Párátlanító
Kereskedelmi split klímák

Kezelési kézikönyv és garanciajegy

Kezelési kézikönyv
és garanciajegy
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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nit continuously 24 hours.
A párátlanító csak beltérien használható. Ne használja ipari területen.
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A párátlanítót vízszintes padlón elhelyezve használja.
When frost builds up on the evaporator coils, the
compressor
will között
cycle off
andüzemeltetni.
the fan will continue
A párátlanítót
5°C és 35°C
lehet
to run until the frost disappears.
Üzemeltetés közben a nyílászárók legyenek becsukva.
In defrosting mode, fan motor normally run,
compressor
stop running.
Kerülje a közvetlen
napfényt.

slightly
Figyeljen arra, hogy a levegő beszívás és kifújás szabadon maradjon.
Biztosítson elegendő helyet a gép üzemeltetéséhez az ábra szerint:
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NOTE:The dehumidifier has rollers to aid placement,
but it should only be rolled on smooth, flat surfaces.
Do not attempt to roll the dehumidifier on carpet or
over objects.
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T THE
CONTROLS ON THE DEHUMIDIFIER
A BERENDEZÉS MŰKÖDTETÉSE

GDN16AJ-K4EBC1A

GDN12AJ-K4EBC1A

GDN06AJ-D4EBC1A)
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4
Ventilátor fokozat

A tartály megtelt jelzőfény
4 vagy 2 órás
ki- vagy
bekapcsolási
késleltető

Folyamatos üzem
(páratartalom figyelés
kikapcsolva)

Üzemjelző

Szűrő takarítási emlékeztető
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the humidity control to 45% or 50%. Allow
hen the bucket
is full gomb:
or removed, the
1 ON-OFF
at least 24 hours for the dehumidifier to
annot be set.
Megnyomásával ki-, vagy bekapcsolhatja a párátlanítót.
achieve the humidity level. If you still have
/OFF Pad
damper air than desired, set the humidity
2 FILTER gomb:
s to turn theAdehumidifier
on
and
off.
level
to a lower
setting
or select
Continuou
berendezés 250 üzemóránként emlékeztet a szűrő
tisztítására.
Ekkor
a gomb
megnyofor maximum dehumidification.
másával törölhető az emlékeztető.
TER Pad
This unit has 3-min lag due to the device
250 hours
of
operation,
the
Clean
the
for protecting circuit .In order to prolong
3 +/- gombok
indicator light
will glow to remind
youa to
Megnyomásával
beállíthatja
kért páratartalmat. 35-80%
között állíthatja
az elérni
kívánt
the compressor's
working
life,
the compre
n the filter. Remove
the filter
and
clean it.
páratartalmat
5%-os
lépcsőkben.
will not start until the unit has run for 3 min
s to turn off the Clean the Filter light. See
Display
KIJELZŐ
Care and4Cleaning
section.
Shows the set % humidity level while
Beállításkor a kért értéket, üzem közben az aktuális páratartalmat mutatja.

midity Set ControlPads

setting, then shows the actual (+/– 5%
accuracy) room % humidity level.

humidity 5level
can
be setgomb:
within a range
FAN
SPEED
FAN SPEED
% RH (Relative
Humidity)
to ventilátor
35% RH fokozatok közül választhat.
Alacsony
és magas
Controls the fan speed.
ative Humidity) in 5% reduce or at
Press to select High or Low fan
6 TIMER
gomb:
or continuous
operation.
speed.
Kikapcsolt állapotban
a bekapcsolást
időzítheti 2 vagy
4 órával későbbre. Bekapcsolt
E: If CO (Continuous)
is selected,
the
the fan control to High for maximum
a kikapcsolástatidőzítheti 2 vagy 4 órával Set
későbbre.
midifier will állapotban
operate continuously
moisture removal. When the humidity
aximum dehumidification settings if
has been reduced and quiet operation is
hed to a hose to drain or until the
preferred, set the fan control to Low.
et is full.
drier air, press the - pad and set to
TIMER Pad
wer percent value (%).
If unit is turned on and running in timer mo
damper air, press the + pad and set
for 2hr or 4hr,can turn off the unit. When u
higher percent value (%).
stand by and running in timer mode for 2h
n you first use the dehumidifier, set
5
4hr can turn on the unit.

Features

A BERENDEZÉS MŰKÖDTETÉSE

Riasztás
A berendezés a tartály tele jelzés után, vagy amennyiben a tartály helytelenül van behelyezve, 3 perc után figyelmeztető hangjelzést ad.

Automata leállás
Amennyiben a tartály megtelt, vagy nincs a helyén, vagy ha a páratartalom 5%-kal alacsonyabb, mint a beprogramozott, a berendezés leáll.

Memória
Áram kimaradás esetén a berendezés újrainduláskor az utolsó beállításoknak megfelelően
indul újra.

Szűrő tisztítási emlékeztető
Meghatározott üzemóra után a „filter reset” led világítása emlékeztet a szűrők tisztításának szükségességére. A szűrők tisztítása után a „FILTER” gomb megnyomásával törölheti
a jelzést.

Leolvasztás
Ha a hőcserélőn jég képződik a kompresszor leáll és a ventilátor tovább működik, amíg a
keletkezett jég elolvad. Ezután a berendezés tovább üzemel.
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NOTES:
Do not remove the bucket while the unit
is in operation or it has just stopped.
Otherwise it may cause some water to
drip from the draining pan.

Cseppvíz tartály használata

A folyamatos elvezetés
zárjamust
le, különben
víz azonand
keresztül
távozik. A tartály
Thecsövét
bucket
be ina place
securely
eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy a berendezés már nem üzemel.

seated for the dehumidifier to operate.

This is just the schematic plan, please refer
to the actual product.

Use a hose. Water can be automatically
emptied into a floor drain by attaching
14mm inner diameter hose (not included).
Folyamatos
elvezetés the continuous drain cap 1by turning
1) Remove
Nyissa fel a kivezetés fedelét, majd távolítsa el a lezáró kupakot. Csatlakoztasson legalább
counter
then remove the rubber
14mm belsőit
átmérőjű
csövetclockwise
a cseppvíz elvezetéséhez.
ATTENTION:
using
continuous drainage option,
stopper 2When
from the
spout.
place dehumidifier on a level surface and make sure
NOTES:
garden hose
is clear of any obstructions and is directed
not remove the bucket while the unit
downward.Do
Press
down drain door so it rests on top of
is in operation or it has just stopped.
the hose. Otherwise it may cause some water to
drip from the draining pan.
ATTEN
Placing dehumidifier
on an uneven surface or improper
The bucket must be in place and securely
place
hose installation
may
result
in
water
filling
up
the
bucket
seated for the dehumidifier to operate.
garden
and causing
unit
to shut plan,
off. please
Empty
downw
Thisthe
is just
the schematic
referwater bucket if
to the actual
shut off occurs,
thenproduct.
check dehumidifier location and the ho
Placin
hose for proper setup.
hose i
2

Use a hose. Water can be automatically
emptied into a floor drain by attaching
14mm inner diameter hose (not included).
1) Remove the continuous drain cap 1by turning
it counter clockwise then remove the rubber
stopper 2 from the spout.
2

×

×

×

Water Level

The dehumidifier will turn off automatically
when the bucket is full, or when the bucket is
removed or not replaced in the proper position.
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A párátlanító berendezés karbantartása
A készülék tisztítása előtt a hálózati csatlakozót húzza ki.

A burkolat tisztítása
d securely
seated
- a burkolatot először enyhén vizes, majd száraz ruhával törölje át
- a tisztításhoz ne használjon alkoholt, vagy egyéb oldószereket

A levegőszűrő tisztítása

aned at
ore

- a szűrőbe rakódó por csökkenti a készülék hatékonyságát, ezért a levegőszűrőt tisztítani kell
- ha a szűrő eldugult a készülék hatékonysága nagyon lecsökken
- a szűrőt a képeken látható módon távolítsa el
- a szűrőbetétet porszívó segítségével tisztítsa meg. Ha a szűrőbetét nagyon piszkos,
akkor meleg víz segítségével távolítsa el a szennyeződéseket, de ne használjon forró
vizet és vegyszereket.
- győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt a szűrő és csak ezek után helyezze
vissza.
- ügyeljen rá, hogy ne törjön meg a szűrő

készülék tárolása
the FilterAA szezon
végével, amikor már valószínűleg nem használja huzamosabb ideig a készüléket, a következőket vegye figyelembe a tárolás előkészítésénél:
clean the
place the- távolítsa el a cseppvizet a tartályból, vagy kösse le az állandó cseppvíz kivezető csövet
- húzza ki a hálózati csatlakozót, tekerje össze és csomagolja be
turn off the
- tisztítsa meg a burkolatot és a levegőszűrőt
- álló helyzetben, száraz, hűvös helyen tárolja a gépet, óvja meg a portól és a napfénytől

filter.
Rinse and

an automatic

idifier
her and affect the

NOTE: Avoid using a dishwasher to clean the
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GARANCIAJEGY
Importőr: Cool4u Kft.
5540 Szarvas, Szabadság út 14.
Tel: 66 514 680 Fax: 66 216 912

Forgalmazó:
P.H.

Jótállási jegy sorszáma:
Modell:

Eladó szerv tölti ki:
Dátum:

Aláírás:

Köszönjük, hogy Syen klímaberendezést vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatos jótállási szolgáltatásokat
igénybe kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket. Figyelem: A berendezések szakszerviz
által történő telepítését, üzembe helyezését, rendszeres karbantartást igényelnek. Minimális karbantartási igény:
évi két alkalom. A karbantartások pontos számát a telepítő szerviz határozza meg.

Jótállási feltételek
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XXIV. fejezet,151/2003 (IX.22.), valamint a
19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.
1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezőtől követelje meg a jótállási jegy és az üzembe helyezési igazolás pontos kitöltését. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a közvetlen
eladót terheli.
2.) Jótállási idő 36 hónap.
3.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik 4.) A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel
lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell: a.) A készülék típusát és gyártási számát. b.) Az eladás keltét.
c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.
5.) Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott
számla esetén pótolunk.
6.) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.
7.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Készülék csere
A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 napon belül oly
mértékben meghibásodott, hogy az a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csere iránti igényt a vásárlás
helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával
egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell
részére kiadni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem
tartott nyitva.

Jótállási igény érvényesítésének kizáró okai
1.) Jótállási jegy hiánya.
2.) Hiányosan kitöltött jótállási jegy.
3.) A berendezés gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított.
4.) Nem rendeltetésszerű használat.
5.) Szakszerűtlen telepítésből adódó meghibásodás.
6.) A berendezést az NKVH-nál nem regisztrált szakszerviz telepítette, helyezte üzembe, vagy javította.
7.) A javítás során nem a gyártó által előírt alkatrész lett beépítve.
8.) Kötelezően előírt karbantartások hiánya, vagy számlával nem igazolt karbantartás.
9.) Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.
10.) Bizonyítottan pillanatnyi túlfeszültségből eredő meghibásodás.
11.) Elemi kár, zavargás, vagy a egyéb a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.

Javítás
Ha a vásárló javítást kér, annál a szakszerviznél kérheti, amely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte.
1.)A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezze.
2.) Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba
miatt rendeltetésszerűen nem használható.
3.) A készülék fődarabjának kicserélése esetén a fődarab tekintetében a jótállás újra kezdődik.
4.) A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási szelvényt kitölti.
A szerviznek a szelvényen fel kell tüntetnie:
a.) A javítási igény bejelentésének és a javított termék vevő részére történő visszaadása időpontját.
b.) A hiba okát és a javítás módját, a javítás időpontját.
c.) A jótállás új határidejét.
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GARANCIAJEGY

Üzembe Helyezési Igazolás
Igazolom, hogy a berendezést szakszerűen üzembe helyeztem, és annak tulajdonosát,
üzemeltetőjét a szakszerű használatra kioktattam.

Modell:
Gyártási szám:
Üzembe helyező cég:
Zöldkártya/F-gáz kártya szám:
Dátum:
Aláírás:

Vevő, üzemeltető neve, címe
Vevő, üzemeltető, aláírása
P.H.

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Meghibásodás bejelentésének kelte:

Meghibásodás bejelentésének kelte:

Javítás kezdete:

Javítás kezdete:

A berendezés megjavítva:

A berendezés megjavítva:

Jótállás új határideje:

Jótállás új határideje:

Hiba oka:

Hiba oka:

Hibás egység:

Hibás egység:

Zöldkártya/F-gáz kártya szám:

Zöldkártya/F-gáz kártya szám:

Javítást végző cég cégszerű aláírása:

Javítást végző cég cégszerű aláírása:
P.H.

P.H.

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény

Meghibásodás bejelentésének kelte:

Meghibásodás bejelentésének kelte:

Javítás kezdete:

Javítás kezdete:

A berendezés megjavítva:

A berendezés megjavítva:

Jótállás új határideje:

Jótállás új határideje:

Hiba oka:

Hiba oka:

Hibás egység:

Hibás egység:

Zöldkártya/F-gáz kártya szám:

Zöldkártya/F-gáz kártya szám:

Javítást végző cég cégszerű aláírása:

Javítást végző cég cégszerű aláírása:
P.H.

P.H.
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Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

nyomásértékek ellenőrzése

nyomásértékek ellenőrzése

kültéri kondenzátor tisztítása

kültéri kondenzátor tisztítása

befújt léghőm. mérése, járatási próba

befújt léghőm. mérése, járatási próba

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

nyomásértékek ellenőrzése

nyomásértékek ellenőrzése

kültéri kondenzátor tisztítása

kültéri kondenzátor tisztítása

befújt léghőm. mérése, járatási próba

befújt léghőm. mérése, járatási próba

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

nyomásértékek ellenőrzése

nyomásértékek ellenőrzése

kültéri kondenzátor tisztítása

kültéri kondenzátor tisztítása

befújt léghőm. mérése, járatási próba

befújt léghőm. mérése, járatási próba

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

nyomásértékek ellenőrzése

nyomásértékek ellenőrzése

kültéri kondenzátor tisztítása

kültéri kondenzátor tisztítása

befújt léghőm. mérése, járatási próba

befújt léghőm. mérése, járatási próba

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

Karbantartási igazolás 20....év................hó.......nap

nyomásértékek ellenőrzése

nyomásértékek ellenőrzése

kültéri kondenzátor tisztítása

kültéri kondenzátor tisztítása

befújt léghőm. mérése, járatási próba

befújt léghőm. mérése, járatási próba

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

cseppvízelvezetés ellenőrzése, tisztítása

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése

beltéri egység tisztítása, baktérium-mentesítése
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