
Légpárásító DEM-F500 
Használati utasítás 



Ezt a kézikönyvet gondosan ellenőrizték, azonban a gyártó elismeri a nyomtatási 
és ténybeli hibák lehetőségét.

A gyártó fenntartja a jogot, hogy a berendezés műszaki jellemzőit, funkcionalitását 
és színét módosítsa. A változtatások előzetes értesítés nélkül is végrehajthatók.

Termék felépítése 

Levegőfúvóka

Tartályfedél

Ultrahangos lemez

Víztartály

Levegő kimenet

Fő egység

Vízszintjelző

Vezérlőgomb

Vezérlő dióda

Megjegyzés: A rajz csak illusztráció, a vásárolt példány felépítése eltérhet a 
rajzon láthatótól.



Műszaki specifikáció

Termék név

Modell

Névleges teljesítmény

Névleges feszültség

Névleges frekvencia

Kapacitás

Légpárásító

DEM-F500

25 W

220 - 240 V 

50 / 60 Hz

5 L

A termék használata
A párásító ultrahanghullámok segítségével 1,7 millió magas frekvenciájú rezgést 
generál, hogy a vizet a legfinomabb részecskékre porlassza. A beépített 
ventilátornak köszönhetően ezek a részecskék köd formájában permeteznek ki. 
A párásító maximális kényelmet biztosít a környezetnek a használat során. 

Távolítsa el a fúvókát.

Fordítsa fejjel 
lefelé a tartályt, 
és csavarja le a 
fedelet.

Csavarja rá a fedelet.

Válassza le a 
víztartályt a fő 
egységről.

Óvatosan öntsön 
vizet a tartályba.

Csatlakoztassa újra 
a tartályt a 
főegységhez. 
Szerelje be a 
fúvókát a 
víztartályba.



Bekapcsolás: forgassa el a gombot az óramutató 
járásával megegyező irányba. Minél távolabb van a 
gomb, annál több köd kerül ki a készülékből. A kék 
LED azt jelzi, hogy a párásítási mód be van 
kapcsolva.
A piros LED azt jelzi, hogy túl kevés víz van a 
tartályban.

Ajánlások
1. Ne csatlakoztassa a készüléket 220-240 V-nál nagyobb vagy alacsonyabb 

feszültségű áramforráshoz.
2. Használat előtt hagyja a párásítót szobahőmérsékleten 30 percig, hogy 

elkerülje a víztartály hőmérséklet-különbség okozta meghibásodását.
3. Használjon párásítót szobahőmérsékleten (5 °C és 40 °C között).
4. A készüléket sima és stabil felületre kell helyezni.
5. Ne helyezze és ne használja a készüléket közvetlenül fafelületre, mert a 

nedvesség károsíthatja azokat.
6. A készüléket legalább 2 méter távolságra kell elhelyezni a bútoroktól és az 

elektromos készülékektől, nehogy megsérüljenek vagy megsemmisüljenek.
7. Tartsa távol a párásítót hőtől és napfénytől.
8. Ne töltse a víztartályt 40 °C-nál melegebb vagy 5 °C-nál alacsonyabb 

hőmérsékletű vízzel, mert ez károsíthatja a készüléket.
9. Győződjön meg arról, hogy a levegőbemenet nincs eltömődve, vagy nincs 

benne víz. Törölje le a vizet a készülék körül egy száraz törülközővel, hogy 
elkerülje a sérülést.
Ürítse ki a víztartályt, ha a helyiség hőmérséklete 0 °C alá esik, hogy 
elkerülje a készülék károsodását.
Ne öntsön vegyszert vagy tisztítószert a tartályba, mert ez megzavarhatja a 
porlasztási folyamatot.
A víztartály kiürítése előtt kapcsolja ki és válassza le a gépet az 
áramforrásról.
A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki, és húzza ki az áramforrásból.
Ne mozgassa a készüléket, amíg az üzemmód be van kapcsolva. Először 
kapcsolja ki őket, és húzza ki az áramforrásból.
Ne engedje, hogy víz jusson be a ködfúvókába vagy a levegőkimenetbe.
Ne merítse vízbe a készüléket, ne áztassa, és ne öntsön túl sok vizet a 
víztartályba.
Ne cserélje ki vagy módosítsa saját maga a készülék eredeti alkatrészeit.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.



Óvintézkedések

1. Győződjön meg róla, hogy a keze száraz, amikor kihúzza a készüléket.
2. Ne szerelje szét és ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket.
3. Ne érintse meg az ultrahangos lemezt, amikor a készülék be van kapcsolva.
4. Ne húzza meg, kösse meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, 

mert ez elektromos rövidzárlatot okozhat.
5. Ne cserélje ki a tápkábelt engedély nélkül. Ha bármilyen rendellenességet 

észlel, azonnal húzza ki a csatlakozódugót, és forduljon egy hivatalos 
szervizközponthoz.

6. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, 
annak szervizképviseletének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell 
cserélnie.

7. Ne válassza le a víztartályt az alapról, és ne érintse meg a vizet vagy az 
alap egyes részeit, amíg az üzemmód be van kapcsolva.

8. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a 
szabadban.

9. Kérjük, húzza ki a hálózati csatlakozót, ha a készüléket hosszabb ideig nem 
használja, vagy vihar van.
Ne fordítsa meg a készüléket, ha feszültség alatt van, és víz van benne, 
nehogy megégessenek a részben lévő elektronikus alkatrészek.
Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy 
szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező 
személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős 
személy felügyeli őket vagy utasításokat kapott a készülék használatára 
vonatkozóan.
Tudnia kell, hogy a magas páratartalom kedvezhet a biológiai szervezetek 
szaporodásának a környezetben.
Ne hagyja, hogy a párásító körüli terület nedves vagy nedves legyen. 
Nedvesség esetén csökkentse a párásító kimeneti teljesítményét. Ha a 
párásító kimeneti teljesítménye nem csökkenthető, akkor időszakosan 
használja. A nedvszívó anyagokat, például szőnyegeket, függönyöket, 
függönyöket vagy terítőket nem szabad megnedvesíteni.
A készülék feltöltésekor és tisztításakor húzza ki a tápfeszültséget.
Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készüléket nem használja.
Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót. A következő használat 
előtt tisztítsa meg a párásítót.

Figyelem 

1. Tárolja a készüléket gyermekektől elzárva. A gőz és a forrásban lévő víz 
égési sérüléseket okozhat.
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A vízben vagy abban a környezetben, amelyben az eszközt használják 
vagy tárolják, előfordulhatnak mikroorganizmusok, amelyek 
elszaporodhatnak a víztartályban, és a levegőbe kerülhetnek. Ha nem 
cserélik rendszeresen a vizet, és nem tisztítják a tartályt, az nagyon komoly 
egészségügyi kockázatokat okozhat.
A megfelelő tisztítást 3 naponta kell elvégezni.
Ürítse ki a tartályt, és háromnaponta töltse fel. Feltöltés előtt tiszta vízzel 
vagy tisztítószerrel tisztítsa meg.
Ha gyerekek játszanak a készülék közelében, felnőtteknek kell felügyelniük 
őket, hogy ne érintsék meg a készülék alkatrészeit.

Tisztítás és karbantartás

1. Tisztítás közben kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramforrásból. 
Tisztítsa meg a víztartályt és az ultrahangos lemezt legalább hétnaponként.

2. Tisztításhoz használjon citromlé és víz keverékét, valamint puha ruhát, 
kefét vagy vattacsomót a foltok eltávolításához. 
NE használjon mosószert, fehérítőt vagy más tisztítószert.
NE használjon kemény vagy durva tárgyakat (például acélkefét). 
NE használjon 40 °C-nál melegebb vizet.

3. Cserélje ki a vizet a tartályban naponta.
4. Tárolás előtt ürítse ki és szárítsa meg a víztartályt.

Hibaelhárítás

A vezérlő LED nem világít. Ráadásul nem jön ki pára vagy levegő.
Lehetséges, hogy a készülék ki van kapcsolva, vagy nincs csatlakoztatva a 
tápegységhez.
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva. 
Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Az ellenőrző lámpa világít, de nem jön ki pára vagy levegő.
Az ultrahangos panel, a víztartály és/vagy a víz piszkos lehet. Előfordulhat, hogy 
a víztartály helytelenül van felszerelve.
Megoldás: Tisztítsa meg az ultrahangos panelt és a víztartályt, és cserélje ki a 
vizet. Ellenőrizze, hogy a víztartály megfelelően van-e felszerelve.

A készülék rendellenes zajt bocsát ki.
Lehetséges, hogy nincs elég víz a víztartályban a gép működtetéséhez. A 
készülék instabil vagy egyenetlen felületre helyezhető. 
Megoldás: Öntsön vizet a tartályba, és helyezze a készüléket egy sima, stabil 
és biztonságos felületre.
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Figyelmeztetés az illóolajokról

Csak adjon néhány csepp illóolajat az aromapohárba. Kerülje a kiömlést, mert 
ez mechanikai problémákat okozhat a gépen.

Kérjük, tisztítsa meg az aromacsészét, mielőtt másik illóolajat használna a 
legjobb teljesítmény érdekében.

Környezetvédelem

Az Európai Uniós irányelvnek megfelelő jelöléssel ellátott, elhasználódott 
elektronikai berendezéseket nem szabad más kommunális hulladékkal 
együtt elhelyezni. Szelektív begyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt 
pontokon történik. A megfelelő ártalmatlanítással hozzájárulhat a 
környezetre és az emberi egészségre gyakorolt   lehetséges negatív 
következmények megelőzésére. A hulladékgyűjtő rendszer megfelel a 
helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan. A 
részletekért forduljon a városi hivatalhoz, tisztítóüzemhez vagy ahhoz az 
üzlethez, ahol a terméket vásárolta.




