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Megjegyzés: 
Au útmutatóban szemléltetett ábrák csak tájékoztató jellegűek. Mindig a valódi 
termék a fontos. 

 
 
A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű 
személyek (és gyerekek), és kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek sem, amennyiben 
nem felügyelnek rájuk, vagy nem kaptak kellő felvilágosítást a termék használatát illetően egy, 
a biztonságukért felelős személytől.  
Ügyelni kell arra, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. 
. 
 

 

Ez az ikon azt jelenti, hogy a készülék az EU államaiban nem selejtezhető a háztartási 
hulladékkal együtt. A felelősségteljes hulladékselejtezés és a nyersanyagok 
újrahasznosítása megelőzi az esetleges negatív kihatásokat a környezetre és az 
emberi egészségre. Szállítsa el a helyi gyűjtőtelepre a selejtezésre szánt régi 
készüléket, vagy lépjen kapcsolatba a termék viszonteladójával, aki ugyancsak 
átveheti Öntől a készüléket, és gondoskodik majd a termék helyes és biztonságos 
selejtezéséről. 
 



3 

A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 

 VESZÉLYES 
 Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely súlyos, vagy 

halálos kimenetelű sérülésekhez vezethet.  
 

 

  

 FIGYELEM 
 Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely súlyos, vagy 

halálos kimenetelű sérülésekhez vezethet.   
   

 
FIGYELMEZTETÉS 

 Veszélyes helyzetre figyelmeztet, amely könnyebb, vagy 
közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.  

   

MEGJEGYZÉS 
 Fontos információkra figyelmeztet, amelyek mellőzése 

anyagi károkhoz vezethet.  
   

 

 A FIGYELEM és FIGYELMEZTETÉS kategóriába 
tartozó veszélyekre figyelmeztet. 

 

A FELELŐSSÉG ELHÁRÍTÁSA 

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi okok következtében fellépő 
személyes sérülésekért és anyagi károkért:  

 A termék sérülése helytelen vagy hanyag használat következtében. 

 A termék módosítása, megváltoztatása, ápolása vagy használata olyan 
módon, amely ellenkezik a gyártó használati utasítással.  

 Ha megállapításra kerül, hogy a termék károsodásáért közvetlenül korrozív 
gázok felelősek. 

 Ha megállapításra kerül, hogy a hibás működést a termék nem megfelelő 
szállítása okozta. 

 Az egység üzemeltetése, javítása vagy ápolása a használati utasítás, illetve 
a vonatkozó szabványok betartása nélkül történt.  

 Ha megállapításra kerül, hogy a problémát vagy zavart más gyártóktól 
származó alkatrészek minőségi, vagy teljesítményi paraméterei okozták.   

 A fellépő károkat természeti katasztrófa, nem megfelelő üzemeltetési közeg 
vagy egy felső hatalom okozta. 

 
 

 
A berendezés gyúlékony R290 hűtőközeggel van feltöltve. 

 

Kérjük, hogy a készülék beszerelése és üzembe helyezése előtt 
olvassa el az útmutatót. 

 
A készülék beszerelése előtt olvassa el a szerelési útmutatót. 

 A készülék beszerelése előtt olvassa el a szerviz – kézikönyvet. 
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HŰTŐKÖZEG 

 A klímakészülék helyes működését a rendszerben keringő speciális 
hűtőközeg biztosítja be. Az alkalmazott hűtőközeg a speciálisan tisztított 
R290 fluorid. A hűtőközeg gyúlékony és szagtalan. Szivárgása esetén 
bizonyos körülmények között felrobbanhat. A hűtőközeg gyúlékonysága 
azonban alacsony, és csak tűzzel lehet meggyújtani.  

 A hagyományos hűtőközegekkel összehasonlítva, a R290 nem 
szennyezett, nem károsítja az ózonréteget, alacsony üvegházhatású. A 
R290 nagyon jó termodinamikai tulajdonságokkal rendelkezik, és 
energetikai hatékonysága jelentős. Ezért a termék kevesebb hűtőközeget 
igényel működéséhez.  

 A R290 hűtőközeg alkalmazott mennyisége az adatlapon található. 

FIGYELMEZTETÉS: 

 A készülék gyúlékony R290 hűtőközeggel van feltöltve. 

 A készülék beszereléséhez, üzemeltetéséhez vagy tárolásához egy 4 m
2
-

nél nagyobb területű helyiséget kell választani. 

 A készüléket olyan helyiségbe kell helyezni, ahol nincsenek gyúlékony 
hőforrások (nyílt láng, működő gáztűzhely vagy elektromos fűtőtest izzó 
szálakkal). A készüléket egy jól szellőztethető helyiségben kell tárolni, 
melynek mérete megfelel az üzemeltetési helyiség előírt követelményeinek.  

 A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy védve legyen a mechanikai 
károsodásoktól. 

 Ügyelni kell, hogy a szellőzőnyílások mindig akadálymentesek legyenek. 

 A készüléket tilos szétszerelni és meggyújtani. 

 Ne feledje, hogy a hűtőközeg szagtalan lehet. 

 A készülék tisztításához és leolvasztásához csak a gyártó által javasolt 
eszközök használhatók.  

 Az ápolást csak a gyártó utasításai szerint szabad elvégezni. 

 Ha a készülék javításra szorul, forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.  

 Szakképesítéssel nem rendelkező személyek általi javítás veszélyes lehet! 

 Minden, a készülékkel kapcsolatos munkánál be kell tartani gázokra 
vonatkozó állami szabványokat és előírásokat.   

 Kérjük, olvassa el a szerelési útmutatót. 
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

 A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyerekek, valamint csökkent 
fizikai, mentális vagy érzékszervi képességű és kellő tapasztalattal nem 
rendelkező személyek is, ha felügyelnek rájuk, vagy kellő felvilágosításban 
részesültek a készülék használatáról és a fennálló veszélyekről. 

 Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 

 A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül. 

 A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat 
értékei megegyeznek-e a készülék adatlapján feltüntetett értékekkel.  

 Tisztítás és ápolás előtt kapcsolja ki a készüléket és válassza le az 
elektromos hálózatról.  

 Győződjön meg arról, hogy a tápkábelt nem nyomják kemény tárgyak. 

 Ne húzza a tápkábelt a készülék leválasztásánál az áramkörről vagy 
a készülék áthelyezésénél.   

 Ne használjon fűtőtesteket a párátlanító közelében. 

 Ne csatlakoztassa vagy válassza le a dugaszt az áramkörről nedves kézzel.  

 A készüléket egy földelt csatlakozóaljzathoz kell csatlakoztatni. Győződjön 
meg az elektromos hálózat szakszerű földeléséről. 

 Gyerekek és rokkant személyek nem használhatják felügyelet nélkül 
a készüléket. 

 Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a készülékkel, vagy esetleg 
rámásszanak. 

 A párátlanító készülék egy memória-funkcióval rendelkezik. Ha senki nem 
ügyel a berendezésre, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugaszt a fali 
aljzatból, vagy kapcsolja le az áramforrást. 

 Ne szedje szét és ne is javítsa meg személyesen a készüléket. 

 Rendellenes állapot észlelése esetén (pl. égési szag érezhető) azonnal 
válassza le a készüléket az áramkörről, és értesítse a viszonteladót. 

 A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt selejtezni. A 
készülék selejtezésénél be kell tartani a vonatkozó törvényeket, vagy a 
márkaszerviz utasításait.  

 Ne használjon hosszabbító kábelt a készülék csatlakoztatásához. 

 A készüléket az érvényes, vonatkozó elektrotechnikai szabványok és 
irányelvek értelmében kell beszerelni. 

 A sérült tápkábelt a fennálló veszélyek elkerülése miatt csak a gyártó, 
felhatalmazott szerviz vagy egy szakképzett technikus cserélheti ki.  

 Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy mosodában. 

 Helyezze a készüléket biztonságos távolságba tűztől, gyúlékony vagy 
robbanékony anyagoktól.  
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A HELY KIVÁLASZTÁSA 

 A párátlanító készülék csak beltéri használatra alkalmas. Nem használható 
kereskedelmi vagy ipari célokra, csarnokokban, rovar – és állattenyésztő 
farmokon, sem szélsőségesen poros környezetben, például építkezéseken. 

 Helyezze a készüléket egy sima, vízszintes felületre. 

 Üzemeltetés alatt nem lehet párátlanítani egy közeli zárt teret, például egy 
öltöző szekrényeit.  

 A készüléket csak olyan helyen szabad üzemeltetni, ahol a hőmérséklet 
5 °C és 32 °C között mozog. Az ajánlott relatív páratartalom 30 - 90 %. 

 Üzemeltetés folyamán elegendő szabad teret kell biztosítani a készülék 
körül. 

 Üzemeltetés alatt csukja be az ajtókat es ablakokat, ez is növeli a készülék 
hatékonyságát. 

 Tartsa tisztán a levegőt be-és kivezető nyílásokat, és ne takarja be ezeket. 

 Ne tegye ki a készüléket napsugarak közvetlen hatásának. 

 

Megjegyzés: 

 A készülék görgőkkel van ellátva, amik megkönnyítik áthelyezését. Ne 
húzza a készüléket szőnyegen vagy tárgyakon keresztül. Kifolyhat a víz a 
tartályból, vagy a készülék elakadhat egy akadályon.  

 Áthelyezés előtt kapcsolja ki a készüléket. A párátlanítót ne billentse meg. 
Ne tolja előre vagy hátra a készüléket. 

Min. 20 cm Min. 20 cm 

Min. 50 cm 
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 

Elölnézet 

 

Hátulnézet  

 
 

Vezérlőpanel 

Levegőkimenet 

Fedőlap  
(állandó vízelfolyás) 

Levegőbemenet  

Kábelcsatlakoztató 
nyílás 

Víztároló  

Tápkábel 
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ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT 

Bekapcsolás előtt ellenőrizze az úszó helyes pozícióját. Tartsa be az alábbi 
lépéseket:  

1. Fogja meg a fogantyúkat a tartály két szélén, és húzza ki a tartályt a nyíl 
irányában. 

 

2. Ellenőrizze, jól van-e behelyezve az úszó a tartályba. Hosszabb szállítás 
esetén elmozdulhatott a helyéről. Ha az úszó nincs a helyén, igazítsa 
kézzel a megfelelő helyzetbe. 

 
3. Helyezze vissza a tartályt az 1. pont szerint.  

Úszó 

Helyes pozíció Rossz pozíció 
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A VEZÉRLÉS FOLYAMATA 

 

Megjegyzés: 

 A működéséhez be kell helyezni a víztároló tartályt. 

 Ne húzza ki a víztárolót az egységből működés közben. 

 Ha tömlőt kíván használni a kondenzvíz kivezetéséhez, szerelje azt fel a 
„Vízelvezetés“ rész utasításai szerint.   

 A vezérlőgombok minden megnyomása után egy sípoló hangjelzés lesz 
hallható. 

 A tápellátás bekötése után a vezérlőpanelen felvilágít a tápellátás-ikon, és 
egy hangjelzés lesz hallható. 

A gombok alapfunkciói 

  gomb (BE/KI) 

 Nyomja meg a gombot a párátlanító be/kikapcsolásához. 

 Fan gomb (Ventilátor) 

 

A Fan gomb megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet: magas 
(High), közepes (Med) vagy alacsony (Low). Az aktuális ventilátorsebességet 
egy világító ikon jelzi. 

 Timer gomb (Időzítő) 

 

Nyomja meg a Timer gombot az időzített bekapcsolás vagy kikapcsolás 
beállításához. Az időzítőt 0–24 óra tartományban lehet beállítani. A Timer 
gomb minden megnyomásánál 1 órával emelkedik az idő. Ha lenyomva tartja a 
Timer gombot, az idő gyorsan, ciklikusan kezd váltakozni. Az időzítő beállítása 
után 5 másodpercig a beállított idő ábrázolása lesz látható, majd az időzítő-
ikon fog világítani.  

Telített víztartály ikon 

Légterelés iránya 
ikon 

Párátlanítás mód 
ikon  

Kijelző-ablak  

Időzítő ikon 

Sebesség ikon 

Szűrőtisztítás- 
ikon 
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 Humidity gomb (Páratartalom)  

 

A Humidity gomb lenyomásával be lehet állítani a kívánt páratartalmat.  A 
Humidity gomb lenyomva tartása esetén a beállítás ciklikusan fog váltakozni 
10 % lépésekben, 30–80 % tartományban. A beállítás után 5 másodpercig a 
beállított páratartalom ábrázolása lesz látható.   

 Mode gomb (Üzemmód) 

 

A Mode megnyomásával 4 párátlanítás – üzemmódot lehet beállítani: 
Automata (Smart), Állandó párátlanítás (Cont.), Csendes üzemeltetés (Quiet) 
és Szárítás (Dry). 

 Ha a Smart ikon világít, ha az egység Automata módban van. Az egység 
automatikusan fogja beállítani az emberi szervezet számára kellemes 
páratartalmat, az aktuális hőmérséklet szerint.  

 Ha a Cont. ikon világít, az egység Állandó párátlanítás üzemmódban van. 
Az egység állandóan működni fog, amíg a páratartalom nem süllyed az 
emberi szervezet számára kedvező értékre.   

 Ha a Quiet ikon világít, az egység Csendes üzemeltetés üzemmódban van.  
Az egység automatikusan fogja beállítani az emberi szervezet számára 
kellemes páratartalmat, az aktuális hőmérséklet szerint. Ezzel egyidejűleg 
olyan ventilátorsebességgel üzemel, amely a legkisebb zajjal jár. A 
ventilátorsebességet nem lehet beállítani. 

 Ha a Dry ikon világít, az egység Szárítás üzemmódban működik. A 
szövetek kiszárítása után az egység páratartalmat egy bizonyos 
tartományban fogja beállítani úgy, hogy megakadályozza a penészgombák 
képződését. Szárítás üzemmódban nem lehet beállítani sem a 
ventilátorsebességet, sem pedig a páratartalmat.  

Megjegyzés: 

 Ha Automata (Smart) vagy Csendes üzemeltetés (Quiet) beállítása esetén a 
helyiség hőmérséklete alacsonyabb a beállított értéknél, vagy alacsonyabb 
a standard, hőmérsékletnek megfelelő, kellemes páratartalomnál, akkor az 
egység működése leáll. 

 Szárítás (Dry) vagy Állandó párátlanítás (Cont.) beállítása esetén nem lehet 
beállítani a kívánt páratartalmat. Szárítás (Dry) vagy Csendes üzemeltetés 
(Quiet) beállítása esetén nem lehet beállítani a ventilátorsebességet. 

 
Wind Direc gomb (A kiáramló levegő iránya) 

 

Nyomja meg a Wind Direc gombot a vízszintes légterelő lamella beállításához, 
és válassza ki a váltakozó (Swing), vagy a stabil (Fixed) szögű légterelést. Ha 
a Swing ikon világít, a vízszintes lamella egyik oldalról a másikra fog mozogni; 
ha a Fixed Angle ikon világít, a vízszintes lamella megáll az aktuális 
helyzetben.  
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További funkciók  

1. Riasztó  

Ha a víztároló tartály megtelt, vagy 3 percen át nem volt megfelelő 
helyzetben, 10 másodpercig egy figyelmeztető hangjelzés lesz hallható, 
amely arra emlékeztet, hogy ki kell üríteni vagy meg kell igazítani a víztároló 
tartályt.  

2. Automatikus kikapcsolás 

Ha a víztároló tartály megtelt, nincs a készülékben, vagy nincs helyesen 
behelyezve, vagy ha a páratartalom értéke 10 % -kal kevesebb a beállított 
értéknél, a készülék automatikusan kikapcsol.  

3. Memória funkció 

Áramkiesés esetén az egység valamennyi beállítást elmenti. Az 
áramszolgáltatás felújítása után az egység az eredeti beállítás szerint fog 
tovább működni.  

4. Water Full ikon (Telített víztároló) 

Jelzi, hogy a víztároló tartály megtelt, nincs bent, vagy rosszul van 
behelyezve. 

5. Filter Clean ikon (Szűrőtisztítás) 

Ha felvilágít a Filter Clean ikon, meg kell tisztítani a szűrőt. A szűrő 
megtisztítása után nyomja le egyszerre a Fan és Humidity gombokat, és az 
ikon kialszik. 

6. Gyermekzár (A vezérlés lezárása) 

Nyomja le egyszerre 1 másodpercre a Mode és Timer gombokat a 
Gyermekzár funkció aktiválásához. Ha aktív a funkció, egy tetszőleges 
vezérlőgomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a „LC“ ábrázolás, ami 
azt jelenti, hogy a vezérlőgombok le vannak zárva. A Gyermekzár funkció 
befejezéséhez nyomja le ismét egyszerre 1 másodpercre a Mode és Timer 
gombokat. 
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VÍZELVEZETÉS 

1. módszer: A víztároló tartály használata 

Megjegyzések: 

 Ne húzza ki a víztároló tartályt üzemeltetés alatt vagy közvetlenül 
kikapcsolás után. Ellenkező esetben a padlóra folyhat némi víz.  

 Víztároló tartály használata esetén nincs szükség vízelvezető tömlőre. 
Ilyenkor egy tömlő csatlakoztatása esetén a víz nem a tartályba, hanem a 
padlóra folyna. 

1. Fogja meg a fogantyúkat a víztároló tartály két oldalán, és húzza ki a tartályt 
a nyíl irányában. (Figyelmeztetés: Óvatosan húzza ki a tartályt, ellenkező 
esetben a víz a padlóra folyhat.)   

 
Öntse ki a vizet a tartályból. 

 
2. Tolja vissza a tartályt a párátlanító készülékbe a nyíl irányában. 
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2.módszer: Vízelvezetés tömlő segítségével 

Az egységen egy vízvezető nyílás is van. Egy 14 mm belső átmérőjű és 1,3–
1,5 m hosszú tömlőre lesz szükség (nincs a csomagban). Csatlakoztassa a 
tömlőhöz a lefolyó adaptert a kondenzvíz elvezetéséhez. A vízelvezető tömlő 
bekötése előtt kapcsolja ki az egységet, és húzza ki a csatlakozódugaszt a fali 
aljzatból.  

1. Nyissa ki az állandó vízelvezetés fedőlapját, majd szerelje le a nyílást elzáró 
kupakot a nyíl irányában a lenti ábra szerint.   

 

Megjegyzés: 

Amennyiben a víztároló tartályt használja, szerelje vissza a nyílást záró 
kupakot és a kimeneti dugaszt. Ellenkező esetben a vízelvezető tartály 
használatánál szivároghat a víz.  

2. Először húzza ki a nyílást elzáró dugaszt, és szerelje fel a lefolyó adaptert 
az állandó vízelvezetéshez az óramutató járásának irányában.  

Szerelje fel a lefolyó adaptert az állandó vízelvezetéshez, és szorosan 
csavarozza az egység lefolyónyílásához. Győződjön meg a tömítés jó 
állapotáról.  

Megjegyzés: 

A dugasz eltávolítása után némi víz folyhat ki az egységből. Helyezzen egy 
tálat a nyílás alá, különben a víz a padlóra folyna.   

 

Kupak 

Nyílászáró 
dugasz 

Lefolyó 
adapter 



14 

3. Húzza rá a lefolyótömlőt a lefolyó adapterre úgy, hogy ne szivárogjon a víz. 
A lefolyótömlő nem lehet magasabban a lefolyónyílásnál. Ügyeljen, hogy 
semmi ne akadályozza a víz szabad kifolyását. Rendszeresen ellenőrizni 
kell a lefolyó adaptert és a lefolyótömlőt csatlakoztatás, károsodás vagy 
eltömődés szempontjából.   

Megjegyzés: 

Győződjön meg arról, hogy a vízelvezető tömlő a lefolyónyílás irányában lefelé 
vezet az egységből. A lefolyótömlő egyik végét csúsztassa a lefolyónyílásba a 
padlón, és a nyílást takarja le egy ráccsal. Ügyeljen, hogy a tömlő ne legyen 
összenyomva vagy nagyon meghajlítva, mert ez akadályozná a víz szabad 
kifolyását.   
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TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS 

Figyelmeztetés: 

 Minden tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Ellenkező 
esetben fennáll az áramütés veszélye. 

 A készüléket tilos vízzel mosni. Fennáll az áramütés veszélye.   

 Ne tisztítsa a légkondicionáló készüléket oldószerrel (pl. hígító vagy benzin). 
Ez a fedőlap megrongálását okozhatja.  

Rács és fedőlap 
A fedőlap tisztítása: A poros fedőlapot törölje meg egy 
puha ronggyal. Ha a fedőlap nagyon piszkos (pl. zsíros), 
tisztítsa meg egy enyhe tisztítószerrel. 
A rács tisztítása: Használjon tisztítószert vagy egy puha 
kefét. 

Légszűrő  
1. Szerelje le a panelt. 

Nyissa ki a két reteszt a panel alsó részén, 
nyissa ki a panelt az  ábra szerint, és 
billentse ki 20°-os szögben. Ne nyissa ki 
erővel a panelt, és ne billentse ki túl nagy 
szögben. Húzza fel a panelt a  ábra szerint. 

2. Vegye ki a légszűrőt. 

A  ábra szerint húzza kifelé a légszűrő 
fogantyúit, és vegye ki a légszűrőt.  

3. A légszűrő tisztítása 

Tisztítsa meg a szűrőt meleg, szappanos vízben. 

Öblítse le, és behelyezés előtt hagyja teljesen kiszáradni. 

4. Szerelje vissza a légszűrőt. 

Tolja a légszűrő alsó részén levő fogantyút az egységbe, 
és kattanásig nyomja lefelé a légszűrőt. Végül pedig 
szerelje vissza a panelt. 

Figyelmeztetés: 

 Ne használja szűrő nélkül a párátlanítót. 

 Ellenkező esetben a párologtatón por ülepszik le, ami csökkenti az egység 
hatékonyságát.  

 Ne szárítsa tűz vagy hajszárító segítségével a légszűrőt. A légszűrő 
eltorzulhat, vagy meggyulladhat.  

 Ne használjon tollseprűt, porszívót vagy kefét a szűrő tisztításánál. A szűrő 
megkárosodhat.   
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Víztároló tartály 
Néhány hét használat után meg kell tisztítani a víztároló tartályt, különben 
elszaporodhatnak benne a penészgombák vagy baktériumok. Tisztítsa meg a 
tartályt egy puha kefével, és öblítse ki.  

 

1. Húzza ki a tartályt, és öntse ki a maradék vizet. 

CFO-20P 

2. Nyomja le a tartály peremén levő 4 fogantyút. Emelje fel a fedelet.   

 

CFO-40P 

2. Nyomja le a tartály peremén levő 4 fogantyút. Távolítsa el a fogantyút. 
Emelje fel a fedelet.   

 

 

3. Tisztítás után helyezze vissza a tartály fedelét, és ellenőrizze, hogy az úszó 
helyesen van behelyezve. A műanyag hab rész legyen a tartály fedele alatt. 
Ne távolítsa el a műanyag habot az úszóról.  

Fogantyú  

Tartály-
fedél  

Fogantyú  
Tartály-

fedél  
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Szezon előtti ellenőrzés 

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a levegőt kivezető nyílások előtt. 

2. Ellenőrizze, hogy a tápkábel és fali aljzat hibátlan állapotban vannak-e.  

3.  Ellenőrizze a szűrő tisztaságát. 

4. Ellenőrizze, hogy a vízelvezető tömlő hibátlan állapotban van-e. 

 

Szezon utáni ellenőrzés 

 Áramtalanítsa a készüléket. 

 Tisztítsa meg a szűrőt, rácsot és a külső fedőlapot. 

 Tisztítsa meg a berendezést a portól és egyéb szennyeződésektől. 

 Öntse ki a beépített tartályban összegyűlt vizet. 

Hosszantartó tárolás 

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja majd, tartsa be a következő 
szabályokat a készülék jó állapotának megőrzéséhez:  

 Győződjön meg arról, hogy a beépített víztartály üres, és le van szerelve 
a hővezető tömlő. 

 Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból és tekerje fel. 

 Tisztítsa meg a készüléket és jól csomagolja be. Ez megvédi a portól és 
a nedvességtől. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Ezek az állapotok nem mindig jelentenek hibás működést. 

Probléma Lehetséges ok 

A párátlanító nem 
működik. Nem 
működik a vezérlés. 

 Az egység üzemeltetési tartománya 5 °C - 32 °C 
között van. 

 Megtelt a víztartály. 

Működés alatt hirtelen 
erősödik a zaj. 

 Bekapcsolt a kompresszor. 

 Tápellátás – probléma. 

 Az egység egyenetlen felületen áll. 

Nem csökken a 
páratartalom. 

 Túl nagy helyiség, a párátlanító hatékonyság nem 
felel meg a helyiség méretének. 

 Nyitott ajtók. 

 Párát képző eszköz van a helyiségben. 

Kicsi vagy semmilyen 
párátlanító 
hatékonyság. 

 Túl alacsony a helyiség hőmérséklete. 

 Rosszul van beállítva a kívánt páratartalom. 

 Ha a helyiség hőmérséklete a 5 - 15 °C 
tartományban van, a készülék automatikusan 
elvégzi a leolvasztást. A kompresszor rövid időre 
leáll (a ventilátor nagy sebességgel forog). A 
leolvasztás elvégzése után a készülék tovább 
üzemel. 

Üzembe helyezésnél 
rossz szag áramlik a 
készülékből. 

 Üzembe helyezésnél a kellemetlen szagot a 
hőcserélő hőmérsékletének emelkedése okozza.  

Az egység túl zajos. 
 Fapadlóra állítva az egység működése zajosabb 

lehet. 

Sziszegő hang.  Normális jelenség, a hűtőközeg áramlása okozza. 

Vízszivárgás 

Probléma Lehetséges ok Megoldás  

Vízelvezető 
tömlő 
használatánál 
víz van a 
tartályban. 

 Ellenőrizze a lefolyó 
adaptert. 

 Csatlakoztassa helyesen a 
lefolyótömlőt. 

 Eltömődött a tömlő.  Tisztítsa meg a tömlőt. 

 Rosszul van felszerelve 
a tömlő. 

 Válassza le és 
csatlakoztassa ismét a 
tömlőt. Ügyeljen a helyes 
szerelésre. 
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Nem kapcsol be a párátlanító készülék. 

Probléma Lehetséges ok Megoldás  

Csatlakoztatás 
után nem 
világít a 
tápellátás-ikon. 

 Megszakadt az 
áramellátás, vagy 
rosszul van bedugva a 
csatlakozódugasz. 

 Ellenőrizze, van-e 
áramszolgáltatás. Ha nincs, 
várjon, amíg újra felújul. 

 Ellenőrizze az elektromos 
hálózatot és az elektromos 
aljzatot. 

 Ellenőrizze, nem lazult-e ki a 
csatlakozódugó. 

 Ellenőrizze a tápkábelt. 

 Kiégett a biztosíték.  Cserélje ki a biztosítékot. 

Világít a Water 
Full (Telített 
tartály) ikon. 

 Rosszul van 
behelyezve a tartály. 

 Megtelt a tartály. 

 Nincs tartály a 
készülékben. 

 Ürítse ki és szerelje vissza a 
tartályt. 

Az egység 
nem hibás, de 
nem indul el. 

 Túl magas a 
páratartalom-beállítás. 

 Csökkentse a páratartalom 
értékét a Humidity gombbal, 
vagy aktiválja az Állandó 
párátlanítást (Cont.) a Mode 
gombbal. 

 

A párátlanító készülék teljesítménye nem felel meg az elvárásoknak. 

Nem kielégítő 
párátlanítás 
teljesítmény 

 Ellenőrizze, 
nincsenek-e 
akadályok az egység 
körül. 

 Ellenőrizze, hogy az egység 
működését nem gátolja – e egy 
függöny, roló vagy bútordarab.   

 A légszűrő piszkos 
vagy eltömődött. 

 Tisztítsa meg a szűrőt. 

 Nyitott ajtók és 
ablakok. 

 Csukja be az összes kifelé 
vezető ajtót és ablakot.  

 Túl alacsony a 
helyiség 
hőmérséklete. 

 Párátlanításnál kedvezőbbek a 
magasabb hőmérsékletek. Az 
alacsony hőmérséklet csökkenti 
a készülék hatékonyságát. Az 
üzemeltetési hőmérsékletnek a 
helyiségben 5 °C felett kell 
lennie.  
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HIBAKÓDOK 

Az egység hibakódjai 

Sz. A hiba neve 
Kód a 
kijelz
őn 

Az egység 
állapota 

Lehetséges okok 

1 

 
 
Hibás a 
környező 
hőmérséklet 
érzékelője. 

F1 

Leállt a 
kompresszor 
és a 
ventilátor-
motor. Nem 
működnek a 
kezelő-
gombok. 

 A környező hőmérséklet 
érzékelője kilazult, vagy 
rosszul van csatlakoztatva a 
kijelző panelhez. 

 A kijelző panel néhány része 
elmozdult és zárlatot okozott. 

 Megsérült a környező 
hőmérséklet érzékelője (lásd: 
hőmérséklet-érzékelő 
ellenállása táblázat). 

 Hibás a kijelző panel. 

2 

Hibás a 
párologtató 
hőmérséklet-
érzékelője. 

F2 

 A párologtató hőmérséklet 
érzékelője kilazult, vagy 
rosszul van csatlakoztatva a 
kijelző panelhez. 

 A kijelző panel néhány része 
elmozdult és zárlatot okozott. 

 Megsérült a párologtató 
hőmérséklet- érzékelője 
(lásd: hőmérséklet-érzékelő 
ellenállása táblázat). 

 Hibás a kijelző panel. 

3 
Hibás a 
páratartalom 
érzékelője. 

L1 

 Zárlatos a páratartalom 
érzékelője. 

 Megsérült a páratartalom 
érzékelője. 

 Hibás a kijelző panel. 



21 

Sz. A hiba neve 
Kód a 
kijelz
őn 

Az egység 
állapota 

Lehetséges okok 

4 
Hűtőközeg-
hiány elleni 
védelem 

F0 

Leáll a 
kompresszor. 
Nem 
reagálnak a 
kezelőgombo
k. 

 Hűtőközeg-szivárgás. 

 Eltömődött a hűtőkör. 

5 
Túlterhelés 
elleni 
védelem 

H3 

A 
kompresszor 
leáll, a 
ventilátor-
motor tovább 
működik. 
Nem 
reagálnak a 
kezelő-
gombok. 

 Nem megfelelő üzemeltetési 
közeg. 

 Hibás a párologtató vagy a 
kondenzátor. 

 Abnormális állapot a 
rendszerben. 

6 
Túláram 
elleni 
védelem 

E5  

 Az áramkör zárlatos vagy 
megszakadt. 

 Túl magas hőmérséklet vagy 
páratartalom az üzemeltetési 
közegben. 

 

MŰSZAKI PARAMÉTEREK 

Modell CFO-20P CFO-40P 

Névleges feszültség 220–240 V~ 

Névleges frekvencia 50 Hz 

Teljesítmény 360 W (max. 450 W) 670 W (max. 900 W) 

Párátlanítás (30°C és RH 80% esetén) 20 l / nap 40 l / nap 

Üzemeltetési hőmérséklet 5 - 32 °C 

Hűtőközeg (mennyiség) R290 (0,11kg) R290 (0,15kg) 

Akusztikus hangszint max. 43 dB(A) max. 48 dB(A) 

Tömeg nettó / bruttó 15,5 / 17,0 kg  22,5 /  24,5 kg  

A víztartály térfogata 3,5 l 6,5 l 
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BEKÖTÉSI RAJZ 

A bekötési rajz előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat. Tartsa be a 
készüléken található bekötési rajzot. 
 

 
 

BK Fekete  

BN Barna  

BU Kék  

GN Zöld  

PE Földelés  

RD Piros  

WH Fehér  

YE Sárga  

YEGN Sárgászöld  

                          
 
 

SZINTKAPCSOLÓ NEDVESSÉG-
ÉRZÉKELŐ 

VENTILÁTOR 
MOTOR 

KIJELZŐ PANEL 
FŐ PANEL  

LÉPÉS MOTOR 

HŐCSERÉLŐ 
HŐÉRZÉKELŐJE 

KOMPRESSZOR 

TÁPELLÁTÁS 
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HŰTŐKÖZEG 

Tudnivalók a használt hűtőközegről 

 A készülék gyúlékony R290 hűtőközeget tartalmaz. A karbantartást és 
selejtezést csak szakemberek végezhetik. 

 Hűtőközeg - típus R290 (Propan)  

 A hűtőközeg képlete: R290: CH3CH2CH3 

 Hűtőközeg - mennyiség: lásd adatlap, hermetikusan zárt rendszer. 

 GWP érték: 3 

GWP = Global Warming Potential (globális felmelegedési potenciál) 

 

GYÁRTÓ 

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 
1-4 Argyll St. 
LONDON  
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United Kingdom 
 
www.sinclair-world.com 
A berendezés Kínában készült (Made in China) 
 

FORGALMAZÓ, SZERVIZ 

SINCLAIR Slovakia s.r.o. 
Technická 2 
821 04 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Tel.: +421 2 3260 5050 
Tel. servis: +421 2 3260 5030 
 
www.sinclair-solutions.com 
Obchod: obchod@sinclair.sk 
Servis: servis@sinclair.sk 
 


