
Deerma Párásító
Dem-F628s

Olvassa el ezt a használati útmutatót a használat előtt.



Biztonsági utasítások

1. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a terméket
nedves kézzel.

2. Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa ezt a készüléket megfelelő
engedélyek/szakértelem nélkül.

3. Amikor a párásító be van kapcsolva, ne érintse meg a porlasztó
lemezt, mert ez égési sérüléseket okozhat.

4. Kerülje a tápkábel mechanikai sérülését (törés, karcolás), mert
sérülésekhez vezethet. Ezenkívül győződjön meg róla, hogy nemzárlatos.
A fenti tényezők mindegyike áramütést okozhat, rövidzárlatot vagy
tüzet.

5. Ne cserélje ki egyedül a tápkábelt. Ha bármilyen meghibásodásra
utaló jelet észlel azonnal kapcsolja ki a készüléket.

6. Ha a tápkábel megsérült, a cseréjére vonatkozó összes munkát csak
a készülék gyártója végezheti.

7. A készülék működése közben szigorúan tilos a víztartályt leválasztani
a készülékről, valamint megérinteni a tartályt, amelyben viz található.

8. A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
9. Zivatar idején húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Akkor is szükség
van erre, ha a párásítót hosszabb ideig nem használja.

10. Ne fordítsa fel a készüléket, amikor az működik és ha víz van benne
- ellenkező esetben a belső elektronikus alkatrészek megéghetnek.

11.A párásítót csak felnőttek használhatják a használati utasítást
követve.

12. Ne vezesse a készülék kábelét szőnyeg alatt. Ne takarja le
szőnyegekkel és más hasonló tárgyakkal. Ne helyezze a kábelt bútor
vagy háztartási készülékek alá. Ezért az emberek aktív mozgásterétől
távol kell elhelyezni, hogy megakadályozza a kábelben való elbotlást
és az elesés kockázatát.



Elővigyázatossági intézkedések

1. Ez a termék csak 120V-os, 60Hz-es áramforráshoz csatlakoztatható.

2. A párásító kézhezvétele után, a készülék működtetése előtt helyezze
30 percre szobahőmérsékletre. Ezzel elkerülhető a víztartály károsodása
a hirtelen hőmérséklet-változások miatt.

3. Ezt a párásítót csak normál szobahőmérsékleten használja.

4. Ezt a készüléket vízszintes felületre kell helyezni.

5. Kerülni kell ennek a terméknek a fapadlóval való közvetlen
érintkezését, mert károsíthatja a fát a rákerülő víz miatt.

6. A párásítót legalább 2 méterre helyezze el a bútoroktól és
háztartási készülékektől a sérülések elkerülése érdekében.

7. Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól és közvetlen napfénytől.

8. A párásító károsodásának elkerülése érdekében ne töltse fel 40°C
(104°F) feletti hőmérsékletű vízzel a tartályt és a speciális nyílást.

9. Kerülje el, hogy víz jusson a levegőkimenetbe. Ha víz szivárog be
a készülék testébe, szárítsa meg és tisztítsa meg a párásítót az esetleges
sérülések elkerülése érdekében.

10. Ne hagyja, hogy a víz megfagyjon a termékben, hogy elkerülje a
meghibásodást.

11. Ne töltse fel a párásítót mással, csak vízzel. Ellenkező esetben a
spray funkció jelentősen károsodni fog.

12. Mielőtt leereszti a párásítót, kapcsolja ki, és húzza ki a tápegységből.

13. Soha ne mozgassa a készüléket használat közben. A párásítóval
való bármilyen művelet végzése előtt ki kell kapcsolni és le kell
választani az áramellátásról.

14. Ne engedje, hogy víz kerüljön a párásítóba vagy az eszköz
levegőkivezető nyílásaiba.

15. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a párásító
belsejébe.



16. Ezt a készüléket a gyártón kívül más nem szerelheti szét. Ha így tesz,
a garancia érvényét veszti.

17.Ha víz kerül a gép testébe, azonnal távolítsa el.

18. Ne adjon illat-esszenciát a víztartályba, mivel az a párásítón
repedéseket és a készülék károsodását okozhatja.

Termék tervezési leírás

Az alkatrészek listája és összeszerelési sorrendjük

1. Szórófej 2. Víztartály 3. Vízszint jelző
4. Vízszelep 5. Kijelző 6. Motorház

Megjegyzés: A fenti tétellista eltérhet a ténylegestől.



Termék paraméterei

A termék működése

1. Helyezze a párásítót sima, stabil felületre, vegye ki belőle a víztartályt,
majd fordítsa fejjel lefelé és csavarja le az alkatrész alján található
kupakot.
2. Töltse fel megfelelő mennyiségű tiszta ivóvízzel.
3. Csavarja fel a tartály kupakját.
4. Rögzítse a víztartályt a motorházra, csatlakoztassa a tápkábelt a
konnektorba. A párásító bekapcsolása előtt győződjön meg arról,

Terméknév Párásító
Termékmodell F628S

Névleges feszültség(V) 220... 240 V, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény (W) 25W
Űrtartalom (l) 5 l
Készülék méretei (mm) 190 x 190 x 350 mm

Vegye ki a víztartályt.
Fordítsa fejjel lefelé a tartályt,
csavarja ki a tetején.

Öntsön bele vizet Csavarja vissza a tetején.



hogy a tápegység üzemi feszültsége megegyezik az eszköz névleges
feszültségével.

Használati utasítások:

Dugja be a dugót a konnektorba, a párásító hangjelzést ad és
készenléti üzemmódba kapcsol. Ezt követően kövesse az alábbi
utasításokat:

1. Bekapcsoló/párásító gomb: Amikor először nyomja meg ezt a
gombot, a párásító hangjelzést ad és alapértelmezés szerint alacsony
fogyasztású párásító módban elindul. A második megnyomás után a
készülék közepes intenzitású párát generál, a harmadik után pedig
magas intenzitásút. Az üzemmód kiválasztásakor a kijelző ennek
megfelelően változik. A párásító bekapcsolása után automatikusan
megjelenik a kijelzőn felváltva az aktuális páratartalom és hőmérséklet.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a
gombot három másodpercig.

2. Időzítő gomb: Az időzítő 12 óráig állítható be. Minden megnyomás
egy órát ad hozzá, a tizenharmadik megnyomás után az időzítő
kikapcsol. Amikor a beállítási folyamat befejeződött, a kijelző mutatja a
párásító befejezéséig hátralévő időt és az időzítő ikont. Kattintson és
tartsa lenyomva ezt a gombot három másodpercig a kijelző
aktiválásához és a visszakapcsoláshoz nyomja meg bármelyik gombot.

3. UV gomb ("UV"). Nyomja meg ezt a gombot az UV-tisztító funkció
aktiválásához (a megfelelő jelzőfény kigyullad). Nyomja meg újra a
funkció kikapcsolásához (a jelzőfény kialszik).

4. Párásító gomb. Az első megnyomáskor az alapértelmezett érték 45%,
a gomb ismételt megnyomásakor mindig 5%-ot ad hozzá ( 90%-ig). A
következő gombnyomás letiltja ezt a funkciót.
A kívánt páratartalom kiválasztása után a jelzőfény 2-szer felvillan, és a
párásító állandó üzemmódba lép.
A páraképzés megszűnik, amint a környező légkör páratartalma eléri a
beállított értéket, és újraindul, ha az alá csökken a páratartalom.

5. Víztartály védelme. Ha a párásítóból kifogy a víz, három hangjelzést
ad. Ráadásul miközben a piros lámpa kigyullad és a kijelző villogni kezd
(amely továbbra is mutatja az aktuális páratartalmat és hőfokot).
Öntse a szükséges mennyiségű vizet a készülékbe - ezután a tartály
jelzőfénye kikapcsol, és a párásító továbbra is a megszokott módon
fog működni.



Tisztítás és karbantartás

• Rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt, a speciális nyílást és a
permetezőlapot. Tisztítás előtt feltétlenül kapcsolja ki a párásítót és
húzza ki a konnektorból.
• Javasoljuk, hogy a készüléket 5 naponta tisztítsa meg.
• Külső párásító tisztítása: Puha és tiszta nedves ruhával törölje le a
termék külsejét.
• NE használjon kemény anyagokat, hogy elkerülje a készülék
alkatrészeinek sérülését.
• NE használjon vegyi tisztítószert a párásítón.
• Időben cserélje ki a vizet a tartályban, és tartsa mindig tisztán a
párásító belső alkatrészeit.
• Ha a párásítót hosszabb ideig nem használja, akkor a belsejét ki kell
szárítani.

Ellenőrzés és hibaelhárítás

A kijelző nem működik, nem áramlik a levegő, és nem keletkezik köd
sem.
Lehetséges ok:
1. A tápkábel csatlakozója nincs bedugva a konnektorba.
2. A tápkábel sérült.
3. Ha a páratartalom beállítása alacsonyabb, mint a környezeti
páratartalom, a párásító nem fog párásítani.



4. Ha a páratartalom eléri a beállított értéket, a készülék abbahagyja a
ködképződést.
Megoldás:
1. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozójának állapotát, és csatlakoztassa a
tápegységhez.
2. Emelje meg a készüléken beállított páratartalmat, amíg a párásító el
nem kezd ködképződni.
3. Lépjen kapcsolatba az eladóval.

A tápellátás jelzőfénye világít, de nem szívódik be levegő, vagy nem
jön ki levegő a készülékből.
Lehetséges ok:
1. Nincs víz a tartályban.
2. A porlasztó vagy a ventilátor nem működik.
Megoldás:
1. Töltsön vizet a tartályba
2. Lépjen kapcsolatba az eladóval.

A kipermetezett párának kellemetlen szaga van.
Lehetséges ok:
Új terméket használnak, vagy a tartályban lévő víz túlzottan
szennyezett
Megoldás:
Öblítse ki a tartályt, vagy cserélje ki benne a vizet

Nem termel elég párát
Lehetséges ok:
Túl nagy vízkő felhalmozódás van a porlasztó lemezen, vagy túl magas
a szennyeződés a használtban lévő vízben
Megoldás:
Tisztítsa meg a porlasztólemezt és töltse fel tiszta vízzel.

Gyártó cég: Foshan Shunde Deerma Electric Appliances Co. Kft
Cím: 4 Longhui Road, Malun Village Committee, Beijiao, Shunde,
Foshan, Guangdong, Kína
Kínában készült


