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HULevegőpárásító
Használati útmutató

Használatba vétel előtt olvassa el a használati 
útmutatót. Ez az ultrahangos párásító készü-
lék nagyfrekvenciás ultrahangos oszcillációs 
módszerrel bontja fel a vizet apró 1-5μm-os 
párarészecskékre. Rendkívül fejlett ultrahan-
gos technológiáját a tudomány számos terü-
letén alkalmazzák. 

Tulajdonságok
Tartozékok: szelep és szűrő
Feszültség: 100~240V /50~60Hz
Áramfelvétel:  18W
Maximális páramennyiség: 280ml/ó 

Felhasználói útmutató
Töltse meg a víztartályt átforralt vagy desztil-
lált hideg vízzel. A párakibocsátót és a tartályt 
hetente egyszer tisztítsa meg. Rendszeresen 
cserélje a vizet a tartályban. Ha hosszabb ide-
ig nem használja a készüléket, vegye ki belőle 
a szűrőt. A szűrőt és aroma alátétet szárítsa ki. 
Tárolás előtt tisztítsa meg a készülék összes 
részét, hagyja kiszáradni, majd száraz helyen 
tárolja.

Felhasználási cél
Állítsa a párásítót vízszintes helyzetben egye-
nes felületre. Vegye ki a víztartályt, csavarja le 
a szűrőt és szelepet, majd töltse meg a víztar-
tályt átforralt vagy desztillált hideg vízzel. 
Csavarja vissza a szűrőt és szelepet, törölje le 
a vízcseppeket a tartály pereméről és illessze 
vissza a helyére. 
Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz, 
bekapcsolás után felvillan a kontrollégő.  
Ha a LED égő zölden világít, a készülék pá-
rát bocsát ki. Ha a LED égő pirosan világít, 
a készülékből kifogyott a víz. A kapcsológomb 
elfordításával szabályozható a párakibocsátás 
intenzitása. 
A színes háttérvilágítás bekapcsolásához 
nyomja meg a LED ON/OFF gombot. A párásító 
fokozatosan váltja a színét ibolyaszínről, indi-
gókékre, kékre, zöldre, sárgára, narancssárgá-

ra, végül pirosra. A gomb megnyomásakor a 
színek váltakozása leáll, és a készülék a gomb 
megnyomásakor aktuális színben világít folya-
matosan. A gomb ismételt megnyomásával 
kiválaszthatja a kívánt háttérszínt. Kikap-
csoláshoz nyomja meg párszor a gombot. 
A piros színre váltás után a háttérvilágítás ki-
kapcsol.  A háttérvilágítás a párásító funkció-
tól függetlenül önállóan is használható.
A levegő illatosításához a készülék belsejében 
lévő alátétre csepegtessen illóolajat. Az alátét 
a készülék oldalsó részén, a bordázott fedél 
alatt található.

Üzemeltetési tudnivalók
Ne töltsön a tartályba  45ºC-tól melegebb vi-
zet. 
Használat után törölje szárazra a készülék bel-
sejét puha törlőkendővel. 
Ne használja és ne tárolja a készüléket  5°C-nál 
alacsonyabb hőmérsékleten.
A víztartályba ne tegyen fémeket, vegysze-
reket és tisztítószereket. Az aromaolajat ne 
közvetlenül a víztartályba, hanem az oldalsó 
alátétre csepegtesse.
Ne mozgassa a vízzel feltöltött készüléket, ki-
folyhat a víz és meghibásodhat a készülék.
Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfényre.
Tartsa távol a készüléket elektromos berende-
zésektől, bútoroktól stb.
Ha hosszabb ideig nem használja a készülé-
ket, kapcsolja ki és áramtalanítsa.
Soha ne ürítse ki a víztartályt ha a készülék 
bekapcsolt állapotban van. Ellenkező esetben 
kiéghet a párakibocsátó.
Megfelelő mennyiségű vízzel feltöltött tartály-
lyal a készülék 9-11 órán át folyamatosan mű-
ködtethető.

Biztonsági óvintézkedések
Soha ne cserélje ki a csatlakoztató kábelt 
sajátkezűleg. A terméket nem használhatják 
gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal 
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élő személyek, valamint olyan felhasználók, 
akik nem ismerik a termék rendeletetésszerű 
használatára vonatkozó tudnivalókat és biz-
tonsági óvintézkedéseket, ha nem biztosított 
a megfelelő felügyelet.
Az elektromos készülékek használata baleset-
veszélyes lehet.
Soha ne nyúljon a csatlakoztató kábelhez 
nedves kézzel. Áramütést okozhat. 
Ha a készülék feldőlt, legyen nagyon óvatos. 
Soha ne szerelje szét a készüléket, amíg az be 
van kapcsolva.
Ha a készülék használat közben furcsa hangot 
ad ki vagy szagot áraszt, azonnal kapcsolja ki 
és húzza ki a kábelt a fali aljzatból. A szükséges 
javításokat mindig bízza szakszervizre.
Tisztítás vagy bármilyen karbantartási műve-
let előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a 
kábelt a fali aljzatból.
Ne nyúljon a készülékben lévő vízbe, ha a ké-
szülék be van kapcsolva.
Soha ne kapcsolja be a párásítót, ha a víztar-
tály üres.
Soha ne nyúljon éles tárgyakkal az  oszcillátor-
hoz.
A rendeltetésszerű használat és a balesetek 
elkerülése végett mindig ügyeljen a készülék 
elhelyezésére.
A készüléket mindig stabil, egyenes felületre 
állítsa.
Tartsa megfelelő távolságban a készüléket hő-
forrásoktól.
Tartsa távol a készüléket elektromos berende-
zésektől, bútoroktól stb, elkerülve ezzel hogy 
a kibocsátott pára kárt tegyen az elektromos 
készülékekben vagy bútorokban.
A párásítót kizárólag szobahőmérsékletű he-
lyiségekben használja.

Tisztítás és karbantartás
Tisztítás vagy bármilyen karbantartási műve-
let előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a 
kábelt a fali aljzatból.
Tisztítsa meg a víztartályt legalább 2-3 hetente.
Csavarja le a tartály fedelét, vegye ki a szűrőt 
és öblítse le vízzel.

Hetente legalább egyszer tisztítsa ki a tálkát. 
A tálkában található esetleges lerakódások 
eltávolításához használjon puha törlőkendőt, 
majd öblítse le vízzel. 
6 havonta cserélje ki a szűrőt. 
Ha a szűrőt 6 hónapon át folyamatosan hasz-
nálta vagy a tartályt kb. 150-szer újratöltötte, 
szükséges kicserélni a szűrőt.
Mindig tisztítsa meg a szűrőt és az aroma alá-
tétet, ha hosszabb ideig nem használta a ké-
szüléket. Tárolás előtt tisztítsa meg a szűrőt 
és az aroma alátétet, hagyja kiszáradni, majd 
száraz helyen tárolja.

Külső felületek tisztítása
Törölje tisztára a készülék külső felületét be-
nedvesített puha törlőkendővel. A szelepet 
tisztítsa meg vízzel. 

Tárolás
Ha hosszabb ideig nem használja a párásítót, 
tisztítsa meg, szárítsa ki és száraz helyen tárol-
ja.

Fontos
Soha ne nyúljon éles tárgyakkal a készülék 
alkatrészeihez. A tisztításhoz kizárólag be-
nedvesített puha törlőkendőt használjon. Az 
oszcillátor vízkőtelenítéséhez használjon víz-
kőoldó szert (esetleg vizes-ecetes oldatot). 
Soha ne próbálja kézzel lekaparni a vízkőlera-
kódásokat.
Ne tisztítsa a készülék felületet oldószerekkel, 
benzinnel, petróleummal és egyéb vegysze-
rekkel.
A készülék felületének tisztításához ne hasz-
náljon semmilyen tisztítószert, csak tiszta vi-
zet.
Tisztításkor ügyeljen rá, hogy a készülék bel-
sejébe ne kerüljön víz, meghibásodhatnak az 
alkatrészek.
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Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges oka Megoldás

Az indikátor nem világít, nem 
képződik pára

Nincs megfelelően csatlakoz-
tatva az adapter.
A kapcsoló nincs bekapcso-
lás fokozaton.

Csatlakoztassa az adaptert.
Kapcsolja be a készüléket.

Az indikátor világít, nem 
képződik pára

A víztartályban nincs víz.
A páraszabályzó gomb nincs 
bekapcsolva.
Nincs lezárva a fedő. 

Töltse fel a víztartályt.
Kapcsolja be.
Zárja le a fedőt. 

Rossz illatú a kibocsátott pára A víztartály piszkos. Tisztítsa meg és töltse fel újra 
a tartályt.

Kevés mennyiségű pára Eltömődött a párakibocsátó.
Piszkos a víz vagy túl sokáig 
állt a tartályban. 

Tisztítsa meg a párakibo-
csátót.
Cserélje ki a vízet.

Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a 
kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási kö-
rülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja 
a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék tovább-
fejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell 
különbözhet a valódi terméktől. 


