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Ez a termék megfelel a 2002/96 / EU irányelvnek.
Ezen a készüléken az áthúzott hulladéktároló jele látható. Ez azt jelzi, hogy a hasznos élettartam végén nem lehet háztartási hulladékként
ártalmatlanítani, hanem elektromos és elektronikus berendezések hulladékgyűjtő központjába kell vinni, vagy egy csere megvásárlásakor
visszaküldeni egy kiskereskedőhöz.

MO-EL S.p.a.
Via Galvani, 18
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ITALY
tel +39 (0522) 868011
fax +39 (0522) 864223
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A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket hasznos élettartamuk végén eldobja a megfelelő csatornákon keresztül. Ennek elmulasztása
a hulladék-ártalmatlanításra vonatkozó jogszabályokban megállapított szankciókat eredményezheti.
A megfelelő elkülönített hulladékgyűjtés és az azt követő újrahasznosítás, feldolgozás és környezetkímélő hulladékkezelés csökkenti a
felesleges káros környezeti károkat és az esetleges egészségügyi kockázatokat, valamint elősegíti a készülékben felhasznált anyagok
újrahasznosítását.
A hulladékgyűjtéssel és ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő szolgálathoz vagy a
boltba, ahonnan a készüléket vásárolta.
A gyártók és az importőrök közvetlenül vagy kollektív rendszerekben való részvétellel teljesítik az újrahasznosítás, a feldolgozás és a
környezetvédelmi szempontból kompatibilis hulladékkezelés felelősségét.

Hordozható párologtató léghűtő
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Ez a kézikönyv digitális formában elérhető a weboldalon

www.mo-el.com
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HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Használat előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, mert fontos
biztonsági információkat tartalmaz a termék telepítéséhez, használatához és karbantartásához. A kézikönyvet óvatosan kell tárolni és átadni az új felhasználónak, ha a berendezést másoknak továbbadják.
A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes ﬁgyelmeztetés
nélkül módosítsa a termék speciﬁkációját. A megadott technikai adatok hozzávetőlegesek.
1. Ezt a készüléket kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre
tervezték, azaz szobahőmérsékletű hűtésre. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen használatból eredő károkért vagy sérülésekért.
2. Miután eltávolította a termék csomagolását, ellenőrizze, hogy
minden darabja megvan, nincsenek rajta sérülések vagy beavatkozás jelei.
3. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva tartsa, mert veszélyesek lehetnek.
4. A készüléket csak nyolc évnél öregebb (vagy csökkentett ﬁzikai,
érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy a szükséges ismeretek és tapasztalatok nélkül) gyermekek használhatják
felügyelet alatt, vagy ha megfelelő képzésben részesültek a biztonságos használat és potenciális veszélyek miatt. A gyermekek nem
játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást csak a
felhasználó végezheti el, felügyelet nélküli gyermek nem.
Ha
a tápkábel sérült, ne használja a készüléket. A javítást szerviz
5.
vagy egy megfelelően képzett személy végezze a veszély elkerülése érdekében.
6. Ne engedje, hogy a kábel vagy a dugó érintkezzen forró felületekkel.
7. A készüléket nem szabad olyan helyen elhelyezni, ahol gyúlékony
gázok vagy veszélyes gőzök lehetnek.
8. Ne tegye ki a készüléket rendkívül szennyezett környezetbe.
9. Mindig győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a levegő áramlásához.
10. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, győződjön meg róla, hogy a
hálózati tápfeszültség megegyezik a készülék alján lévő adattáblán
feltüntetettekkel.
11. A termék használata során bizonyos alapvető szabályokat - amelyek
minden elektromos készülékre jellemzőek - alkalmazandók:

•
•
•
•

Ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves kézzel
Ne kezelje a készüléket mezítláb
A készülék kihúzásához közvetlenül a csatlakozót húzza meg
Ne hagyja, hogy a készüléket gyermekek felügyelet nélkül használják
12. Kerülje el a hosszabbítókábelek vagy elosztók használatát.
13. Ne módosítsa a terméket semmilyen módon, mert ez veszélyeztetheti a biztonságát.
14. Tartsa a csatlakozásokat szárazon.
15. Soha ne merítse a készüléket vízbe.
16. Húzzuk ki a készüléket a hálózati aljzatból,ha hosszabb ideig
nem használjuk.
17. A víztartály szintjének nem szabad meghaladnia a "MAX" jelet.
Párásítás közben a vízszint nem mehet a "MIN" jel alá.
18. Ne takarja le a légbeömlőket.
19. Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, mielőtt bármilyen
karbantartást elvégezne.
20. Hibák vagy üzemzavarok esetén forduljon egy hivatalos szerviz
központhoz, és ragaszkodjon az eredeti alkatrészek használatához.
MŰKÖDÉS

A meleg levegőt a párologtatóba szívja, áthalad a méhsejtszűrőn.
A víztartályból a víz átmegy ezen a szűrőn, levegőből származó hőt
átadja a víznek, így lehül és párásodik.
Ezután a ventilátor szétszórja a hideg levegőt a környezetbe.
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ELŐZETES MŰVELETEK
- Vegye ki a készüléket a csomagolásából.
- Ellenőrizze, hogy minden részegység megtalálható-e a dobozban:
használati útmutató, garancia, távirányító és maga a készülék.
- Nyissa ki az elülső nyílást és öntsön bele tiszta vizet. A vízszintnek
mindig a két vonal között kell lennie, MIN és MAX. (1. ábra)
- A tartályt egy tömlőn keresztül hálózati vízellátásról is fel lehet tölteni
automatikusan. (2. ábra)
-Dugja a készüléket a konnektorba.
-Nyomja meg a BE / KI gombot a termék vezérlőpanelén.
- A hűtési hatás további növelése érdekében tegyen jeget a jégtartályba
ez tovább hűti a vizet, és így a készülékből kilépő levegőt. (3. ábra)
-A vízszintes lapátok szöge beállítható a hűvös levegő áramlás pontosabb irányításához. Ehhez fogja meg az egyik központi pontot, ahol a
lapátok két függőleges oszlopon keresztül vannak egymáshoz csatlakoztatva, majd mozgassa felfelé vagy lefelé. Ne mozgassa túl nagy
erővel a törések elkerülése érdekében.
3. ábra

1. ábra

2. ábra

z

zz

TÁVIRÁNYÍTÁS
A távvezérlő két AAA elemet igényel (nincs mellékelve).
A távirányító ugyanazokat a gombokat tartalmazza, amik megtalálhatók
a terméken, így minden funkciót 6 méteren belül el lehet érni.
Irányítsa a távirányítót a készülék elejére.

VEZÉRLŐ PANEL
A készülék működtetéséhez / vezérléséhez szükséges gombok megtalálhatók a kezelőpanelen és a távirányítón:

Sleep: Alvó üzemmód, leállítja az összes LED-et
Anion: Ha az üzemmód aktív, akkor a készülék negatív ionokkal segíti a levegő tisztítását.
Type: Szellőztetés típusválasztás, a normál, a természetes
és az éjszakai szellőztetés között vált.
Speed: Ez a gomb a ventilátor sebességét váltja: magas,
közepes vagy alacsony.
Timer: A gomb megnyomása aktiválja az időzítő funkciót.
Az időzítő gomb többszöri megnyomásával az időzítés időtartamát lehet beállítani, legfeljebb 15 óra.
Cool: Ez a gomb aktiválja a hűtő-párásító funkciót. Ellenőrizze,
hogy van-e víz a tartályban, mielőtt aktiválná ezt a funkciót,
megakadályozva a készülék károsodását.

Swing: Ez a gomb aktiválja a függőleges lapátok mozgató
funkcióját a jobb légáram-eloszlás érdekében.
On/Oﬀ: A készüléket kapcsolja be vagy ki.

Víztartály
automata
feltöltőnyílása
csatlakoztatás
hálózati
vízelláshoz

Kábeltartó

Foggantyú

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE
A termék ideális helyzete egy nyitott ajtó vagy ablak előtt lehet, a levegő
keringetésének megkönnyítése érdekében.
Győződjön meg róla, hogy a készülék vízszintes felületre van helyezve.
A termék párásítóként is használható túlságosan száraz környezetben.
Ebben az esetben az ablakokat zárva kell tartani.
Ne használja a szabadban.
MŰSZAKI ADATOK

Súly
Méretek

30 L
13.9 Kg
470x380x1230 mm

TISZTÍTÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS
A készüléket mindig le kell húzni, mielőtt bármilyen tisztítási
vagy karbantartási műveletet elvégezne!
- A légszűrők tisztítása
Távolítsa el a csavarokat a szűrő tetején és húzza felfelé a szűrőt.
Mossák le a szűrőt semleges mosószerrel és puha, sörtéjű ecsettel,
majd öblítsük le tiszta vízzel. Végül helyezze vissza a szűrőket és
csavarja vissza a csavarokat.
A készülék tisztítása
Tisztítsa meg semleges mosószerrel és puha ruhával.

-

Vízszintjelző

Vezérlő
panel

Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, vegye fel a
kapcsolatot a viszonteladóval vagy egy hivatalos technikai ügyfélszolgálattal. Minden javítást egy szervizközpontnak kell végeznie.
Mindig ragaszkodjon az eredeti pótalkatrészekhez.

Kézi vízszintes
lapátok

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Víztartály leeresztő

Tartály térfogata

Víztartály kézi feltöltő
nyílása

4000 m 3/h

Automata
függőleges
lapátok

Légszállítás

Kijelző

180 W
Levegő szűrők

220 V - 50 Hz

Teljesítmény

Jégtartó

Tápfeszültség

