
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Háztartási Párátlanító  

MEACO 30L és 40L 

Kondenzációs 
BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK 

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót 

FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható. Egyéb területen 
történő használatát a gyártó nem javasolja. 

1. Ne használja a gépet, ha a csatlakozó vagy a kábel meghibásodott. 
2. A gépet minden esetben álló helyzetben használja és tárolja. 
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy otthonában az üzemelési áramforrás 

megfelelő-e (220 V) 
4. A gépet 5-35°C között használja. 
5. Ne helyezze a gépet függöny és egyéb tárgyak közvetlen közelébe - min 

30cm. 
6. A szárítási üzemmód használatakor figyeljen a gép megfelelő távolságára a 

vizes ruháktól. 
7. Soha ne helyezzen egyéb tárgyat a gép tetejére. 
8. Elektromos meghibásodás elkerülése végett soha ne helyezze a gépet 

közvetlenül vizes területre, ne locsolja a gépet vízzel. 
9. Soha ne húzza ki a gépet az "ON/OFF" gombbal történő kikapcsolás előtt. 
10. Kikapcsolás után mindig áramtalanítsa a gépet. 
11. A víztartályt mindig ürítse ki használat után. 
12. Ha a gépet gyerek, háziállat közelében használja, a gép folyamatos ellenőre 

szükséges. 
13. A kábelt ne helyezze padlószőnyeg alá. Figyeljen ara, hogy a kábel mindig 

látható legyen. 
14. Ne helyezze a gépet napra. 
15. A meghibásodott gépet a márkaképviselet szervizében javíttassa meg. Saját 

kezű javítással a garancia elveszik, valamint személyi sérülés következhet be 
16. Ne használja a gépet hosszabbítóval, csak ha nagyon szükséges, mivel a 

hosszabbító a kábel túlmelegedését okozhatja. 
17. A gépet a levegőszűrő nélkül ne használja. 

 
 
 
 



TERMÉKLEÍRÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRÁNYÍTÓ PANEL 

 
ÜZEMELTETÉS 

 

A GÉP BEKAPCSOLÁSA ÉS ÜZEMELTETÉSE 
1. A páraszabályzást irányító gombot csavarja az „OFF” –ra. 
2. Helyezze áram alá a gépet. 
3. Állítsa be a kívánt páratartalmat az 1-9-ig terjedő skálán. 
4. A maximális párátlanítási teljesítmény elérése érdekében a gombot csavarja a 

„MAX” jelre. 
5. A gép első használatakor érdemes a gombot maximális erősségen használni, amíg 

eléri a megfelelő páratartalmat. Későbbi használat során a párátlanítási 
teljesítményt alacsonyabbra lehet állítani. A gép a beállított páratartalom elérése 
után leáll, majd automatikusan újraindul. 

A gép működése során a „Drying” lámpa világít. Ha a gép elérte a kívánt páratartalmat, 
a gép leáll és a „Drying” lámpa nem világít. 
 
A GÉP KIKAPCSOLÁSA 
1. A páraszabályzást irányító gombot csavarja az „OFF” –ra 
2. Áramtalanítsa a gépet, ha azt hosszabb ideig nem használja. 
 



LEOLVASZTÁS 
Kompresszoros párátlanító készülékeknél 15 °C alatti üzemeltetés esetén jég képződik 
a hűtőrácsokon. Ebben az esetben a gép működése ideiglenesen leáll (leolvasztás). 
Ilyenkor a „Defrosting” lámpa világít. Minél hidegebb közegben történik a gép 
használata a leolvasztási folyamat annál gyakoribb. A leolvasztás után a gép 
automatikusan újraindul.  

 
VÍZTARTÁLY MEGTELÉSE (Empty tank) 
1. A LED kigyullad, ha a víztartály megtelik, vagy ha az ürítés után rosszul kerül 

visszahelyezésre. 
 
A TARTÁLY ÜRÍTÉSE ÉS A GÉP TISZTÍTÁSA 

 
A víztartály megtelését hangjelzés jelzi és a „Empty tank” 
LED kigyullad. A gép üzemelése automatikusan leáll. 
Ürítse ki a víztartályt, majd az üres tartályt helyezze vissza 
a gépbe. A gép a tartály visszahelyezését követően 
automatikusan újraindul. A tartály helytelen 
visszahelyezése esetén a „Empty tank” LED lámpa 
továbbra is világít. 
 
 
 
 
Lehetőség van a gép csatornára történő bekötésére is. Ebben az esetben a tartályt nem 
kell üríteni. Ügyeljen arra, hogy az elvezető cső helyesen van bekötve. A vezetéket az 
ábra szerint kötheti be. 

1. Vegye ki a vízelvezető 
dugót 
2. Vegye ki a víztartályt 
3. Csatlakoztassa a 
vezetéket a vízelvezető 
réshez. 
4. Helyezze vissza a 
víztartályt. 
5. Csatlakoztassa a tömlőt 
a kimenethez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A gép tisztántartása 
1.A gépet kapcsolja ki, és áramtalanítson. 
2.A gépet tiszta, puha eszközzel törölje le. 
3.Ne használjon vizes eszközt a tisztításhoz. 
 
A szűrő tisztítása 
Ha a szűrő beporosodik, a gép működési hatásfoka csökkenhet. A szűrőt 2 hetente 
ellenőrizze. 
1.A szűrő tisztításához a gép kikapcsolása után vegye ki a szűrőt a gépből 
2.Tisztítsa le a szűrőt háztartási porszívóval (ne helyezze csap alá) 
3.Tisztítás után helyezze vissza a szűrőt a gépbe. 
4.A gépet soha ne használja a szűrő nélkül. 
 
SPECIFIKÁCIÓK 

 

Model  Meaco 30L  Meaco 40L  

Felvett teljesítmény  500 watts  580 watts  

Feszültség  220-240V / 50Hz  220-240V / 50Hz  

Áramerősség (nominal)  2.3A  2.7A  

Párátlanítási mennyiség  30 liter /nap (30°C, 80%RH)  40 liter / nap (30°C, 80%RH)  

Víztartály kapacitása  4 liter 4 liter 

Légáramlás  180 m3 / h  180 m3 / h  

Ajánlott használat  5 hálószobás ház 5 hálószobás ház 

Működési hőmérséklet  5 – 35°C  5 – 35°C  

Automata leolvasztás Igen Igen 

Kompresszor típus  Forgó Forgó  

Hűtő típus  R407C/280g  R407C/320g  

Méretek (szé x mé x ma)  410 x 275 x 702mm  410 x 275 x 702mm  

Nettó súly  20.5Kg  20.5kg  

Bruttó súly  23.5Kg  23.5kg  

Zajszint  49dBA  49dBA  

 
 
GARANCIA 

 

A termékre 1 év garancia vonatkozik 
Garanciával kapcsolatos információk 
 
A gyártó / márkaképviselet a gépre 1 év garanciát vállal (a termék megvásárlásától 
számítva). 
A termék garanciája akkor érvényes, ha a gép a használati utasításban leírtak szerint 
kerül üzemeltetésre. 
A Garancia a számla bemutatásával érvényes. 
 


