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2. IDENTIFICACIÓN DEL APARATO (FIG. 1)

1. Asa para transporte
2. Rejilla entrada de aire 
3. Flotador depósito
4. Depósito de agua
5. Filtro de entrada de aire (interno)

5.1. Soporte de Nylon
5.2. Filtro de Nylon
5.3. Filtro de carbón vegetal (incluido)

6. Panel de mandos
6.1. Interruptor 
6.2. Temporizador 
6.3. Selector velocidad
6.4. Selector % R.H.
6.5. Selector función
6.6. Pantalla

7. Rejilla salida de aire 
8. Alojamiento para cable
9. Orificio drenaje continuo 

Supresión de interferencias: Este aparato
ha sido desparasitado conforme a las
directivas sobre supresión de interferencias.

Compatibilidad electromagnética: Este
aparato ha sido desparasitado conforme a
las directivas CEM (compatibilidad
electromagnética).

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión / Frecuencia 220V-240V~ 50Hz
Potencia 600 W
Temperatura de trabajo 5ºC ~ 35ºC
Capacidad del depósito de agua 5 litros

• Después de quitar el embalaje, verificar
que el aparato esté en perfectas
condiciones, en caso de duda, dirigirse al
Servicio de Asistencia Técnico autorizado
más cercano.

• Los elementos del embalaje (bolsas de
plástico, espuma de poliestireno, etc.) no
deben dejarse al alcance de los niños por
que son potenciales fuentes de peligro.

• La seguridad eléctrica del aparato se
garantiza solamente en caso de que esté
conectado a una instalación con toma de
tierra. 

• Desaconsejamos el uso de adaptadores,
clavijas y/o cables de extensión. Si dichos
elementos fueran indispensables, use
sólo los que respeten las normas de
seguridad vigentes, cuidando en no
sobrepasar el límite de potencia indicado
en el adaptador y/o en el cable de
extensión. 

• Este aparato debe utilizarse solo para
uso doméstico. Cualquier otro uso se
considera inadecuado y peligroso.

• En caso de avería y/o mal
funcionamiento del aparato, apagarlo y
no tratar de arreglarlo. En caso de
necesitar reparación, dirigirse únicamente
a un Servicio de Asistencia Técnico
autorizado por el fabricante y solicitar el
uso de recambios originales. De no
respetar lo anteriormente indicado se
pondrá en peligro la seguridad del
aparato.

• El usuario no debe proceder a la
sustitución del cable. En caso de que
esté estropeado o haya que sustituirlo,
dirigirse exclusivamente a un Servicio de
Asistencia Técnico autorizado por el
fabricante. No utilice el aparato con el
cable o la clavija dañados.

• El fabricante no será responsable de
daños que puedan derivar del uso
inapropiado equivocado o poco adecuado
o bien de reparaciones efectuadas por
personal no cualificado.

El uso de cualquier aparato eléctrico
requiere que se respeten algunas reglas
fundamentales.

• Antes de utilizar este aparato por primera
vez, lea detenidamente este manual de
instrucciones y guárdelo para posteriores
consultas.

• Antes de utilizar el aparato verificar que la
tensión de la red doméstica corresponda
con la indicada en la placa situada en el
aparato.

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
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2. A KÉSZÜLÉK RÉSZEI (1. KÉP)

1. Fogantyú
2. Bemeneti levegőrács
3. Tartályúszó
4. Víztartály
5. Bemeneti levegőszűrő (belső)

5.1. Nylon tartó
5.2. Nylonszűrő
5.3. Növényi szén szűrő (tartozék)

6. Kezelő Panel
6.1. Ki/ Be kapcsoló 
6.2. I dőz í tő  
6.3. Sebesség szabályzó
6.4. Relatív páratartalom szabályzó (% R.H)
6.5. Funkció választó
6.6. Képernyő

7. Kimeneti levegőrács
8. Kábeltartó
9. Folyamatos vízelvezető csőnyílás

Interferenciák megszüntetése: A készülék az
interferencia kiszűrésre vonatkozó
irányelveknek megfeleően zavarmentesítve
lett. 
Elektromágneses összeférhetőség: A
készülék megfelelően a CEM
(elektromágneses összeférhetőség)
irányelveinek, zavarmentesítve lett.

1. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség / Frekvencia 220V-240V~ 50Hz
Teljesítmény 600 W
Működési hőmérséklet 5ºC ~ 35ºC
Víztartály űrtartalma 5 liter

3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Mielőtt először használná a
készüléket, olvassa el figyelmesen a
használati utasítást és őrizze meg.

• Mielőtt használná a készüléket,
ellenőrizze, hogy a háztartási
elektromos hálózat feszültsége
megegyezik-e a készüléken feltüntetett
értékkel.

• Miután eltávolította a csomagolást,
ellenőrizze a készülék sérülésmentes

állapotát, amennyiben rendellenességet
tapasztal, forduljon a legközelebbi kijelölt
Márkaszervizhez.

• A csomagolás (műanyag zacskók,
polisztirol hab) ne kerüljön gyermek
kezébe, mert veszély forrása lehet.

• A készülék biztonságos működése csak
akkor garantált, ha földelt aljzathoz
csatlakozik.

• Nem javasolt adapterek, dugók és/vagy
hosszabbítók használata. Amennyiben
ezek használata elengedhetetlen, csak
olyan eszközt használjon, amely megfelel
az érvényben lévő biztonsági
előírásoknak és ügyeljen arra, hogy
teljesítmény ne haladja meg az adapteren
és/vagy hosszabbítón feltüntetett értéket.

• A készülék háztartási célra készült.
Egyéb használata nem megfelelő és
veszélyes.

• Amennyiben a készülék hibás vagy
rendellenesen működik, kapcsolja ki, és
ne próbálja megjavítani. Abban az
esetben, ha javításra lenne szükség,
forduljon a legközelebbi gyártó által
kijelölt Márkaszervizhez és kérje az
eredeti alkatrészek cseréjét. A fentiek be
nem tartása nem garantálja a készülék
biztonságos működését.

• A felhasználó nem cserélheti ki a kábelt.
Amennyiben a kábel sérült vagy ki kell
cserélni, kizárólag a gyártó által
engedélyezett kijelölt Márkaszervizhez
forduljon. Ne használja a készüléket,
amennyiben a kábel vagy a dugó sérült.

• A gyártó nem vállalja a felelősséget a
készülék nem rendeltetésszerű
használatából és nem szakember által
elvégzett javításokból eredő károkért.

Az elektromos eszközök használatakor be
kell tartani az alapvető biztonsági
előírásokat.

A KÖVETKEZŐKET KÜLÖNÖSEN:
• Figyelem: ne használja a készüléket

fürdőkád, zuhanyzó, mosogató és
hasonlók közelében.

• Ne állítsa a készüléket hőforrás
közelébe, vagy olyan helyre, ahol a
levegő gázokat, olajat vagy ként
tartalmazhat, vagy sugárzás léphet fel.
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• Ne locsoljon a készülékre vizet vagy
gyúlékony folyadékot.

• Ne mozgassa a készüléket vizes
kézzel.

• Ne kapcsolja be vagy ki a készüléket a
dugó konnektorból történő
kihúzásával/ bedugásával.

• A készülék működtetési jellemzőinek
megváltoztatása vagy módosítása
veszély forrása lehet.

• Áramtalanítsa a készüléket,
amennyiben nem használja, áthelyezi,
vagy valamilyen tisztítási vagy
karbantartási műveletbe kezd.

• Amikor áramtalanítja a készüléket, a
dugót soha ne a kábelnél fogva húzza
ki.

• Ne helyezzen a készülékre súlyos vagy
forró tárgyakat.

• Ne engedje, hogy gyerekek a
készülékkel játszanak.

• Ne dugjon tárgyakat a bemeneti és
kimeneti levegőrácson keresztül, mert
a nagy sebességű ventilátor veszélyt
okozhat.

• Ne fedje le a bemeneti és kimeneti
levegőrácsot.

• Ne használja a készüléket szűk és
levegőtlen helyiségekben.

FIGYELMEZTETÉS A KÉSZÜLÉK
HELYES MŰKÖDÉSÉHEZ

• Helyezze a készüléket egy sima és
stabil felületre.

• Csukja be a helyiség ajtaját és ablakait,
ahol a készüléket használni fogja.

• A készülék működéséhez szükséges
hőmérséklethatár 5º C és 35º C.
Amennyiben a hőmérséklet ezeket
meghaladja, a kompresszor leáll.

• Amennyiben a szoba hőmérséklete 5º
C alatti, az abszolút páratartalom
alacsony lesz, ezáltal nem szükséges a
páramentesítő használata.

• Amikor a készülék leáll, várjon 5 percet
az újraindítás előtt.

• Ne tegyen semmilyen tárgyat a
víztartályba, és ne öntsön bele
semmilyen folyadékot.

4. KEZELÃPANEL (6) (1. KÉP)

6.1. I/O kapcsoló: a páramentesítő
ki / bekapcsolására.

6.2. Időzítő: A készülék
működtetéséhez bizonyos időtartam
kiválasztása lehetséges, a gomb
lenyomásával 1 és 9 óra működési
idő között választhat. A
páramentesítő leáll, amikor letelt a
kiválasztott időtartam. Nem lehet 1
óránál kevesebb időtartamot
kiválasztani.

6.3. Sebesség szabályzó: A
készülék ventilátora két sebességen,
nagy és kis sebességen működik.
Ennek a gombnak a lenyomásával
lehet kiválasztani a sebességet:
"HIGH" (nagy) vagy "LOW". (kicsi).

6.4. Relatív páratartalom szabályzó
(%R.H.): ezzel a gombbal lehet
kiválasztani a relatív páratartalom
százalékos arányát, amelyet a
helyiségben el szeretnénk érni. (6. 6
rész). A gomb minden egyes
lenyomásakor a soron következő
értéket lehet kiválasztani:

50% 55% 60% 65% 70%

6.5. Funkciógomb: a páramentesítő
négy funkcióval rendelkezik,
amelyeket az  5(a, b, c és d) rész
mutat be. A gomb minden egyes
lenyomásával a soron következő
funkciót lehet kiválasztani:

▲▲▲▲
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(1) Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
Állítsa be a kimeneti levegőrácsot (7) az
oldalánál lenyomva (7. KÉP)

(2) Nyomja meg a gombot.

A páramentesítő a következő gyártási
paraméterekkel rendelkezik:

Amennyiben a kiválasztott paramétereken
módosítani szeretne, a következő módon kell
eljárni:

(3) Válassza ki a ventilátor sebességét a 6.3.
gomb segítségével:

(nagy)

(kicsi)

(4) Ki lehet választani egy meghatározott
időtartamot az időzítő segítségével (6.6)

(5) Nyomja meg a gombot a következő
funkciók egyikének kiválasztásához:
FUZZY, CONTINUING, AIR CLEAN vagy
SETTING. 

(6) Ha a SETTING, funkciót választja, utána
válassza ki a relatív páratartalmat is a 
gomb segítségével.

5. AZ IKONOK MEGJELENÍTÉSE A
KÉPERNYŐN ( 2. KÉP)

FUNKCIÓK

KIJELZŐK

a) A készülék akkor
páramentesít, amikor a
levegő páratartalma
meghaladja az 54%-os relatív
páratartalmat. Amennyiben
ennél alacsonyabb, a
készülék csak tisztítja a
levegőt.

b) (folyamatos páramentesítés).
- A készülék folyamatosan
páramentesít függetlenül attól,
hogy a levegő
nedvességtartalma alacsony
vagy magas.

c) (tiszta levegő).- A készülék
csak a levegőt tisztítja, nem
páramentesít.

d) (páramentesítés
beprogramozása).- Ez a
funkció a kívánt relatív
páratartalom beállítására
szolgál. 

e) (megtelt tartály).- Amikor a
tartály megtelt, a kijelző
villogni kezd és három rövid
hangjelzést ad ki. A
páramentesítő készülék leáll.

f)  (kiolvasztás).- Amikor
megjelenik ez a jelzés a
képernyőn, a páramentesítő
készülék kiolvasztó
funkcióban működik. Ennél a
funkciónál nem szükséges a
felhasználó közreműködése,
mivel a készülék néhány perc
elteltével automatikusan a
kiolvasztó funkcióra áll. A
kompresszor leáll, a ventilátor
tovább működik és a
jelzőfény is világít.

g) Az időzítő által kiválasztott időtartam
megjelenítése

h) A páramentesítő készülék sebességének
megjelenítése:

(nagy)

(kicsi)

i) A relatív páratartalom százalékos
megjelenítése (%R.H.)

6. MŰKÖDÉS
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Például: amikor kiválasztja a 70%-t, a
készülék a levegőt addig páramentesíti,
amíg a páratartalom a 70%-t el nem éri. A
készülék automatikusan leáll, ha a
páratartalom 70% alá kerül (a kompresszor
leáll, de a ventillátor továbbra is működik). A
készülék akkor kezd újra működni, amikor a
páratartalom meghaladja a 70%-t. Ugyanez a
folyamat zajlik le, amennyiben az 50%, 55%,
60%, 65% -os páratartalmat választja.

(7) A kikapcsoláshoz nyomja meg a
gombot. A levegő páratartalmát jelző
villogó érték a képernyőn marad.

VÍZTARTÁLY
Amikor a víztartály (4) megtelt vagy nem jól
illeszkedik a helyére, a képernyőn
megjelenik a "WATER FULL" jelzés és a
páramentesítő készülék automatikusan leáll.

A víztartály kiürítéséhez húzza ki a tartályt a
készülékből a 3. KÉP-en látható módon. A
víztartályt az elülső részén található fülénél
fogva tudja kihúzni és szállítani. Óvatosan
helyezze vissza a tartályt és ellenőrizze,
hogy a "WATER FULL" jelzés kialszik-e.

FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉSI
CSATLAKOZTATÓ
A kondenzvizet el lehet vezetni egy
kifolyóhoz egy lefolyócső segítségével,
amely a kondenzvíz-kivezetőhöz csatlakozik.
Ehhez a következőket kell tenni:
a. Távolítsa el a víztartályt (3. KÉP)
b. Nyissa ki a lefolyócső nyílását (9) egy

hegyes eszköz segítségével (5. KÉP).
c. A perforált nyíláson dugja be a

műanyagcső egyik végét és illessze a
kondenzvíz kivezetőnyílásához (6. KÉP).
A cső másik végét vezesse a
kifolyónyíláshoz.

d. Végül helyezze vissza a víztartályt a
helyére (a "WATER FULL" jelzés kialszik).

7. A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA

8. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Mielőtt a készülék karbantartását vagy
tisztítását megkezdi, áramtalanítsa a
készüléket.
A készülék külsejét enyhén nedves ruhával
kell tisztítani.
Ne tisztítsa a készüléket vízzel, súrolószerrel
vagy hasonlókkal. Ne használjon oldószert a
tisztítás során.

LEVEGŐSZŰRŐ (5)
A levegőszűrő a bemeneti levegő rács
mögött található és minden második héten
tisztítani kell. Ehhez a következő lépéseket
kell megtenni:

• Mielőtt kivenné a szűrőt a helyéről, ürítse
ki a víztartályt. (3. KÉP).

• A filter kivételéhez a filtert csúsztassa lefelé.
(4. KÉP).

A filterben felhalmozódott szennyeződést
porszívóval távolíthatja el. Ha nagyon
szennyezett a filter, kimoshatja langyos
vízben. Öblítse ki és hagyja teljesen
megszáradni, mielőtt visszateszi a helyére.

MEGJEGYZÉS: ne tegye ki erős napfénynek
a deformálódás elkerülése érdekében.

A filter visszahelyezésekor ellenőrizze, hogy
a nyilak Ön felé álljanak. Utána helyezze be
és csúsztassa felfelé a megfelelő helyzetbe.

NÖVÉNYI SZÉN SZŰRŐ (5.3.)
A szénszűrő (tartozék) használata
választható. Amennyiben használni szeretné,
kövesse a 4. KÉP utasításait.

Ezt a szűrőt a Nylonszűrő (5.2) és a Nylon
tartó (5.1) közé kell betenni.

Figyelmeztetés:
1) Mielőtt behelyezné a szűrőt, ki kell venni a

műanyag csomagolásból.
2) A növényi szén szűrőt minden második

hónapban ki kell cserélni.
3) A növényi szén szűrő nem mosható,

mindig újat kell felhasználni.
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10. A TERMÉK MEGGELELŐ MÓDON

TÖRTÉNŐ HULLADÉKKEYELÉSÉRE

VONATKOZÓ FONTOS TUDNIVALÓK A

2002/96/EC IRÁNYELV ÉRTELMÉBEN

A hasznos élettartamának
végére érkezett készüléket
nem szabad a lakossági
hulladékkal együtt kezelni.
A leselejtezett termék az
önkormányzatok által kijelölt

syelektív hulladékgyűjtőkben (hulladékgyűjtő
udvar) vagy az elhaszálódott készülékek
visszavételét visszavételét végző
kereskedőknél adható le.
Az elektromos háztartási készülékek
szelektív gyűjtése és kezelése lehetővé teszi
a nem megfelelően végzett
hulladékkezelésből adódó, a környezetet és
az egészséget veszélyeztető negatív
hatások megelőzését és a készülék
alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek
révén jelentős energia– és erőforrás–
megtakarítás érhető el.
Az elektromos háztartási káztartási
készülékek szelektív gyűjtésére és
keyelésére vonatkozó kötelezettséget a
terméken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő
edény (szemeteskuka) jelzés mutatja.

9. PROBLÉMAMEGOLDÁSI
ÚTMUTATÓ

A továbbiakban esetlegesen előforduló
problémákat sorolunk fel, amelyeket
először ellenőrizzen, mielőtt a kijelölt
Márkaszervizhez fordulna. Miután az
általunk javasolt lépések után sem sikerül
működésbe hozni a készüléket, forduljon a
gyártó által kijelölt Márkaszervizhez.
Ne végezzen semmilyen műveletet a
készüléken, ne próbálja kicserélni vagy
megjavítani az elektromos részeket.
Ellenkező esetben a javítási költségek a
felhasználót terhelik még a garancia
időszakban is.

A készülék nem működik
• Megfelelő a csatlakozás az elektromos

hálózatra?
• Kiégett valamelyik biztosíték?
• Áramszünet volt? 
• A víztartály megfelelően van

elhelyezve?
• Tele van a víztartály?
• A levegőszűrő tiszta?
• El van tömődve a bemeneti és

kimeneti levegő rács?

A páramentesítő kapacitás kicsi
• A levegőszűrő szennyezett?
• úl magas a helyiség hőmérséklete?
• A levegő ki vagy beáramlása

biztosított?
• A levegő páratartalmánál magasabb

nedvességtartalom értéket választott?

Hosszú működtetés után sem éri el a
kiválasztott páratartalom értéket
• Túl gyakran nyitja ki az ablakot vagy az

ajtót?
• Valamilyen készülék nedvességet

bocsát ki?
• Túl nagy a helyiség?

Túl zajos a készülék a működtetés során
• A padló egyenetlen vagy túl puha?
• Megfelelően van elhelyezve a

készülék?

A készülék csöpög
• A víztartály felett elhelyezkedő

kondenzvíztálca kimenete eldugult?
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El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.
O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.
The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User’s Manual.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Modelle zu verändern.
Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d’Istruzioni.
O k·t·ÛkÂv·Ût‹ç ‰È·tËpÂ› ·okÏÂÈÛtÈk¿ to ‰Èk·›̂ Ì· v· tpoooÈ‹ÛÂ› t· Ìovt¤Ï· ou ÂpÈyp¿ºovt·È Ûto ·pfiv Evtuo O‰ËyÈÒv.

A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.
Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.
Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.
Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя. MOD.: DH-22
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