
Típus: TS-8293

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termé-
künket. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a 
termék felszerelését és használatát illetően, ezért olvas-
sa el fi gyelmesen, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

A készülék bemutatása:

1) ON/OFF gomb.
2) A bekapcsolást jelző zöld LED dióda
3) A tartály telítettségét jelző piros LED dióda
4) Levegő bemenet
5) Kivehető víztartály
6) Száraz levegő kivezetés
7) Kábelcsatlakoztatás
8) Gumi talpak
9) Adapter
10) Jack
11) Hálózati kábel villásdugóval
12) Vízkiöntő nyílás
13) Víztartály
14) Kapcsoló

A termék funkciói

Ez a mini páramentesítő Peltier technológiával 
(nem kompresszorral) működik, ezért üzemeltetése 
rendkívül egyszerű és csendes. Kis helyiségekben való 
használatra alkalmas. Nagyobb helyiségekben javasolt 
több készülék egyidejű használata. A nem megfelelő 
szellőztetés következtében a konyhaszekrényekben, 
éléskamrákban, szekrényekben stb. a felgyülemlett pá-
rának köszönhetően penészgombák szaporodhatnak 
el. A mini páramentesítővel megszabadíthatja a nehe-
zen szellőztethető helyiségeket a felesleges párától.
Soha ne szerelje szét a készüléket, áramütést okoz-
hat. A szükséges javításokat mindig szakszervizben 
végeztesse.

Termékjellemzők

Kapacitás: megközelítőleg 200-250 ml naponta 25˚C 
átlaghőmérséklet és 85% páratartalom mellett
Hűtés: Peltier hőelem
Szellőző: 80mm x 80mm
Adapter: 10V egyenáramú adapter 2,4A
Áramfogyasztás: 24 W
Kivehető víztartály: 500ml
Vízszint kijelzés: automatikus kikapcsolás a tartály 
telítettségekor (felvillan a piros LED dióda)
Mérete: 154 mm x 218 mm x 130 mm
Üzemeltetési körülmények: 15˚C-nál melegebb és min. 
40% páratartalom

Üzembe helyezés

1)   Csomagolja ki a készlet részét képező 2 egységet: 
mini páramentesítő és hálózati adapter.
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2)   Csatlakoztassa az adaptert a páramentesítőhöz, 
majd a fali aljzathoz.

3)   Az ON/OFF kapcsolót állítsa ON fokozatra, ekkor a 
készülék bekapcsol. Felvillan a zöld LED dióda. Hall-
ható és érezhető, ahogy a szellőzőnyíláson keresztül 
távozik a levegő a készülékből.

4)   A kikapcsoláshoz állítsa az ON/OFF kapcsolót OFF 
fokozatba. Ekkor a páramentesítő kikapcsol.

Kapcsolja be a készüléket és helyezze el a megfelelő 
helyiségben, ahol csökkenteni szeretné a levegő párás-
ságát. Ha a tartály megtelt (kb. 500 ml víz), a készülék 
automatikusan kikapcsol és felvillan a piros LED dióda.
A tartály kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket. Ezután 
vegye ki a víztartályt és ürítse ki. Illessze vissza a tartályt 
a helyére, majd kapcsolja be újra a páramentesítőt. 

Karbantartás
Tisztítás előtt kapcsolja ki a páramentesítőt és húzza 
ki a kábeldugót a fali aljzatból. Puha törlőkendővel 
törölje le a készülék felületéről a port, a szellőzőrácsot 
és nyílásokat puha kefével portalanítsa.

Figyelem
1)   A készüléket kapcsolja ki minden használat után a 

kapcsológomb OFF fokozatra állításával.

2)   Az adaptert ne használja nedves, párás környezet-
ben, és mindig megfelelően szellőztetett helyiség-
ben tárolja, elkerülve az esetleges túlforrósodást.

3)   A megfelelő szellőzés érdekében az elülső rácsot és 
a felső levegő kivezető nyílást tartsa távol függö-
nyöktől, ruházattól, műanyag csomagolóanyagoktól 
…stb.

4)   Ha a készülék nem működik, a szükséges javíttatáso-
kat mindig szakszervizben végeztesse.

5)   A készüléket mindig egyenletes, stabil felületre 
állítsa, elkerülve ezzel, hogy a víztartályból kifolyjon 
a víz.

 

Környezetvédelem

Információk az elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítéséről

A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megron-
gálódás után, amikor a javítása már nem gazdaságos, 
a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, 
hanem szedje szét alapanyagai szerint és a környe-
zetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes 
anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.

A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti ér-
tékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűj-
tő 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 termék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik

•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-
tes alkatrészkopásra, elhasználódásra

•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 
meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)

•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 
klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-
szerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben keletkezett mechanikus sérülésekre.

•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő 
kiegészítők használata során fellépő meghibásodá-
sokra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében a 
nem megfelelően bebiztosított szállítási körülmények 
során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa 
felelős.

A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató 
megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék 
továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges 
nyomdai hibákért.

Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi 
terméktől.
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