
 

 

 

 

 

PÁRÁTLANÍTÓ 
 

 

 

 

 

 

Modell: 

NDN16AJ-K4EBC1A 

NDN12AJ-K4EBC1A 

NDN10AJ-K4MBC1A 

NDN08AJ-K4MBC1A 

NDN06AJ-D4EBC1A 

 

  



Figyelmeztetés 

Olvassa el alaposan ezt a tájékoztatót a párátlanító üzembehelyezése előtt! Kövesse a 

következő utasításokat használat előtt: 

 Minden esetben állítva használja a készüléket, a készülék hűtőközeg tartalma miatt. 

 A készülék kicsomagolása után, helyezze el a készüléket állítva és várjon 2 órát a 

használat előtt. 

 Készülékét ne háztartási hulladékkal együtt dobja ki, keressen fel elektromos 

készülékek újrahasznosításával foglalkozó helyet. 

 Ha a készülék tápkábele meghibásodott, keresse fel értékesítőjét vagy szakembert 

 Első használatba helyezés előtt ellenőrizze az úszókapcsoló helyzetét a tartályban. 

Igazítsa meg kézzel, ha a pozíciója nem megfelelő. 

 

Biztonsági óvintézkedések 

 Mindig ugyanolyan feszültségű áramforrásról üzemeltesse készülékét. Ennek értéke a 

csomagoláson látható. 

 Gyermekek közelében fordítson különös figyelmet arra, hogy a gyerekek ne nyúljanak 

a készülékhez működés közben. 

 Ne használja a készüléket, a tápkábel vagy csatlakozó sérülése, a készülék üzemavara 

vagy leejtése esetén. Keresse fel értékesítőjét a készülék teljeskörű kivizsgálásáért.  

 Soha ne csatlakoztassa a készüléket sérült konnektorba.  

 Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék használata 

előtt. Soha ne fektesse le a készüléket, ha nem használja. 

 Mindig állítva helyezze el a készüléket, hogy elkerülje a meghibásodást. 

 Tisztítás előtt illetve a használat befejezésével, mindig húzza ki a készüléket a 

konnektorból és kapcsolja ki. 

 Ne helyezze a tápkábelt szőnyeg alá. 

 Soha ne tegye ki a készüléket közvetlenül napfénynek. 

 Ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a készülékre.  

 A készülék bekapcsolásához mindig használja a vezérlőpanelen található kapcsolót.  

 Ne húzza ki a konnektorból a készüléket működés közben. Ez az áramkör 

meghibásodását okozhatja.  

 Ne helyezzen semmit a készülékre és ne takarja le működés közben. 

 Ne helyezzen semmilyen akadályt a levegő ki-és bemeneti nyílásaihoz, például 

függönyt, falat, stb.  

 Kiegészítők, tartozékok használata nem javasolt, csak az értékesítő illetve szakember 

által ajánlott termékekhez.  

 A meleg levegőkimenet közelében tartsa a környezetet tisztán és ügyeljen, hogy ne 

legyen túlzsúfolt. 

 A készülék háztartási használatra ajánlott. 

 A javításhoz lépjen kapcsolatba szakemberrel. 



A párátlanító vezérlőpanele 
 

 
Megjegyzés: a tartály ürítése vagy telítődöttsége esetén a gombok nem használhatóak. 

 

1. Be/Kikapcsoló 

Be- és kikapcsolja a készüléket. 

2. Szűrő 

250 üzemóra után a szűrő kitisztításának szükségességét jelző lámpa világítani kezd. 

Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki. A jelzőlámpa kikapcsolását és a további teendőket 

a Karbantartás és tisztítás fejezetben találja. 

3. Páratartalom beállító gomb  

A páratartalmat a megadott tartományon belül szabályozhatja: 80% RH-tól (relatív 

páratartalom) 35% RH-ig, 5%-os páratartalomcsökkentés vagy CO (folyamatos 

működés) esetében.  

Megjegyzés: CO (folyamatos működés) üzemmódban a párátlanító folyamatosan 

maximum értéken működik a tartály telítettségéig.   

Szárazabb levegőért nyomja meg a ’-’ gombot a panelen és állítson be alacsonyabb 

százalékos értéket (%).   

Nedvesebb levegőért nyomja meg a ’+’ gombot és állítson be magasabb százalékos 

értéket. 

A párátlanító első használatakor állítson be 45%-50%-os értéket. Hagyja ezen az 

értéken működni a készüléket 24 óráig, hogy elérje a beállított páratartalom szintet. Ha 

a levegő még mindig nedvesebb a beállított értéknél, állítsa a páratartalom értékét 

alacsonyabb szintre és válassza a folyamatos működés üzemmódot a legjobb 

párátlanításért.   

A készülék késleltetheti a működést, hogy védje áramkörét. Hogy megóvja a 

kompresszor élettartamát, a kompresszor ebben az esetben automatikus leáll 3 percre.  

4. Kijelző 

Mutatja a beállított %-os páratartalom értéket a beállítás alatt, majd a helység valós 

páratartalom szintjét. 



5. Ventilátor sebesség  

A ventilátor sebességét szabályozza. Válasszon ki lassabb vagy gyorsabb ventilátor 

sebességet.  

Állítsa a ventilátor sebességét ’High’ (magas, gyors) értékre a maximális 

páraeltávolításért. Ha a páratartalom csökkent és halkabb működést szeretne, állítsa a 

ventilátor sebességét alacsonyabb (Low) értékre.  

6. Időzítő 

Ha a készülék 2 vagy 4 órás időzítő üzemmódban működik, a készülék automatikusan 

kikapcsol a beállított idő leteltével. Ha a párátlanító ki van kapcsolva és az időzítés 

üzemmódot választja, a készülék automatikusan bekapcsol a beállított idő leteltével.  

További funkciók 

Tartálytelítettség jelző  

Ha a tartály megtelik vagy hibásan van behelyezve, a telítettségét jelző lámpa kigyullad.  

Riasztás 

Ha a tartályt több mint 3 percig nem helyezi vissza a készülékbe, a készülék 10 

másodpercenként hangjelzéssel figyelmezteti a tartály kiürítésére vagy behelyezésére. 

Automatikus kikapcsolás  

A vízszintszabályozó kapcsoló automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha a tartály megtelt, 

vagy ha a tartályt nem helyezi vissza az eltávolítás után a megfelelő pozícióba. 

Automatikus leolvasztás  

Ha az elpárologtatón dér keletkezik, a kompresszor automatikusan kikapcsol, még a ventilátor 

tovább fut, amíg a fagy eltűnik. 

Áramszünet 

Áramszünet esetén a készülék automatikusan újraindul és az utoljára beállított értékek szerint 

folytatja a működést.  

 



Párátlanító használata 

Helyválasztás 

A párátlanító pincében való működtetése csekély hatékonysággal párátlanítja a helység 

levegőjét, csak úgy, mint szekrényben, raktárban való elhelyezés esetén, ha nem áll 

rendelkezése elegendő hely a levegő keringtetéséhez.  

 Ne használja a készüléket szabadban 

 A készüléket beltéri, otthoni használatra 

tervezték. A párátlanító használata nem javasolt 

kereskedelmi, ipari működtetésre.  

 Helyezze a készüléket sima, egyenes padlóra, 

amely elég stabil ahhoz, hogy teli tartállyal is 

megtartsa a készüléket 

 Helyezze a készüléket 30-45 centiméter 

távolságra a faltól, minden oldalról, hogy ne 

akadályozza a levegő be-és kimenetet.  

 Helyezze a készüléket olyan helységbe, ahol a 

hőmérséklet nem esik 50C alá. Ellenkező esetben 

a készüléken jég képződhet, amely ronthatja a teljesítményt 

 Használja a párátlanítót, hogy elkerülje könyvek, értéktárgyak nedvesedését. 

 Használja a párátlanítót pincében, hogy elkerülje a nedvesség miatti károsodásokat 

 A készülék legjobb teljesítményének eléréséért, használja a párátlanítót zárt helyen 

 Csukjon be minden ajtót, ablakot, egyéb nyílászárót a helységben 

Megjegyzés: A párátlanítónak kerekei vannak, hogy megkönnyítsék a készülék mozgatását, 

de ügyeljen arra, hogy sima, egyenes felületen mozgassa a készüléket. Ne próbálja a 

párátlanítót szőnyegre vagy más tárgyakra helyezni.  

 

Összegyűjtött víz eltávolítása 

Az összegyűjtött víz kétféle módon távolítható el a tartályból. 

1. Használja a tartályt. Amikor eltávolítja a tartályt, a készülék kikapcsol. Ürítse ki és 

helyette vissza. 

 



Megjegyzés: Használja mindkét kezét a tartály kiürítésekor.   

Ne használja az elvezető csövet, ha a tartályt használja a víz összegyűjtéséhez. Ha 

csatlakoztatta a csövet, a víz azon keresztül távozik a készülékből. 

 Ne távolítsa el a tartályt a készülék működése alatt vagy közvetlenül a kikapcsolása 

után, mivel ez vízszivárgást okozhat. 

 A tartályt biztonságosan és megfelelően kell behelyezni a készülékbe, hogy 

bekapcsoljon a párátlanító 

 

 

2. Használja az elvezető csövet. A víz ekkor automatikusan ezen, a 14 mm átmérőjű 

csövön keresztül folyik a földre.  

1. A cső eltávolításához forgassa el a csövet az óra járásával ellentétes irányban, 

majd távolítsa el a gumis csatlakozót a készülék lefolyócsövéből. 

 
 

2. Csavarozza a csatorna csatlakozóját a készülék lefolyócsövéhez az óra 

járásával megegyező irányba való forgatással.  

 
3. Helyezze be az elvezető csövet a csatorna csatlakozójába. 

 

 Figyelem: Az elvezető cső használatakor, helyezze a párátlanítót a vízszintes felületre 

és győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a csövet és a víz lefelé folyik belőle. A 

párátlanító egyenetlen felületen való elhelyezése vagy szabálytalan csőfelszerelése vízzel 

telítheti meg a tartályt és ekkor a készülék automatikusan kikapcsol. Ürítse ki a tartályt és 

ellenőrizze a cső helyes működését.  

 



Tisztítás és karbantartás 

Kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a konnektorból a tisztítás előtt. 

Rács és burkolat 

Burkolat tisztítása:   

Használjon enyhén mosószeres vizet. Ne használjon fehérítőt és fertőtlenítőt. 

Rács tisztítása:  

Használjon porszívót vagy kefét a rács tisztításához. 

 

Víztartály 

Tisztítása: 

Néhány hetente tisztítsa ki a tartályt, hogy megelőzze penész és baktériumok kialakulását. 

Töltse meg egy kevés tiszta vízzel a tartályt és adjon hozzá kevés mosószert. Rázza meg 

óvatosan a tartályt, hogy eloszlassa a vizet a tartályban, majd öblítse el.  

Megjegyzés: Ne tegye a víztartályt mosogatógépbe. 

 

Szűrő 

A szűrő tisztítására és ellenőrzésére legalább 250 üzemóránként szükség van. 

250 üzemóra után a szűrő tisztítását jelző lámpa világítani kezd, hogy emlékeztesse a tisztítás 

szükségességére. Távolítsa el a szűrőt és tisztítsa ki. A szűrő visszahelyezése után indítsa újra 

a készüléket a ’RESET’ gombbal. 

Szűrő eltávolítása:   

Nyomja meg a két gombot és húzza ki a szűrőt.  

Tisztítás: 

Tisztítsa a szűrőt langyos, szappanos vízzel. Öblítse el és engedje, hogy a szűrő 

megszáradjon, mielőtt visszahelyezi. 

Megjegyzés: 

Ne tegye a szűrőt mosogatógépbe.  

Figyelmeztetés: Ne kapcsolja be a készüléket szűrő nélkül, mivel az összegyűlő szennyeződés 

akadályozhatja a készülék működését. 

 

 

 



Hibaelhárítás 

Hiba Hiba lehetséges oka Teendő 

A párátlanító 

nem indul el 

A készülék nincs áram alatt Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék 

megfelelően csatlakoztatott a konnektorba.  

A készülék elérte a beállított 

páratartalom szintet vagy a 

tartály megtelt. 

A készülék automatikusan kikapcsol, ha az 

említettek közül bármelyik bekövetkezik. 

Állítson alacsonyabb értéket, vagy ürítse ki 

a tartályt. 

A tartály nem megfelelően 

van elhelyezve. 

Igazítsa meg, hogy a készülék 

bekapcsoljon. 

Áramkimaradás Áramkimaradás esetén a készülék 

késleltetve (max 3 perc) indul újra, hogy 

megakadályozza a kompresszor 

túltöltöttségét.  

A készülék 

nem 

párátlanítja a 

levegőt 

megfelelően 

Nem hagyott elég időt a 

párátlanításra 

Első használat alkalmával 24 óra szükséges 

a készüléknek a beállított szint eléréséhez. 

Levegőáramlás akadályozott Ellenőrizze, hogy semmi ne akadályozza a 

levegő ki-és beáramlását. Lásd 

helyválasztás fejezet. 

Koszos szűrő Lásd karbantartás és tisztítás fejezet 

A páratartalom értéke nincs 

elég alacsonyra állítva.  

Szárazabb levegőért nyomja meg a ’-’ 

gombot, hogy alacsonyabb értéket érjen el, 

vagy állítsa a gépet folyamatos működés 

üzemmódba. 

Nem megfelelően zárt 

nyílászárók. 

Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és 

egyéb nyílászáró be legyen csukva.  

Ruhaszárító van a 

helységben, amely nedves 

levegőt ereszt. 

Helyezze a készüléket vagy a ruhaszárítót 

másik helységbe. 

Szoba hőmérséklete túl 

alacsony 

A párátlanítás magasabb hőmérsékletű 

helységekben a leghatékonyabb. Ne 

helyezze a készüléket olyan helységbe, 

ahol a hőmérséklet 50C alá csökkenhet. 

A párátlanító 

túl sokat megy 

A párátlanítandó terület túl 

nagy 

A párátlanító kapacitása nem elegendő. 

Nem megfelelően zárt 

nyílászárók. 

Ellenőrizze, hogy minden ajtó, ablak és 

egyéb nyílászáró be legyen csukva.  

Jég/dér jelenik 

meg a 

készüléken 

A párátlanító bekapcsolása 

után közvetlenül, vagy ha a 

szobában kevesebb, mint 50C 

van.  

Normális jelenség. A jég eltűnik 60 percen 

belül. Lásd automatikus leolvasztás fejezet. 

Nem 

működnek a 

gombok 

A kompresszor 

automatikusan kikapcsol, a 

ventilátor tovább működik 

további 3 percig. 

Normális jelenség. Várjon 

hozzávetőlegesen 3 percet. 

Víz a padlón 

Kivezető cső csatlakozása 

laza 

Ellenőrizze vagy távolítsa el a csatlakozást. 

Lásd Összegyűjtött víz eltávolítása fejezet. 

Víztartályt használ, de a cső 

csatlakoztatva van. 

Távolítsa el a csövet és használja a 

víztartályt. 



Tárolás 

Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, kövesse a következő utasításokat, hogy jó 

állapotban tárolja a párátlanítót: 

 Bizonyosodjon meg róla, hogy nem maradt víz a víztartályban és távolítsa el a 

kivezető csövet. 

 Húzza ki a konnektorból a készüléket és tekerje össze törésmentesen. 

 Tisztítsa ki a készüléket és tegye portól védett helyre. 

 

Műszaki adatok 

 

Model NDN16AJ-

K4EBC1A 

NDN12AJ-

K4EBC1A 

GDN10AJ-

K4MBC1A 

NDN08AJ-

K4MBC1A 

NDN06AJ-

D4EBC1A 

Feszültség 220-240V 220V 

Frekvencia 50Hz 60Hz 

Teljesítmény 390W 340W 260W 255W 340W 

Párátlanítás  16L/NAP 12L/NAP 10/NAP 8L/NAP 6L/NAP 

Működési 

hőmérséket 

50C-350C 

Súly 12kg 10,5kg 10,5kg 10,5kg 10,5kg 

Víztartály 3,5L (automatikus leállás 3 L elérése esetén) 
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