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Köszönjük, hogy megvásárolta a Lux Párásítót.
A Lux párásító segít visszaállítani a levegő
nedvességtartalmának megfelelő szintjét és csökkenteni
a száraz levegő okozta kellemetlen tüneteket. Ezzel a
hatékony és hatásos termékkel kívánunk Önnek még sok
évnyi, egészséges benti levegőt.
Kérjük, szánjon időt a használati utasítás elolvasására,
hogy teljesen megértse a gép működését és az általa
kínált funkciókat.
* Kérjük, olvassa el figyelmesen a biztonsági utasítást
és tartsa meg a használati útmutatót.
Figyelmeztetés: kérjük, figyelmesen olvassa el a
következő pontokat, más esetben elektromos ütésnek,
vagy égési sérülésnek teheti ki magát.
1) Kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket a
sérülésveszély és elektromos ütés esélyének
csökkentése érdekében.
2) A
 párásítót 8 éven felüli gyermekek és olyan
személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy
szellemileg sérültek, vagy nem rendelkeznek
kellő tudással és tapasztalattal, csak felügyelet
mellett, vagy a párásító biztonságos használatára
tett instrukciók mellett használhatják, megértve
a gép használatával járó veszélyeket. Gyermekek
nem játszhatnak a párásítóval. A gép tisztítását és

karbantartását felügyelet nélkül nem végezheti
gyermek.
3) A párásító használata előtt győződjön meg róla, hogy
az elektromos hálózatának feszültsége azonos a
Párásító típusához szükséges feszültséggel.
4) A Párásítót mindig kemény, lapos és vízszintes
felületen tárolja. Kerülje a közvetlen napfényt és
mindig tartsa távol a falaktól és hőforrásoktól, például
tűzhely, radiátor, stb. Figyelem: Előfordulhat, hogy a
Párásító nem működik rendeltetésszerűen, ha nem
vízszintes felületen van elhelyezve.
5) A Párásító elektromos csatlakozóját soha ne helyezze
be vagy távolítsa el nedves kézzel.
6) Ha a fő kábel megsérül, veszély elkerülése érdekében
a gyártóval, a gyártó szerelőjével, vagy más
szakemberrel szükséges kicseréltetni.
7) Az áramütés lehetőségének csökkentése érdekében
a csavarokat ne távolítsa el. A Párásító nem tartalmaz
a felhasználó által megjavítható részeket. Kérjük, a
szerelési munkálatok mindegyikét bízza szakemberre.
8) Töltse meg a tartályt friss, desztillált vagy
demineralizált vízzel. A víztartályba ne csöpögtessen
más eredetű folyadékot. Ne működtesse a párásítót,
ha a víztartály üres.
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9) Ne rázza a Párásítót, mert az a víz Párásító alapajába
kerüléséhez vezethet.

17) Csatlakoztassa le a hálózatról készülékét, amikor nem
használja, valamint tisztítás előtt.

10) Soha ne nyúljon a vízbe vagy az egyéb
alkatrészekhez, amikor a Párásító üzemel.

18) Győződjön meg róla, hogy a fő kábelek nem
érintkeznek semmilyen forró felülettel és nem
haladnak át asztalszélen.

11) Ha szokatlan szagot érzékel, amikor a Párásító a
Használati Utasításban leírtaknak megfelelően
üzemel, kapcsolja ki a Párásítót, húzza ki a
konnektorból és vizsgáltassa meg az értékesítőjével.
12) Ne töltsön forró, vagy 40 °C fölötti hőmérsékletű vizet
a tartályba.
13) Tisztítás, vagy a víztartály eltávolítása előtt válassza le
a hálózati egységről a Párásítót.

20) Ne tegyen a Párásító tetejére ruhaneműt, vagy
törölközőt. Ha a fúvóka elzárul, hibát okozhat a
Párásító működésében.
21) A Párásító mozgatásakor a készüléket az aljánál
fogva emelje, ne a tartályánál.

14) Ne mártsa vízbe, vagy egyéb folyadékba a Párásítót,
vagy annak kábelét, csatlakozóját.

22) Ne használja a Párásítót olyan helyiségben, melynek
levegője már kellően párás.

15) Sose karcolja meg a az energiaátalakítót éles
tárggyal. A párásítót rendszeresen szükséges
tisztítani. Ehhez kövesse a Használati Útmutatóban
leírt, tisztításra vonatkozó utasításokat.

23) Az ideális relatív páratartalom az emberi kényelem
szempontjából 45% és 65% között van. A túlzott
páratartalom kicsapódás, kondenzáció formájában
jelenik meg a hideg felületeken vagy a helyiség
falain. A helyiség páratartalmának megfelelő
méréséhez használjon a legtöbb szaküzletben és
hipermarketben beszerezhető páramérőt.

16) Ha bármilyen folyadék Párásítóra való öntése komoly
károkat okozhat. Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a
készüléket. Húzza ki a fő csatlakozót és konzultáljon
értékesítőjével.
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19) Soha ne működtesse a párásítót olyan helyiségben,
ahol aerosolos (spray) termékek vannak használva,
vagy oxigén van bevezetve.
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24) A Párásítót csak beltéri és háztartási használatra
tervezték.

*Működési elv: Az ultrahangos párásító ultrahangos
nagyfrekvenciás oszcillátort használ, amivel a vizet apró,
körülbelül 1-5 um átmérőjű vízrészecskékre bontja.
A szellőzőrendszer ezt a vizet fújja a száraz levegőbe,
biztosítva a szükséges páratartalmat. A készülékből
láthatóan jön ki a finom és egyenletes köd.
*Jellemzők:
• Magas hatékonyságú párásítás, nagy kimenettel.
• Alacsony energiafogyasztás, a normál elektromos
párásítókhoz képest 85-90%-kal fogyaszt kevesebbet.
• Baktériummentesítő funkció.
• Hosszú élettartam.
• Automatikus páratartalom-szabályozás, biztonsági
védelem a kiürülő víztartály esetén.
• Plazma: Érintse meg a PLASMA szimbólumot, hogy a
Párásító plazmaelemeket engedjen a levegőbe. Nyomja
meg ismét a szimbólumot a plazma funkció leállításához.
• A gép aljában filccel ellátott tálca található, melyet
aromaolajjal benedvesíthet az illatosításhoz.
*Megfelelő páratartalom:
Mi is pontosan a relatív páratartalom? A relatív
páratartalom a levegőben lévő vízgőz mennyisége
százalékban kifejezve. Megmutatja, hogy a levegő
mennyi párát tartalmazhat maximálisan az adott
hőmérsékleten. Ezt%RH-val jelöljük, például 45 % RH.
A légköri levegő mindig tartalmaz vízrészecskéket
is, amelynek százalékos aránya a meteorológiai
viszonyoktól függ. Minél magasabb a hőmérséklet, annál
több párát tartalmaz a levegő. Ezért használjuk a „relatív

páratartalom” fogalmát. Amikor télen a hideg levegőt
komfortos hőmérsékletre melegítik, a vízgőz relatív
százaléka csökken, azaz csökken a relatív páratartalom.
A kényelmes és egészséges otthoni környezet
fenntartásához mesterségesen kell a beltéri levegőbe
juttatni a vízrészecskéket - ez a párásítás.
● Ideális relatív páratartalom-szint a különböző
helyzetekhez, igényekhez igazodva.
Az ember számára legkényelmesebb páratartalom 45-65 %RH között van.
Ideális páratartalom megelőző és gyógyító célokra:

40-55%RH

Ideális páratartalom számítástechnikai és távközlési készülékek számára:


45-60%RH

Ideális páratartalom bútorok és hangszerek számára:

40-60%RH

Ideális páratartalom könyvtárakban, művészeti galériákban és
múzeumokban:

40-60%RH

*FUNKCIÓK
1: Relatív páratartalom
1. A vízpára százalékos arányát egy adott térben,
adott léghőmérséklet mellett relatív páratartalomnak
nevezzük, amelyet általában % RH értékkel, például 45%
RH-val jelölünk.A levegő természetesen is tartalmaz
több-kevesebb vízrészecskét. A víz és a levegő aránya a
léghőmérséklettől függően változik. Minél magasabb a
hőmérséklet, annál több pára keletkezik a levegőben.
2. Télen a kinti hideg levegő, amikor beáramlik a
HU
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szobába, felveszi annak hőmérsékletét, felmelegszik.
Ennek eredményeként a relatív páratartalom csökken.
Ha meg akarja tartani az egészséges környezeti
páratartalmat, úgy növelnie kell a levegőben a
vízrészecskék mennyiségét.
3. Emberek számára alkalmas relatív páratartalom
különböző környezetekben:
Hálószoba, nappali:

45-64%RH

Betegszoba:

40-55%RH

Számítógéppel vagy más elektronikus berendezéssel rendelkező helyiség:


45-60%RH

Szoba zongorával:

40-60%RH

Múzeum, kiállítóterem és könyvtár:

40-50%RH

2: Vízszűrő:
1. A kationcserélő gyantás szűrő lágyítani tudja a kemény
vizet.
2. A kationcserélő gyantás szűrő demineralizálja a vizet.
*Kezelési utasítás
Az első használat előtt. Mielőtt bekapcsolná a készüléket,
hagyja fél órán át alkalmazkodni a szobahőmérséklethez.
A Párásítót 80% RH alatti relatív páratartalom alatt
ajánlott használni.
Használjon tiszta, 40 C -nál nem melegebb vizet.
Ellenőrizze a víztálca tisztaságát.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:
1. Helyezze a gépet sík
felületre.
2. Távolítsa el a fedelet, majd
a víztartályt kivéve töltse fel
azt vízzel az alján található
nyíláson keresztül. A kupak
balra tekerésével nyithatja
ki (loosen), feltöltés után
jobbra tekeréssel zárja le
szorosan.
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2.

Temperature of the air,
degrees Celsius

Humidity, %

3. Illessze a víztartályt a fő talpra.
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4. Ellenőrizze, hogy a névleges feszültség megfelel-e a
bemeneti feszültségnek, majd csatlakoztassa az aljzatba.
Ezután a kijelzőn megjelenik a POWER szimbólum.
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5. Érintse meg a POWER szimbólumot a gépen

a
háttér-LED világítás bekapcsol. A gép AUTO módban
kezd üzemelni. A kijelzőn 30 másodpercenként felváltva
valamint az
jelenik meg az AUTO mód szimbóluma
aktuális páratartalom és hőmérséklet. Ha nem végeznek
rajta további műveletet, 15 másodperc múlva a kijelző
elhalványul. A kijelző felébresztéséhez nyomja meg
bármelyik gombot a bekapcsoló gombon kívül.
Auto módban a készülék automatikusan meghatározza
az optimális páratartalmat és maximális teljesítmény
mellett elkezdi azt elérni. Ha az aktuális páratartalom
kisebb, mint a készüléken látható érték, akkor a
Párásító nagysebességű üzemmódba kapcsol. Amikor a
páratartalom elérte a kívánt szintet, a gép csökkentett
sebességgel fog működni.
A készülék percenként egyszer ellenőrzi az aktuális
hőmérséklet és a páratartalom szintjét.

6. Időzítő beállítás: 12 időzítő beállítási mód van:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 és 12 óra. Érintse meg a TIMER
szimbólumot
, majd a LED-kijelzőn megjelenik a
kívánt időzítés. Érintse meg a „-: -” jelzést a LED-es
kijelzőn, amitől az időzítés beállítása törlődik. Az időzítő
mutatja a hátralévő időtartamot, ami 1 percenként
HU
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csökken, azaz ha az időzítőt 12 órára állítja, a LEDkijelző 30 perc után 11:30-at fog mutatni. Ahhoz, hogy
megtudja, milyen időzítés van beállítva, egyszerűen
csak érintse meg a bekapcsológomb kivételével
akármelyik gombot, hogy felébressze a kijelzőt, majd
érintse meg a TIMER szimbólumot. Az időzítő ismételt
beállításához érintse meg újra.
Az időzítő beállításhoz gyorselérés is létezik. A TIMER
szimbólum
megérintésével növelhető, míg a MAX
/ MIN szimbólum
megérintésével csökkenthető az
időzítés.
7. Érintse meg a MAX / MIN szimbólumot
, amitől
az AUTO üzemmód kikapcsol és a párásítás az első
sebességi szinten fog folytatódni. Három kívánt
párásítói szint közül választhat. Az adott párásítói
szintet az erősség jelzésével együtt lesz látható a
kijelzőn.
jelzése különböző erősségi szintekkel
jelenik meg a kijelzőn. Az 1. befújási szint
alacsony sebességet, a 2. szint közepest, míg a
3. magas sebességet jelent. Érintse meg ismét a
szimbólumot az AUTO mód kiválasztásához.
8. Á
 llandó páratartalom: Ha megérinti a HUMIDITY
szimbólumot
, a LED-kijelző az aktuális
páratartalmat mutatja. A páratartalmat 30% és 90%
relatív páratartalom között állíthatja be. Érintse meg
egyszer, hogy 5% -kal növelje a relatív páratartalmat.
A páratartalom beállítási funkcióból való kilépéshez
és az automatikus üzemmódba való visszatéréshez
88
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vagy ha eléri a 90% relatív páratartalmat, érintse
meg újra a HUMIDITY szimbólumot. Érintés után
a „Co” jelzés jelenik meg és 3 másodpercig villog .
Miután beállította a kívánt páratartalom szintet, a
szimbólum
, megjelenik a kijelzőn, a gép megőrzi
az adatot és 5 másodperc múlva megerősíti. 5
másodperccel később a % RH szimbólum villog, és a
LED-kijelző az aktuális páratartalmat mutatja. Érintse
meg újra, és megjelenik a várható páratartalombeállítás. Ha a várható páratartalom alacsonyabb,
mint az aktuális páratartalom, a gép alvó
üzemmódban lesz. Ha a várható páratartalom 3%
-kal magasabb, mint az aktuális páratartalom, akkor
a párásító funkció működésbe lép. A gőzkibocsátási
sebesség állandó páratartalom üzemmódban nem
állítható be.
A páratartalom beállításhoz gyorselérés is létezik.
A HUMIDITY szimbólum
is megérintésével
növelhető, míg a MAX / MIN szimbólum
megérintésével csökkenthető a páratartalom.
9. Először érintse meg a DEGERMING szimbólumot.
A gép 10-15 perc múlva kezdi el kibocsátani a meleg
párát. Ekkor a LED kijelzőn a HEATING szimbólum
.
jelenik meg. Második érintésre a plazmagenerátor is
működésbe lép. A LED kijelzőn a plazma
és a fűtés
szimbóluma egyaránt látható lesz.
. Harmadik
érintésre a baktérium-mentesítés (degerming)
funkció kikapcsol. A negyedik érintés mindkét funkciót
kikapcsolja.
ION

10. Érintse meg a LIGHT szimbólumot
, a kék fény és
a víztartály jelzőfényének tompításához. Érintse meg
újra, hogy tovább tompítsa. Érintse meg harmadszor
is, hogy kikapcsolja.
11. Érintse meg hosszan a LIGHT szimbólumot
az
éjszakai mód bekapcsolásához. Az alul látható kék
fény és a víztartály jelzőfénye ekkor kialszik. A LED
kijelző kikapcsol és csak a LIGHT szimbólum marad
a kijelzőn
5 másodperc múlva, amennyiben nincs
további művelet, a szimbólum elsötétül. A kijelző
felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot a
bekapcsológomb kivételével. Nyomja meg ismét a
szimbólumot
a funkció leállításához.

Lépések
• Vegye ki a víztartályt az eszközből, nyissa ki a víztartály
fedelét és töltse fel a tartályt tiszta vízzel. Csavarja rá a
kupakot és óvatosan tegye a tartályt az alapegységre.
• Illessze a fúvókát (fedőt) a víztartály tetejére.
• Csatlakoztassa az áramellátást, kapcsolja be a Párásítót
(SOHA NE MŰKÖDTESSE A GÉPET, AMIKOR NINCS VÍZ A
TÁLCÁBAN), a fő csatlakozó lámpa kigyullad. Az eszköz
elkezd dolgozni.
*Hibaelhárítási útmutató
Ha bármilyen probléma merül fel a normál működés
során, kérjük, a következő pontok szerint járjon el:

12. Automatikus kikapcsolás: Ha a víztálcában a víz túl
kevés ahhoz, hogy a gép üzemelni tudjon, a gép
automatikusan leáll. A LED a vízhiányt piktogrammal
jelzi.
. Töltse fel a vizet, ekkor a gép újraindul.
Ha 15 percen belül nem tölti fel a víztartályt, a gép
automatikusan kikapcsol.
13. A távirányítón a megfelelő szimbólumok vezérlik az
adott funkciót.
14. Aktuális üzemmódtól függetlenül a kijelző elsötétül,
ha a készülék kb. 15 másodpercig nem üzemel.
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Probléma

Lehetséges ok

Megoldás

A bekapcsolást jelző lámpa nem
világít, nem működik

Nincs áramellátás

Connect power supply, switch on

Nincs víz a víztartályban

Fill water into water tank

A biztonsági kapcsoló túl lazán van
csatlakoztatvax

Tighten the switch

Új egység

Vegye ki a víztartályt, nyissa ki a fedelet, hagyja 12 órán keresztül szellőzni!

Piszkos víz, vagy túl régóta álló víz

Tisztítsa meg a víztartályt, majd töltse
fel tiszta vízzel!

Túl sok víz van a tálcában

Öntsön ki vizet a tálcából, majd tekerje szorosabbra a víztartály kupakját!

Too much scale in the water basin

Tisztítsa meg az átalakítót

A bekapcsolást jelző lámpa világít,
nincs párabefújás

Rendellenes szagú pára
A bekapcsolást jelző lámpa világít,
az egység nem működik
Páraerősség túl alacsony

Rendellenes zaj

Pára jön ki a fúvóka körül

90
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A víz túl piszkos, vagy túl sokáig volt a Tisztítsa meg a víztartályt, öntsön
tartályban
friss, tiszta vízet a tartályba!
Rezonálás a víztartályban, amikor a
vízszint túl alacsony

Töltsön vizet a víztartályba!

Az eszköz instabil felületen van

Helyezze az eszközt stabil, sík felületre!

A fúvóka és a víztartály között nyílások vannak

Mártsa a fúvókát vízbe egy időre,
majd helyezze vissza a víztartály
foglalatához

MŰSZAKI ADATOK
Modell: Lux párásító
Áramellátás: 220-240V 50/60Hz
Fűtési teljesítmény: 80W
Párásítási teljesítmény: 30W
Teljesítmény összesen: 110W
Víztartály kapacitás: 6L
Párolgási sebesség: ≥350ml/h +/-50ml/h
Zajszint: ≤35dB(A)
*Karbantartás:
Abban az esetben, ha a víz kemény, azaz túl sok
kalciumot és magnéziumot tartalmaz, ez „fehér por”
problémát okozhat, és jelentősebb mértékű vízkövet
hagyhat a víztálca, az átalakító és a víztartály belső
felületén. Az átalakító felületén lévő vízkőlerakódás az
egység nem megfelelő működését okozhatja.
Ennek bekövetkezte esetén az alábbiakat javasoljuk:
1) Használjon forralt, majd kihűtott vizet vagy desztillált
vizet.
2) Heti rendszerességgel tisztítsa meg az átalakítót, a
víztartályt és a tálcaegységet.
3) Gyakrabban cserélje ki a vizet a tartályban, hogy az
mindig friss legyen.
4) Mielőtt hosszabb ideig használaton kívül tárolná a
készüléket, feltétlenül öntse ki a vizet a víztartályból és
törölje szárazra a víztálcát.

5) Hosszabb tárolás előtt tisztítsa meg az egész egységet
és ellenőrizze, hogy az egység minden része teljesen
megszáradt-e. Tiszta és száraz állapotban tárolja a
készüléket.
Az átalakító tisztítása:
1) Tegyen 5-10 csepp tisztító folyadékot az átalakító
felületére, majd várjon 2-5 percet.
2) Távolítsa el a vízkövet a felületről.
3) Öblítse le az átalakítót tiszta vízzel.

A víztálca tisztítása:
1) Tisztítsa meg a víztálcát puha ruhával, vízkő esetén
tisztító folyadékkal.
2) Ha a vízkő befedi a biztonsági kapcsolót, csepegtessen
tisztító folyadékot a vízkőre és tisztítsa meg kefével.
3) Öblítse át a tálcát tiszta vízzel.

HULLADÉKKÉNT VALÓ ELHELYEZÉS:
Ne dobja ki a terméket kommunális
hulladékként, az ilyen jellegű hulladékok
külön kezelése szükséges.

HU
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DE
Allclean Reinigungs- und
Umwelt-Technik GmbH
Steinbergstraße 3
04288 Leipzig
+49 (0) 34297 609 610
E-mail: INFO@ALLCLEAN.DE
www.luxinternational.com/de
AT
Lux Österreich GmbH
Concorde Business Park 1/B3/Top 31
2320 Schwechat
Österreich
Tel: +43 1 706 42 52
E-Mail: oesterreich@luxaustria.at
www.luxaustria.at
CH
Lux Schweiz AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen/Zürich
Tel: +41 62 749 37 70
Switzerland
E-Mail: luxschweiz@luxinternational.com
www.luxinternational.com/ch
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CZ
Lux Czech s.r.o.
Nepilova 903/3
190 00 Praha 9
Tel: 220 000 871
www.luxczech.cz
info@luxczech.cz

Lux
Lux International AG
Neue Winterthurerstrasse 30
CH-8304 Wallisellen/Zürich
Switzerland
Email: info@luxinternational.com
www.luxinternational.com

DK
N2C ApS - Lux Denmark
Lerbaekvej 8
DK - 2680 Solroed Strand
www.nordic2care.com

EE
Lux Eesti OÜ
Vabaduse pst 13
EE-11214 Tallinn
Tel: + 372 67 44 700
www.luxeesti.ee

ES
Lux Welity Spain
Pez Volador 32 Bajo C
ES - 28007 Madrid
Tel: 91 557 1128
www.lux.es

FI
Oy Hedengren Direct AB
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Tel: +358 207 638 000
www.hedengrendirect.fi

HU
Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
Jávor utca 5/a.
1145 Budapest
Magyarország
Tel: +36 1 422 4444
E-Mail: info@luxhungaria.hu
www.luxhungaria.hu
IT
D.E.S. S.r.l.
Via Perugino 10
24068 Seriate (BG)
Italia
Tel: +39 035 4236010
E-Mail: info@des-lux.it
www.viveresano.eu
LT
UAB “Lux LT”
Smelio g. 10
LT - 10324 Vilnius
Tel: +370 650 288 03
E-Mail: luxlt@luxeesti.ee
www.luxlietuva.eu

LV
Lux Latvia SIE
Maskavas 240 - 508
LV-1063 Riga
Tel: +371 277 18 555
E-Mail: luxriga@gmail.com
www.luxlatvija.lv

NO
Lux Norge AS
Postboks 9505 Åskollen
3066 Drammen
Tel: 22 74 99 90
www.lux.no

PL
Lux Welity Polska Sp. z o.o.
ul.Międzyborska 27a
60-162 Poznań
Tel.: +48 61 22 177 99
biuro@luxpolska.pl
www.luxwelity.pl

SK
Lux (SK), s.r.o.
Hany Melickovej 1/F
SK - 841 05 Bratislava
Tel: + 421 232 77 97 15
www.lux-com.sk

SE
Lux Svenska AB
Industrivägen 1
SE-171 48 Solna
Tel: +46 8 622 27 40
www.lux.se
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