
Párásító
Tartsd az életedet mindig tisztán és 

felfrissülve.



TERMÉKSZERKEZET

Ködfúvóka Víztartály Víztartály fedele

Házrész IndikátorHálózati 
vezeték
Bekapcsoló 
gomb

KAPCSOLÁSI RAJZ
Ez a kép itt csak referenciaként szolgál. Bármilyen 
változás esetén nem adunk más értesítést. A tényleges 

& porlasztó 
tábla

Víz nélküli 
automatikus 

kikapcsoló gomb

Indikátor

Bekapcsoló 
gomb

Ventilátor

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

rendszeresen tisztítsa meg a víztartályt és a víztartályt.

tisztítható.

tisztítsa a gépet inkább tiszta vízzel, mint mosószerrel.

tisztítószert. Olvassza fel a citromsavat 60°C-os vízzel 

és tartsa ezt a keveréket 5 percig a mérlegen. Ezután egy 

 

víztartályt, hogy a gépet tisztán tartsa.

helyen.

MEGJEGYZÉS

eltávolításához. Töltse fel vízzel közvetlenül vagy az 

a víztartály fedelét, és helyezze vissza a víztartályt az 
alapra. Ezután elkezdheti használni a gépet.

porlasztót használ a víz porlasztásához. A víztartály csak 
átmeneti víztároló eszközként szolgál, és elkerülhetetlen, 

-



POLARIZÁLT DUGÓ
Ez a készülék poláros dugóval rendelkezik (az egyik 

konnektorba, fordítsa meg a dugót. Ha még mindig nem 

FONTOS

FONTOS

 
nélkül.
4. A tápvezeték bármilyen sérülése esetén a gyártó vagy 
annak karbantartó részlege vagy hasonló professzionális 
karbantartó szerv vagy személyzet kivételével senki sem 
végezhet cserét.
5. Bármilyen meghibásodás esetén azonnal húzza ki a 
gépet a hálózatból. Az ilyen meghibásodásokat a 
gyártónak vagy annak karbantartó részlegének vagy 

 

hálózatból.

be van dugva vagy vízzel van töltve.

alkatrészek közelébe, amikor a gép be van dugva.

esszenciát vagy hasonló, nem általunk gyártott vagy 
engedélyezett anyagokat.

távolságra a bútoroktól vagy más háztartási készülékek -

abba a termék használatát.

károsodhat.

mivel a nedvesség deformációt okozhat a fapadlón.

bútoroktól 
a nedvesség hatását.

gépbe 

különben a gép károsodhat.

mosószert a víztartályba, mert ez veszélyeztetheti a 
porlasztást.

a hálózatból.

mozgatná, tisztítaná vagy több vizet adna hozzá; 

nyílásba.

víz a gépbe.

TERMÉKPARAMÉTEREK



HASZNÁLATI UTASÍTÁS TULAJDONSÁGOK

1. Vegye ki a víztartályt.

állítsa vissza a vízszelepet.

3. Tegye vissza a víztartályt az alapra. Csatlakoztassa a 

másodpercenként 1,7 millió nagyfrekvenciás rezgést 
produkálnak, és a vizet 1-5 mikronos ultra�nom 

a gépet úgy tervezték, hogy a kívánt páratartalmat tartsa 
a szobában, és megakadályozza a statikus elektromossá -
got.

a gombot a gép indításához, ekkor a gép az I. szinten 

meg a gombot háromszor a gép kikapcsolásához, 

ad.

HIBAELHÁRÍTÁS

automatikus kikapcsolás akkor indulhat el, ha a víz 
lefolyik.

Gyenge köd

Tisztítsa meg a porlasztót, és töltse fel a víztartályt tiszta 
vízzel.

felület.

a gépet szilárd felületre.

kirendeltségünkkel vagy a beszállítóval, ha problémái nem 
oldódnak meg a fentiekkel. A gép szétszerelése nem 
szakembereknek szigorúan tilos.










