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HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Párásító
MODELSZÁM:F628

KÖSZÖNJÜK A TERMÉK VÁSÁRLÁSÁT.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLAT ELŐTT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!



Biztonsági utasítások

1.Kérjük, ne áramtalanítsa nedves kézzel az áramütés elkerülése

érdekében;

2. Kérjük, hogy a terméket engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa vagy

módosítsa;

3. Ha a gép be van kapcsolva, ne érintse meg kézzel a porlasztólemezt.

Különben megégeti magát;

4 A tápkábelt nem szabad karcolni, megrongálni, csomózni, súlyával nem

nyomja, rögzíteni vagy feldolgozni. Ellenkező esetben áramütést,

rövidzárlatot vagy tüzet okozhat;

5. Kérjük, ne cserélje ki az elektromos vezetéket. Bármilyen rendellenesség

esetén kérjük, azonnal húzza ki a csatlakozódugót;

6. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak kell kicserélnie;

7. Kérjük, ne válassza szét a víztartályt és az alapot, és ne érjen hozzá a

vízhez

és az alkatrészek az alapban a művelet során;

8. A gépet csak belsőleg használják;

9. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót vihar esetén, vagy ha hosszabb

ideig nem használja;

10. Kérjük, ne borítsa fel a gépet, ha be van kapcsolva, és víz van benne,

hogy elkerülje a belső elektronikus alkatrészek megégését;

11. Csak hozzáértő felnőttek használhatják;

12. Ne vezesse a zsinórt szőnyeg alá. Ne fedje le dobószőnyegekkel,

futókkal vagy hasonló burkolatokkal. Ne vezesse a kábelt bútorok vagy

készülékek alá; A kábelt helyezze el a forgalmi körzettől távol, és ott, ahol

nem akad el.



Óvintézkedések

1. Ez a termék csak 120–240 V – 50–60 Hz-es elektromos rendszereken

használható;

2. Kérjük, először helyezze a párásítót szobahőmérsékletre 30 percre, majd

a párásító befogadása után használja, hogy elkerülje a víztartály hirtelen

hőmérséklet-változásból eredő károsodását;

3. Kérjük, használja a párásítót normál környezeti hőmérsékleten;

4. Ezt az egységet vízszintes felületen kell működtetni;

5. Ezt az egységet nem fapadlóhoz tervezték, és vízkárosodást okozhat a

fán;

6. Kérjük, helyezze el a párásítót a bútoroktól és a háztartási készülékektől

2 méternél messzebbi használatra, hogy elkerülje a tárgyak károsodását;

7. Kérjük, helyezze a párásítót távol hőtől és napfénytől;

8. Ne töltsön 104 T (40%) feletti vízzel a víztartályig ezzel elkerülve a gép

károsodását;

9. Ne engedjen vizet a levegő kimenetébe. Ha a gép testében víz van,

a gép károsodásának elkerülése érdekében feltétlenül szárítsa meg és

tisztítsa meg.

10. A károsodás elkerülése érdekében ne hagyja a készüléket megfagyni;

11. A készülékhez csak vizet adjon hozzá. Ellenkező esetben a porlasztás

gyenge lesz;

12. Kapcsolja ki és húzza ki az egységet, mielőtt eltávolítaná a vizet az

egységből;

13. Ne mozgassa az egységet működés közben. Az egységet ki kell

kapcsolni és

először áramtalanítani;

14. Ne engedje, hogy víz kerüljön a ködbe vagy a levegő kifolyó nyílásaiba;

15. Tisztítás közben tartsa a vizet a gép belsejéből;

16. Ezt az egységet nem úgy tervezték, hogy a gyártón kívül bárki más

szétszerelhesse. Ez érvényteleníti a garanciát;

17. Ha víz kerül a gép testébe, kérjük, azonnal öntse ki.

18. Ne töltsön illóolajat a víztartályba, mert illóolajok hozzáadása hűvös

párásító készülékéhez a tartály megrepedését és a párásító meghibásodását

okozhatja.



Termékszerkezeti ábra Használati útmutató

1. Vegye ki a víztartályt

3.Adjon hozzá vizet

2. Fordítsa meg a tartályt, nyissa
ki a tartály fedelét

4.Húzza rá a
tartály fedelét

Paraméterek 1. Helyezze a párásítót a vízszintes felületre, vegye le a víztartályt,
fordítsa meg és csavarja le a tartály fedelét a tartály alján;

2. Helyezzen be megfelelő tiszta csapvizet; 3

3. Csavarja fel a tartály fedelét;

4. Helyezze rá stabilan a víztartályt a motor alapjára, dugja be az
aljzatba. A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az üzemi feszültség
megfelel-e az a termék feszültségének.

1. Szórófej 2. Víztárolóegység3.Vízmennyiség
mutató

4.Vízszelep 5. Illóolaj doboz 6.
Kapcsológomb

7.Alap

Terméknév Párásító

Termékmodell F628

Névleges feszültség (v) 220-240V- 50-60HZ
Névleges teljesítmény (w) 25W

Kapacitás(L) 5L

Méret (mm) 190•190•350mm



5 6

Tisztítás és karbantartás
• Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a víztartót és a porlasztólemezt.
Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki és húzza ki az egységet. Javasoljuk,
hogy 5 naponta egyszer tisztítsa meg.
• A párásító külső tisztítása: Törölje le a külső felületet puha és tiszta nedves
ruhával 104 ”I (40C) alatt.
• NE használjon kemény tárgyat a tisztításhoz, hogy elkerülje az alkatrészek
károsodását.
• NE tisztítsa vegyszeres tisztítószerrel.
• Gyakran cserélje ki a víztartályban az elavult vizet, és tartsa karban a
párásítót
belső tisztítással.
• Tartsa szárazon a belső párásítót, a hosszú használat érdekében.

Használati utasítás

ON/OFF
Forgassa jobbra a gombot, és hallani fog a bekapcsoláshoz kattogó
hangot. Forgassa vissza a gombot balra, és kikapcsoláshoz hallani fog
egy úgyszintén egy kattogó hangot
KÖDSZINT
Forgassa a gombot jobbra a ködszint növeléséhez, és forgassa balra a
ködszint csökkentéséhez.

Hibaelemzés és hibaelhárítás

• A fény nem világít levegő és köd nélkül?

Lehetséges problémák:
1. A tápvezeték dugója nincs csatlakoztatva;
2. Az elektromos vezeték megsérült;
3. Ha az aktuálisan beállított páratartalom alacsonyabb, mint a
környezeti páratartalom, a párásító nem ködösödik;
4. Ha a páratartalom eléri a beállított értéket, a párásító nem párásít.

Kezelési módszer:
1. Ellenőrizze és csatlakoztassa az energia csatlakozót;
2. Állítsa magasabbra a páratartalmat, amíg a fény nem gyullad ki.
3. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval a support@proaller.net címen

 Az áramellátás jelzőfénye levegő nélkül világít, vagy nincs
levegő kifújva a légkimenetből?

Lehetséges problémák:
1. Nincs víz a víztartályban;
2. A porlasztó vagy a ventilátor megsérült;

Kezelési módszer:
1. Tegyen vizet a víztartályba
2. Vegye fel a kapcsolatot az eladóval a service@techsend.hu címen.
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• A permetezett köd büdös

Lehetséges hibák:
Ez egy új termék, és a benne lévő víz nem tiszta

Kezelési módszer:
1. Mossa meg a víztartályt, vagy cserélje ki a vizet

• Kevesebb
ködmennyiség

Lehetséges
probléma:

Túl sok vízkő a porlasztólemezen vagy túl sok szennyeződés a vízben

Kezelési módszer:
1. Tisztítsa meg a porlasztólemezt, és cserélje le tiszta vízzel
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