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Humidifier 2 Lite párásító 
Használati útmutató
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Biztonsággal kapcsolatos útmutató

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi 
felhasználásra.

• Ez a készülék csak akkor használható 8 éves korú vagy afölötti gyermekek, csökkent  
 fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, vagy kellő tapasztalattal és  
 tudással nem rendelkezők által, ha felügyelet mellett használják, vagy tájékoztatást  
 kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és tudatában vannak a használattal  
 járó kockázatoknak. A készülék nem játékszer. A tisztítási és karbantartási  
 folyamatokat gyermek csak felügyelet mellett végezheti.

• A készülék csak akkor használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális  
 képességekkel élők, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkezők által (a  
 gyermekeket beleértve), ha felügyelet mellett használják, vagy a biztonságukért felelő  
 személytől tájékoztatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról.

• Ha a tápkábel károsodik, a gyártónak, a szolgáltatónak vagy más képesített  
 személynek kell kicserélnie a balesetek elkerülése végett.

• A víztartályt 3 naponta tisztítsa meg.

• Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalmú közegek kedvezőek az előszervezetek  
 számára, és elszaporodhatnak.
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• Ügyeljen arra, hogy a párásító környezete ne legyen nedves vagy vizes. Ha  
 nedvességet tapasztal, vegye vissza a kibocsájtott pára mennyiségét. Ha a párásító  
 párakibocsájtásának mértéke nem csökkenthető, csak időszakos jelleggel használja  
 a párásítót. Ügyeljen arra, hogy a környező nedvszívó anyagok (pl. szőnyeg, függöny,  
 asztalterítő) ne nedvesedjenek be.

• Megtöltés és tisztítás előtt húzza ki a készüléket.

• Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha nem használja a készüléket.

• Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót. Újbóli használat előtt tisztítsa meg  
 a párásítót.

• 3 naponta ürítse ki és töltse újra a víztartályt. Újratöltés előtt tisztítsa ki friss  
 csapvízzel, vagy tisztítószerrel, ha a gyártó úgy írja elő. Távolítsa el a víztartály  
 borításán vagy belsejében képződött vízkövet, lerakódást vagy réteget, és törölje  
 szárazra a felületeket.

• FIGYELMEZTETÉS: A vízben vagy a készülék használati vagy tárolási környezetében  
 élő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban, és a készülék a levegőbe  
 fújhatja őket. Ha a víz nincs kicserélve és a tartály nincs megfelelően kitisztítva 3  
 naponta, ez súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet.

• Ne húzza ki vagy dugja be a párásítót nedves kézzel az áramütés kockázatának  
 elkerülése érdekében.

Biztonsággal kapcsolatos útmutató



- 5 -

• Önállóan ne szerelje szét, javítsa meg vagy módosítsa a párásítót.

• Bekapcsolást követően ne érjen a párásító egységhez. Máskülönben szúró érzetet  
 tapasztalhat.

• A tápkábelt ne bogozza össze vagy károsítsa, illetve ne helyezzen rá nehéz tárgyat, az  
 áramütés, a rövidzárlat és a tűzesetek elkerülése érdekében.

• Azonnal húzza ki a párásítót, ha használat közben hibát tapasztal, és forduljon az  
 értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

• A párásító működése közben ne távolítsa el a víztartályt a talpról, és soha ne érjen a  
 tartályban lévő vízvezetékhez vagy egyéb alkatrészekhez.

• Húzza ki a párásítót viharos időben, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni.

• Ne fordítsa fejjel lefelé a párásítót működés közben, vagy ha a tartályában víz található,  
 máskülönben károsíthatja a belső elektronikus alkatrészeket.

• A párásító használatakor mindig szigorúan kövesse ezt a használati útmutatót. 
 A párásító nem rendeltetésszerű használatából eredő bármely kár vagy károsodás a  
 felhasználó felelőssége.

Biztonsággal kapcsolatos útmutató
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Do not pour water along the side with knob.
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hogy a gombot ne érje víz!

Nem közvetlen
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A termék áttekintése

Megjegyzés: A használati útmutatóban szereplő ábrák a termékről, tartozékokról és a felhasználói felületről csak tájékoztató jellegűek. A tényleges 
termék és funkciók a termék fejlesztései következtében eltérhetnek.
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A párásító használata

•  Víz hozzáadása
    A párásítót javasolt tiszta csapvízzel vagy tisztított vízzel megtölteni a következő három módszer egyikével:

1.  módszer:   Öntsön megfelelő mennyiségű vizet a víztartályba a tartály borításának üreges részén keresztül.

2.  módszer:   Nyissa fel a víztartály borítását, majd öntsön vizet a tartályba.

3.  módszer:   Távolítsa el a víztartályt, helyezze azt sík felületre, majd öntsön bele vizet.

 Vagy közvetlenül a csap alá is tarthatja a víztartályt, és miután a tartályt kitisztította, megtöltheti vízzel. 

•   Csatlakoztatás áramforráshoz: Dugja be a párásítót olyan elektromos aljzatba, amely megfelel a párásító áramellátási  
 követelményeinek.

•   Bekapcsolás: Forgassa el a gombot az óramutató járásának megfelelően.

•   Kikapcsolás: Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétesen, az OFF (KI) állásba.

•   Párakibocsájtás szabályozása: A gomb óramutató járásával megegyező irányba tekerésével növelheti, ellentétes irányba  
 tekerésével csökkentheti a kibocsájtott pára mennyiségét.

FIGYELMEZTETÉS:  Ügyeljen arra, hogy a párásítót sík felületen helyezze el, és a víz ne lépje túl a maximális szintet.
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A párásító használata

A párásító üzembe helyezése
• Az áramütések, tűzesetek, személyi sérülések és egyéb károk elkerülése érdekében ügyeljen a párásító rendeltetésszerű  
 használatára. 

• Ne csatlakoztassa a párásítót az elektromos aljzathoz, amíg nincs a helyén a párásító minden alkotóeleme.

• Ne szerelje szét a párásítót.

A párásító elhelyezése
• Amikor először használja új környezetben a párásítót, használat előtt hagyja szobahőmérsékleten állni 30 percig, máskülönben  
 a víztartály károsodhat a hirtelen hőmérsékletváltozás következtében.

• Ne helyezze a párásítót közvetlenül fafelületekre, mert ezek nedvesség hatására károsodhatnak vagy eldeformálódhatnak.

• Legalább 2 méter távolságban helyezze el a párásítót bútoraitól és háztartási eszközeitől, hogy megóvhassa azokat a   
 nedvességnek való kitettségtől.

• Ne helyezze a párásítót hőforrás mellé, és ne tegye ki közvetlen napfénynek.

A párásító áthelyezése
• Mielőtt áthelyezné a párásítót, először kapcsolja ki és húzza ki. 

• A párásító áthelyezése vagy szállítása előtt ürítse ki a víztartályt.

Óvintézkedések

 • Jelzőfény állapotainak leírása

Párásító Jelzőfény

Rendeltetésszerűen működik Fehér

Nincs elég víz Piros

Víztartály eltávolítva Piros

Kikapcsolva Kikapcsolva
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A párásító használata

•  Ürítse ki a víztartályt, mielőtt külön elhelyezné.

• Ne használja a párásítót takarón vagy törölközőn, hogy a bemeneti szellőzőnyílás ne legyen eltakarva, és az asztalfelület ne  
 legyen vizes.

Víztartály

• Ne öntsön 40 °C-osnál melegebb vizet a tartályba, mert ezzel károsíthatja azt.

• Ne öntsön bele vizet a párakimeneteken keresztül.

• Ha víz kerül a párásító talpához, törölje fel egy száraz ronggyal a párásító meghibásodásának elkerülése érdekében.

• Ne használja a párásítót 0 °C alatti hőmérsékletű helyeken, mert a párásítóban lévő víz megfagyhat, és károsíthatja a párásítót.  
 Ilyen környezetben mindig ürítse ki a vizet a párásítóból.

• Ne tegyen fémtárgyakat, vegyszert vagy tisztítószert a víztartályba a párásító használata közben, mert a párásító  
 meghibásodhat, és romolhat a levegőminőség.

• Mindig kapcsolja ki és húzza ki a párásítót, mielőtt kiüríti a víztartályt.

A párásító használata

• Azonnal függessze fel a párásító használatát, ha szokatlan hangokat ad ki, kellemetlen szagokat áraszt vagy túlmelegszik.

• Tartsa a párásítót hajtól, szőrtől vagy ruházattól távol, hogy ezek ne tömítsék el a bemeneti és kimeneti szellőzőnyílásokat.

• Tilos a párásítóra ülni és támaszkodni, illetve a párásítót megdönteni.

• Ha a párásítót gáz alapú eszközökkel, például gáztűzhellyel vagy gázfűtéssel együtt használja, gondoskodjon a megfelelő  
 szellőzésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülése végett.

Használati korlátozások

Az áramütések, tűzesetek és egyéb károk elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

• A párásítót mindig sík felületre helyezze. Máskülönben a vízszint helytelenül jelenhet meg, vagy a víztartály túlcsordulhat.

• Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie a párásító névleges feszültségével. Ne használja a párásítót, ha ezek a  
 feszültségek eltérnek.
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Ápolás és karbantartás

Műszaki leírás

• Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a párásítót.

• A párásító közvetlenül letörölhető tiszta, puha és nedves ronggyal, és javasolt hetente megtisztítani.

• A víztartályban lerakódott vízkő eltávolításához használhat citromsavat (külön vásárolható). tegyen citromsavat a tartályba,  
 fültisztító pálcával vagy puha kefével törölje át, majd öblítse ki vízzel.

• Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a párásítót, öntse ki a maradék vizet a talpból és a víztartályból. A párásító tárolása  
 előtt tisztítsa meg és törölje szárazra az alkotóelemeket.

* A párásító kapacitást a CVC Testing Technology Co., Ltd. vizsgálta a GB/T 23332-2018 szabvány alapján.  
   A vizsgálat során 180°-os kibocsájtási szöget vettek alapul. Vizsgálati jelentésszám: WTS2022-8608.

Név: Párásító

Modell: MJJSQ06DY

Névleges feszültség: 220–240 V~ 

Névleges teljesítmény: 23 W 

Névleges frekvencia: 50/60 Hz 

Üzemi hőmérséklet: 5 °C–40 °C

Párásító kapacitás: 300 ml/óra * 

Zajszint:  38 dB(A)

Nettó súly: 1,4 kg

Víztartály kapacitása: 4 L

Termék méretei: ø 190 × 202 × 315 mm 

Üzemi páratartalom: 10%–80% RH
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Megjegyzés: Ha nem tudja elhárítani a hibát a fenti megoldásokkal, forduljon az értékesítés utáni ügyfélszolgálathoz.

Hibaelhárítás

Jogszabályi megfelelőségi adatok

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A párásító nem kapcsol be a 
szokott módon.

A párásító nem csatlakozik áramforráshoz.

A víztartályban fogytán van a víz.

Ellenőrizze, hogy a párásító  
megfelelően van-e bedugva.

Öntsön vizet a víztartályba.

A párásító használatakor  
nincs légáramlás vagy  
párakibocsájtás.

Ventilátorhiba

A párásítóegység meghibásodott.

Forduljon az értékesítés utáni  
ügyfélszolgálathoz.

A párásító túl kevés párát 
bocsájt ki.

A bemeneti szellőzőnyílás vagy a párakimen-
et el van tömítve.

Tisztítsa meg a bemeneti 
szellőzőnyílást vagy a párakimenetet.

Hulladékkezelési információk

EU Megfelelőségi Nyilatkozat

Kérjük, kezelje hulladék-szempontból is megfelelően ezt a terméket! Ez az ikon azt mutatja, hogy a terméket  
a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni, egy arra kijelölt helyen. Az ellenőrzés nélküli hulladéklerakás 
környezetben, vagy az emberi egészségben okozott káros hatásának elkerülése érdekében kezelje szelektív  
(újrahasznosítható) hulladékként a terméket, ezzel segítve elő a fenntartható újrahasznosítást. A termék 
visszaszolgáltatása során használja az erre kialakított gyűjtő-rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a 
termék értékesítőjével. A termék forgalmazói, értékesítői környezetvédelmileg biztonságos módon tudják 
kezelni ezt a terméket hulladék szempontjából is.

A Guangdong Deerma Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen berendezés megfelel a vonatkozó 
irányelveknek, valamint az európai szabványoknak és módosításoknak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövege elérhető a következő weboldalon: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

További információ: www.mi.com/global/service/userguide
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További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra. 

A Xiaomi Communications Co., Ltd. megbízásából

Gyártó: Guangdong Deerma Technology Co., Ltd.  
(a Mi Ecosystem tagja)

Cím: No.4-1 Longhui Road, Malong Village Committee, Beĳiao Town, Shunde District, Foshan City,  
Guangdong Province, Kína

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja,  
valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Xiaomi termékek hivatalos forgalmazója
Ingram Micro Magyarország Kft.

1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.


