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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Concept márkájú készüléket, és kívánjuk, hogy használata során végig elégedett 
legyen termékünkkel.

Az első használat előtt figyelmesen tanulmányozza át az egész használati útmutatót, és őrizze meg. Gondoskodjon 
róla, hogy a terméket kezelő valamennyi személy megismerje az útmutató tartalmát.

Műszaki adatok

Feszültség 220-240 V, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel 30 W 

A víztartály kapacitása 4 l 

A párásító teljesítménye ≥260 ml/h (±50 ml/h)

Zajszint ≤35 dB

A termék mérete 19,6x19,6x27,8 cm

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne használja a terméket az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérően.
• Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagoló- és

marketinganyagot.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott feszültség megfelel-e a típuscímkén

megadott értékeknek.
• A készüléket csak stabil felületre tegye, más hőforrásoktól távol.
• Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van kapcsolva, vagy

csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.
• Amikor csatlakoztatja az elektromos hálózatba, vagy kihúzza a hálózatból, 

a ki/bekapcsoló gombnak kikapcsolt állásban kell lennie.
• A készüléket soha ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból, hanem fogja

meg a csatlakozót, és úgy húzza ki.
• Ne engedje, hogy gyermekek vagy cselekvőképtelen személyek

hozzáférjenek a készülékhez.
• Csökkent mozgásképességgel, csökkent érzékszervi képességekkel

vagy nem megfelelő szellemi alkalmassággal bíró, valamint a használati
útmutatót nem ismerő személyek csak felelős, az útmutatót ismerő
személy felügyelete alatt használhatják a készüléket.

• Legyen különösen óvatos, ha a készüléket gyermekek közelében
használja.

• Ne engedje, hogy a készüléket játékra használják.
• Soha ne dugja a kezét, ceruzát vagy más tárgyat a készülék nyílásaiba.
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• Soha ne használja a készüléket a fedőrácsok nélkül.
• Kisgyermekeket vagy beteg személyeket ne tegyen ki a közvetlen

légáramlásnak.
• Ne takarja le a készüléket.
• Ne akasszon semmit a készülékre, és ne tegyen semmit elé.
• A készüléket csak álló helyzetben szabad használni.
• Ne használja a készüléket zuhany, kád, mosdó vagy medence közelében.
• Ne használja a készüléket nedves vagy poros helyen.
• Ne használja a készüléket olyan környezetben, ahol robbanékony gázok

vagy gyúlékony anyagok (oldószer, lakk, ragasztó stb.) találhatóak.
• A párásítót tegye a belső falhoz a konnektorhoz közel. A legnagyobb

hatékonyság elérése érdekében a párásítót a faltól legalább 10 cm-re kell
elhelyezni.

• Ne töltsön vizet a párásítóba, ha csatlakoztatva van a konnektorba,
mindig először húzza ki a hálózatból.

• A párásítót stabil, sima felületre helyezze, legalább 60 cm-rel a padló fölé.
• A párakivezetést ne irányítsa a fal felé.
• Ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki az elektromos hálózatból.
• Üzemelés közben a készüléket SOHA ne döntse meg, ne ürítse ki, és ne

helyezze át.
• A készülék áthelyezése vagy a víztartállyal való tevékenység előtt

a készüléket mindig húzza ki az elektromos hálózatból.
• A vizet ne öntse soha más nyílásba, csak a víztartályba.
• A túlzott páratartalom a helyiségben vízkicsapódást okozhat az ablakokon 

és a bútoron. Ha ilyet tapasztal, kapcsolja ki a párásítót.
• A készülék össze- vagy szétszerelése előtt húzza ki a tápkábelt az

aljzatból.
• Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza

ki a hálózati aljzatból.
• Tartsa tisztán a készüléket, vigyázzon, nehogy idegen tárgy kerüljön

a  rácsok nyílásaiba. Súlyos sérülést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat,
vagy kárt tehet a készülékben.

• A készülék tisztításához ne használjon durva és kémiailag agresszív
anyagokat.

• Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozóval,
haladéktalanul javíttassa meg a hibát szakszervizben.

• Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, ha leesett,

megsérült vagy nedves lett. Megvizsgálás és javítás céljából vigye 
szakszervizbe.

• A készüléket ne használja a szabadban.
• A készülék csak háztartási használatra alkalmas, kereskedelmi használatra 

nem való.
• Ne nyúljon a készülékhez nedves vagy vizes kézzel.
• Se a tápkábelt, se a csatlakozót, se a készüléket ne merítse vízbe vagy

más folyadékba.
• Ne javítsa maga a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
• Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyerekek használhatják, és olyan

csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, akik felügyelet
alatt vannak, vagy ismertették velük a készülék biztonságos használati
módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A felhasználói
karbantartást és tisztítást gyerekek nem végezhetik, ha nem idősebbek
8 évnél, és nincsenek felügyelet alatt. A 8 évnél fiatalabb gyerekeket tartsa 
távol a készüléktől és a vezetékektől. Gyermekeknek tilos a készülékkel
játszani.

• Illóolajok használata előtt ellenőrizze esetleges káros hatásukat az
egészségre.

• Mindig minőségi illóolajat használjon, amely tiszta, 100%-ban természetes 
és alkalmas diffúzióra. Mértékkel és óvatosan használja őket. Kövesse az
illóolaj csomagolásán feltüntetett utasításokat és figyelmeztetéseket.

• Terhes anyáknak, epilepsziában, asztmában, allergiában, szívbetegségben 
vagy egyéb súlyos betegségben szenvedőknek nem ajánlott illóolajokat
használni.

• Az illóolajokat legfeljebb 10 percig használja. Ne használjon illóolajat 3 év
alatti kisgyermek jelenlétében.

• Az illóolaj hozzáadása előtt mindig először töltse meg a tartályt vízzel.

Ha nem tartja be a gyártó utasításait, az esetleges javításra nem 
vonatkozik a jótállás.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
Megjegyzés: A párásító, mint minden elektromos készülék, üzemeltetés közben figyelmet igényel.
Megjegyzés: Ha a falon vagy az ablakokon nedvesség jelenik meg, kapcsolja ki a párásítót. A túlzott páratartalom 
a helyiségben kárt okozhat. Ne torlaszolja el a levegő bemenetét és kimenetét.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1 A víztartály fedele
2 Párakimenet
3 Víztartály
4 Szűrő kerámiagolyócskákkal 
5 Légkimenet
6 Úszó
7 Kezelőgomb
8 Ultrahangos lemez

HASZNÁLAT

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, és ki van húzva az elektromos hálózatból.
2. A párásítót helyezze sima felületre, legalább 60 cm-rel a padló fölé, és legalább 10 cm-re a faltól. Nem javasoljuk, 

hogy a párásítót drága bútorra tegye.
3. Utasítások a víz tartályba töltésére

 - Emelje le a tartályt az alapzatról.
 - Vegye le a víztartály fedelét, és öntsön bele friss hideg vizet.
 - NE TÖLTSÖN A TARTÁLYBA MELEG VIZET, VÍZSZIVÁRGÁSRA KERÜLHET SOR.
 - A tartály feltöltése után helyezze vissza a fedelet, és a tartályt tegye vissza az alapzatra. A víz automatikusan

folyni kezd a készülék alapzatába.
4. Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos hálózathoz.

1

2
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KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Először nyomja meg az ON/OFF  gombot a készülék bekapcsolásához. Ha a gomb piros fénnyel kigyullad, a tartályban 
kevés a víz. Nyomja meg újra a gombot a párásító kikapcsolásához.
Ha elég víz van a tartályban, nyomja meg az ON/OFF gombot, és kapcsolja be a készüléket. A párásító a párásítás 
legalacsonyabb szintjén kapcsol be, és a kontroll-lámpa rózsaszín fénnyel ég. A gomb második megnyomása növeli 
a páraintenzitást, a kontroll-lámpa pedig zölden világít. A gomb harmadik megnyomása az intenzitást a legmagasabb 
fokozatba kapcsolja, és a kontroll-lámpa fénye kék. A gomb negyedik megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket. 
A párásítónak három párásítási fokozata van, és minden gombnyomást hangjelzés követ. Amennyiben a készülékből 
kifogy a víz, három sípoló figyelmeztetés hallatszik és a párásító automatikusan kikapcsol, a kontroll-lámpa pirosra vált. 
Töltse fel vízzel, és nyomja meg az ON/OFF  gombot a készülék újraindításához.
Ha párásítás közben a víztartály nem fekszik jól az alapzaton, a készülék automatikusan kikapcsol, és pirosan kigyullad 
az ON/OFF  gomb. Tegye vissza a tartályt az alapzatra, és a készülék újra párásítani kezd.

Megj.: Mindig csak friss, desztillált vagy ionmentes vizet használjon, hogy elkerüljön a zavart.

Aromaolaj hozzáadása
Ha aromaolajat szeretne hozzáadni, nyomja meg az aromacsatlakozót, hogy le tudja venni. Cseppentsen be 1-3 csepp 
aromaolajat. Az aromacsatlakozó ismételt megnyomásával rögzítse újra a készülék házában. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Télen az alacsony páratartalom kiszáríthatja a bőrét, és az orrnyálkahártya kellemetlen irritációját, megfázást, 
torokfájást stb. okozhat. A légpárásító relatív páratartalmat hoz létre, és védi az egészséget. Annak érdekében, hogy 
a párásítót minél jobban ki tudja használni, és ne hibásodjon meg, tartsa be a karbantartására vonatkozó alábbi 
utasításokat. Ha ezeket az utasításokat nem tartja be, a vízben nem kívánatos mikroorganizmusok szaporodhatnak el.

NAPI KARBANTARTÁS
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
• Hajtsa le a víztartályt és a légpárásító felső részét.
• A tartályt alaposan öblítse ki és tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a lerakódásokat és szennyeződéseket. Tisztítsa meg, 

és egy tiszta, puha rongy vagy papírtörlő segítségével szárítsa meg.
• Töltse meg a tartályt friss, hideg csapvízzel, ahogy a víztöltéssel kapcsolatos utasítások előírják.

HETI KARBANTARTÁS
• Ismételje meg a napi karbantartás 3 fenti lépését.
• A tartályba töltsön kb. 200 ml ecetet, és hagyja 15 percig hatni. Ezután a tartályban, különösen az ultrahangos

lemezen lévő vízkövet távolítsa el egy finom kefével.
• A vízkövet és az ecetmaradékot távolítsa el egy tiszta, puha ronggyal.

FIGYELMEZTETÉS A KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN
• SOHA ne merítse a készülék főegységét vízbe.
• A párásító tisztításához ne használjon oldószert vagy más agresszív anyagot.
• A készülék belső részeit egy puha ronggyal tisztítsa.
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• Az ultrahangos lemezt csak finom kefével tisztítsa. Hetente egyszer tisztítsa meg. Az ultrahangos lemezre tehet
2-5 csepp ecetet - hagyja 5 percig hatni. Ezután tisztítsa meg a mellékelt kefével.

• Finom sörtéjű kefét használjon.
• Ha a tartályban maradt víz, legalább hetente cserélje.

A KERÁMIA SZŰRŐGOLYÓK TISZTÍTÁSA
A golyós szűrő tisztítására 1 l tiszta desztillált vizet használjon. Ha a golyók továbbra is piszkosak, a tisztítást 
gyakrabban kell megismételni. A tisztítás nagyobb hatékonysága érdekében a golyókat tegye egy pohár ecetbe, és 
hagyja 5 percig hatni. Ezután alaposan öblítse le a golyókat, és 4-6 órán keresztül hagyja egy száraz helyen száradni. 

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA
• Tisztítsa meg és szárítsa meg a párásítót a fenti utasítások alapján.
• Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásában tárolja.
• Ne tegye ki magas hőmérsékletnek.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a párásító nem működik megfelelően, ellenőrizze az alábbi lehetséges okokat:

Hiba Ok Megoldás

A párásító nem működik. Nincs bedugva a tápkábel. Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorhoz.

A kontroll-lámpa ég, de 
a készülékből nem jön 

pára.
A tartályban túl sok víz van. Öntsön ki egy kis vizet a tartályból.

Nincs pára

A tartályban túl alacsony a vízszint. Töltsön vizet a tartályba.

A tartályból folyik a víz.
Ellenőrizze, megfelelő pozícióban van-e 

a tartály.

A készülék hőmérséklete túl 
alacsony.

Használat előtt helyezze a készüléket egy 
fél órára szobahőmérsékletre.

Lerakódás az ultrahangos lemezen Tisztítsa meg az ultrahangos lemezt. 

Gyenge a pára

Túl sok / túl kevés a víz a tartályban
Öntsön ki vizet a tartályból / töltsön vizet 

a tartályba.

Lerakódás az ultrahangos lemezen Tisztítsa meg az ultrahangos lemezt. 

A víz túl hideg Szobahőmérsékletű vizet használjon.

A víz nem tiszta. 
Tisztítsa meg a tartályt, és öntsön bele friss, 

desztillált vagy ionmentes vizet. 

A bútoron fehér por 
keletkezik.

A kemény víz miatt az ultrahangos 
lemezen bizonyos mennyiségű 

fehér por rakódhat le. A lerakódott 
fehér por az ultrahangos 

rezgés hatására felszabadul, 
és a párával együtt a levegőbe 

kerül. A levegőben lévő fehér por 
rátelepedik a bútorra.

Ha a probléma kellemetlenné válik, 
használjon desztillált vizet. Ne felejtse el 

némi használat után az ultrahangos lemezt 
és a szűrőt megtisztítani.

Víz gyűlik össze 
a párásítón kívül vagy 

a környékén.

A levegő telítődött párával. 
Kapcsolja ki a párásítót, vagy állítsa 

alacsony páraszintre.

A készülék nem függőlegesen áll, 
és összegyűlik benne a víz. 

Húzza ki, és állítsa egyenes felületre. 
A fúvókát ne irányítsa tárgyakra. Helyezze 

vízálló sima felületre, legalább 60 cm-re 
a talajtól.

A párának szokatlan szaga 
van. 

A készülék új.
Vegye ki a víztartályt, és tegye félre 12 órára 

egy sötét és hűvös helyre.

A tartályban lévő víz szennyezett, 
vagy túl sokáig volt a tartályban.

Tisztítsa meg a tartályt, és öntsön bele friss, 
desztillált vagy ionmentes vizet.

A készülék szokatlan zajt 
ad ki

A hangot a túl kevés víz okozza 
a tartályban.

Töltse meg a tartályt vízzel.

A készülék nem sima felületen áll.
Tegye át a készüléket egy stabil, sima 

felületre.

A tartály fedelét nem 
lehet lecsavarni

A fedél túl erősen van behúzva.
A kinyitás érdekében a fedél tömítésére 

vigyen fel folyékony szappant.

SZERVIZ

Nagyobb mértékű, vagy a termék belső részeire is vonatkozó karbantartást vagy javítást szakszervizben kell 
elvégeztetni.

A KÖRNYEZET VÉDELME

• Lehetőleg gondoskodjon a csomagolóanyagok és a régi készülék újrahasznosításáról.
• A készülék dobozát a szelektív gyűjtőbe dobhatja.
• A polietilén (PE) műanyagzacskókat adja le újrahasznosítható anyagokat gyűjtő udvarban.

A készülék újrahasznosítása élettartama végén

Ez az elektromos roller az európai Elektromos hulladékról és elektromos berendezésekről (WEEE) 
szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van megjelölve. A terméken vagy a csomagolásán 
található szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a vegyes háztartási hulladék közé. El kell vinni 
olyan helyre, ahol az elektromos és elektronikus hulladékot gyűjtik újrahasznosítás céljából. A termék 
megfelelő módon történő megsemmisítésének biztosításával megakadályozza a környezetet és 
az emberi egészséget veszélyeztető negatív hatásokat, amelyeket a nem megfelelő hulladék-
megsemmisítés okozhatna. A megsemmisítést a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően 
kell végrehajtani. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon az 
illetékes helyi hivatalhoz, a háztartási hulladék megsemmisítésével foglalkozó szolgáltatóhoz, vagy 
az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit.

Változtatások a szövegben, a kivitelben és a műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, 
a módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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