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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 gébet 1-40°C között használja. 
5. Ne helyezze a gépet függöny és egyéb tárgyak közvetlen közelébe - min 40cm. 
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. 
15. A kábelt ne helyezze padlószőnyeg alá. Figyeljen ara, hogy a kábel mindig 

látható legyen. 
16. Ne helyezze a gépet napra. 
17. A meghibásodott gépet a márkaképviselet szervizében javíttassa meg. Saját 

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

hosszabbító a kábel túlmelegedését okozhatja. 
19. A gépet a levegő szűrő nélkül ne használja. 

 



TULAJDONSÁGOK  

• Kompresszor nélküli párátlanító készülék – nedvszívó rotor technológiával 
• Környezetbarát – káros gázoktól mentes és csendes készülék 
• Nedvesség eltávolítása - 7 liter/nap (20°C RH60%) 
• Víztartály kapacitása - 2 liter 
• Filter speciális ezüst bevonata – megöli a baktériumokat, jobb levegőt 

biztosit 
• Beépített ionizátor 
• Elektromos légterelő 
• Szárító mód – gazdaságos és turbó fokozat 
• Időzitő – 8 óráig beállítható 
• Üzemelési hőmérséklet: 1°C - 40°C 
• Könnyű és hordozható 
• Könnyen üríthető víztartály 
• Üzemelési fény 
• Automata újraindítás – áramkimaradás esetén 
Áramkimaradás esetén a gép az előzőleg beállított üzemelési 
módban folytatja a párátlanítást 

 



TERMÉKLEIRÁS 
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IRÁNYITÓ PANEL 
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ÜZEMELTETÉS 
 
BE és Ki kapcsolás  

1. Csatlakoztassa a gépet (áramigény 220 V) 

2. Nyomja meg az ON/OFF gombot a BE kapcsoláshoz és KI 

kapcsoláshoz 

Figyelem: Áramkimaradás esetén a gép az előzőleg beállított 
üzemelési módban folytatja a párátlanítást 
 

Kikapcsolás után 

1. A ventillátor még 2 percig működik (a gép ezzel hűti le magát). Ezalatt 

az idő alatt ne áramtalanítsa a gépet 

 
DRY Üzemmód 

1. "DRY MODE" funkcióhoz nyomja meg a "DRY MODE" gombot 

2. Ezzel a funkcióval állítható be a párátlanítás intenzitása   

3. "DRY MODE" funkció típusai: Low / Quiet / High  

Üzemmód Leírás 

Lo 
55~60% 

A szoba megfelelő (relatív) páratartalmának 
elérése (RH) 
• A funkcióval 55~60% páratartalom állítható 
be. 

Quiet 

55~60% 

Alacsony ventiláció 
• A gép alacsony ventilációval 
párátlanít, ezáltal ez az üzemmód 
nagyon halk 

Hi 
40~45% 

Penészesedés megelőzése 
•  A funkcióval a gép 40~45% 
páratartalmat állit elő, ezzel 
megelőzve a penész kialakulását. 

 
LAUNDRY Üzemmód 

1. Ezzel az üzemmóddal a kiteregetett ruhák gyorsabban 
száradnak 

2. "LAUNDRY MODE" funkció típusai: Saving -> Turbo 

Üzemmód Leírás 

Saving Energiatakarékos / nyári üzemmód 
• A gép meleg levegőt állit elő, ezzel elősegítve a 
ruha száradását 

Turbo A gyorsabb szárításért 
• A gép meleg levegőt állit elő, ezzel elősegítve a 
ruha száradását 
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OPERATING INSTRUCTIONS 
 
LÉGTERELŐK beállítása

1. Nyomja meg a "SWING" gombot a légterelők beállításához 

  
Üzemmód Leírás 

Up • Felfelé történő beállítás 

Front • Előre történő beállítás 

Wide • Széles szögben történő beállítás 

Hold • A "SWING"gomb megnyomásával a légterelő 
nem mozog tovább, a jelzőfény nem világit 

 
TIMER Üzemmód 

1. Nyomja meg a "TIMER" gombot az időzítő beállításához. (2,4 - 8 óra). 
2. A gép a beállított idő elteltével leáll. A hátralevő időt az rányitó panelen 

lehet ellenőrizni (LED jelzi) 
3. Ha az időzítő nincs bekapcsolva a LED nem világit.  

IONISÁLÓ 
1. Nyomja meg az "IONISER" gombot az ionizáló funkció 

bekapcsolásához. 
2. Ha a funkció be van kapcsolva, ezt egy LED jelzi. 
3. A gép az ionizáló funkció használatakor negatív ionokat bocsát 

ki a levegő kimeneten keresztül. 



A TARÁLY ÜRITÉSE 
 

1. Ha a tartály tele van a "FULL" LED lámpa világit és a gép leáll 
2. Működés közben ne távolítsa el a tartályt. 
3. A tartályt az ábrán látató módon tudja kiüríteni 
4. Ha a tartály nincs jól visszahelyezve a "FULL" LED lámpa 

továbbra is világit 
 

 

II 



A KONDENZVIZ CSATORNÁBAN TÖRTÉNŐ ELVEZETÉSE 

A kondenzviz 12 mm-es csővel is elvezethető 
1. A csövet a megfelelő helyre kell csatlakoztatni (lásd. ábra) 
és a csatornába kell bekötni 
2. Fontos, hogy a cső ne sérüljön és ne törjön meg. 

1AINTENANCE 
 
 
 
A gép tisztántartása 

1. A gépet kapcsolja ki, várja meg míg a ventiláció leáll 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 nano-ezüst szűrőt háztartási porszívóval (ne helyezze csap 

alá) 
3. Tisztítás után helyezze vissza a szűrőt a gépbe. 
  

 

  

 
 



SPECIFICATIONS 

Típus: ECO-DD122 MK4 

Működési hőmérséklet: 1ºC - 40ºC 

Párátlanítási mennyiség: 7 liter / nap (20ºC / 60%RH) 

Víztartály kapacitása: 2 Liter 

Felvett teljesítmény: 620W 

Feszültség: 220-240V ~ 50Hz 

Nettó súly: 6 Kg 

Bruttó súly: 7 Kg 

Termék mérete: 47.5(ma) x 29(szé) x 17.5(mé) cm 
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SZERVIZ ÉS GRANCIÁ 
 

A termékre 1 év garancia vonatkozik 

Garanciával kapcsolatos információk 

 

A gyártó / márkaképviselet aa 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 termék a következő minősítéseknek felel meg: EC Directives 2006/95/EC és 

2004/108/EC. 


