetséges okok

Lehetséges okok Megoldás

Párátlanító nem működik.
Nem lehet beállítani

Működés közben hirtelen
zajos lesz.

Páratartalom nem csökken.

Kicsi vagy nincs hatása a 
párátlanítónak.

kicsit dohos szagú.
Első használatkor  a levegő

A készülék zajos.

Bugyugó hangot hall.

Probléma
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Vízelvezető cső
használatakor víz
kerül a tartályba

• A készülék olyan helyen üzemel, ahogy a hőmér-
séklet nagyobb mint 32°C vagy kisebb mint 5°C.
• A víztartály teli van.

• Ha beindul a kompresszor, akkor hangosabb lesz
• Áram ellátási gondok.
• A készülék egyenletlen felületen van.

• Túl nagy a szoba, amit párátlanítani kellene. A 
kapacitást nem szabad túllépni.
• Nyitva vannak az ajtók
• Lehet van egy készülék a szobában, mely gőzt 
bocsát ki.

• Túl alacsony a hőmérséklet a szobában.
• Párátlanító érték helytelenül lett beállítva.
• Ha olyan szobában üzemel, ahol a hőmérséklet 5 
és 15°C között van, elkezd leolvasztani automati-
kusan. A kompresszor megáll egy rövid időre (ven-
tilátor nagy sebességgel üzemel). Ha a készülék 
befejezi a kiolvasztást, akkor visszatér a normál 
működésre.

• A hőcserélő felmelegedése miatt első használat-
kor a levegőnek furcsa zaja lehet.

• Zajos lehet a készülék, hogy ha fapadlón 
használja.

• Normál jelenség a hűtőközeg áramlásakor.

• Ellenőrizze le az illesztése-
ket

• Csatlakoztassa rendesen
a leeresztő csövet.

• Távolítsa el az idegen tár-
gyakat a csőből.
• Cserélje ki újra a leeresztő
csövet, ügyeljen rá, hogy
megfelelően csatlakoztatja.

• Vízelvezető cső nincs
rendesen rádugva
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Probléma Lehetséges okok Megoldás

  

• Párátlanító nem indul el

• Párátlanító nem szárítja a levegőt megfelelő mértékben

Készenléti jelző
nem világít, amikor
áram alá lett he-
lyezve

Víztartály teli
jelzőfény kigyullad

Rossz párátlanító
teljesítmény

• Nincs áram alatt a készü-
lék vagy a tápkábel nincs 
rendesen bedugva.

• Kiment a biztosíték • Cserélje ki

• Ürítse ki és tegye be a víz-
tartályt

• Víztartály nincs a helyén
• Víztartály teli van
• Víztartály ki van véve

• Nézze meg nincs-e áramki-
maradás. Ha igen, akkor vár-
jon míg visszaáll az áram.
• Ha nem, akkor nézzen nem 
rossz-e az áramkör vagy a há-
lózati csatlakozó.
• Ellenőrizze a tápkábel nincs-
e meglazítva vagy megsérülve.

• Ellenőrizze nem takarja-
e valami tárgy a készü-
léket.

• Győződjön meg arról, hogy 
függöny, bútor stb le takarja-e a 
párátlanítót le.

• Csukjon be minden ablakot és 
ajtót és egyéb nyílást.

• Meleg levegő alkalmas a párát-
lanításhoz, alacsony hőmérsék-
letnél csökken a hatékonyság. A 
készüléket olyan helyre tegye, 
ahol 5°C felett van a hőmérsék-
let.

• Tisztítsa meg a szűrőt• Légszűrő koszos vagy le 
van takarva.

• Ajtók és ablakok nyitva 
vannak.

• Szobahőmérséklet túl 
alacsony



Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070
Tel: (+86-756) 8522218         Fax: (+86-756) 8669426
E-mail: gree@gree.com.cn    www.gree.com 

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

66160000294
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