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TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmá-
nyú párásító berendezést vásárolt. A készülék 
a legújabb m szaki fejlesztés eredménye, 
egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítés  
és jó min ség  készülékeinek. A tervezés-
nél a biztonságra nagy  gyelmet fordítottak. 
A megbízható m ködés alapfeltétele a szak-
szer  használat, ezért kérjük, hogy üzembe 
helyezés el tt  gyelmesen olvassa el a hasz-
nálati útmutatót, rizze meg, hogy segítségé-
re lehessen!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HAUSER®

e l e c t r o n i c

MIN SÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross 
u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER UH-58N ultrahangos hidegpárásító az alábbi m 

-szaki adatoknak felel meg:
Hálózati teljesítmény:  230 V ~ 50 Hz
Teljesítmény: 25 W
Zajszint: 35 dB
Érintésvédelmi osztály:  II.

UH-58N
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Általános  gyelmeztetések
A készülék használata el tt kérjük,  gyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az alapvet  biztonsági el írásokat a saját érdekében mindig be kell tartania!
A készülék nem rendeltetésszer  használata balesetveszélyes!
A készülék csak háztartási használatra alkalmas!
Tilos a készüléket a szabadban m ködtetni!
Miután eltávolította a csomagolást, gy z djön meg róla, hogy a készülék nem sérült!
Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!
A csomagolóanyagokat tartsa távol kisgyermekt l, mert veszélyes!
Használat közben ne mozgassa a készüléket!
Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket für-
d kád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint
� a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
� sérült vezetékkel használni,
� mechanikai sérülés esetén használni!

Figyelem! Ne használja a készüléket fürd kád, zuhanyzó, mosdó vagy 
más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után! 
Az ismételt üzembe helyezés el tt a készüléket vizsgáltassa át szakemberrel!
Használat el tt ellen rizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék cím-
kéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!
A készülék csak felügyelet mellett használható!
Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!
Használata kisgyermek közelében fokozott el vigyázatosságot igényel!
Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, 
továbbá azon személyek, akik csökkent  zikai, érzékelési vagy szellemi képessé-
gekkel bírnak ideértve azon személyeket is, akik nem rendelkeznek kell  tapaszta-
lattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik ket vagy 
utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetésér l és megértik a készü-
lék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket.
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.
Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készü-
léken.
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Használaton kívül és tisztítás el tt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból!
Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!
Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!
A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezeték-
be való belegabalyodást, illetve keresztül esést. Hosszabbító kapható bármelyik 
szakkereskedésben, gondos körültekintés után használható a készülékhez.

Fontos információk a hosszabbító vezetékér l:
� elektromos besorolás alá kell tartoznia, vagy AC230V jelölést kell tartalmaznia;
� három eres földeltnek kell lennie;
� el kell rendezni annak megfelel en, hogy ne fusson keresztül sz nyegen vagy

asztalon, ahonnan a gyermekek könnyen magukra ránthatják, vagy véletlenül
eleshetnek benne.

Kérjük, vegye  gyelembe, hogy a hosszabbítóhoz való csatlakozással a készülék 
automatikusan bekapcsolhat és m ködésbe léphet.
A készülék m ködéséhez nem szabad küls  id zít  kapcsolót, vagy külön távve-
zérl  rendszert használni.
A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészít k használhatóak.
Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel.
Az elektromos csatlakozóvezetéket ne akassza t zhely, munkalap fölé! A készülék 
ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos süt , 
t zhely közelébe!
Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez!
Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: f z lap) közelében!
Ne tegye közvetlen napfény vagy h források közelébe!
A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhet  és leverhet . Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szé-
lén balesetveszélyes!
A készüléket vízszintes, stabil felületen használja!
Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd 
a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetéket!
A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felel sséget a nem rendeltetésszer  hasz-
nálatból ered  károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!
A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is) csak 
szakember javíthatja! A készülék bels  sérülése áramütést okozhat!
Ha a készülék m ködésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért!
Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
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Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!
Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat!
A csatlakozózsinór sérülése áramütést okozhat!
Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljból 
a dugót kihúzni!
Ügyeljen arra, hogy fröccsen  vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel 
ne érintse meg a készüléket!
Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani!
Ne használjon er s tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

Párásítóval kapcsolatos  gyelmeztetések (ultrahangos készülék):
Nem ajánlatos a készüléket fából készült bútorra helyezve üzemeltetni, mert a fát 
károsodás érheti.
Legszerencsésebb a gépet vízszintes, stabil, nem fém, vízálló felületre helyezni.
A készülék tisztítása és karbantartása a vev  feladata.
Mindig áramtalanítsa a készüléket, amikor vizet ürít vagy tölt.
Tisztítás el tt mindig ürítse a készülék tartályát.
Rendszeresen tisztítsa és fert tlenítse 20%-os ecettel a készülék tartályát. 
Ne használja a gépet üres tartállyal. Ha a tartály kiürült, a gépet ki kell kapcsolni, 
és további használathoz a tartályt újra kell tölteni.
A vízhez ne tegyen semmilyen adalékot. Ezzel a géppel nem használhatók illato-
sító szerek.
Ha nem m ködteti a készüléket, akkor minden esetben távolítsa el bel le a vizet.
A vízk lerakódás okozta meghibásodás nem tartozik a garanciális javítások közé. 
A víz keménységét l függ en az ajánlottál többször is tisztítani kell a készüléket.
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A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

1. Pára kifúvó rés
2. Víztartály
3. Tartály kupakja
4. Véd kapcsoló száraz használat

ellen
5. M ködésjelz  lámpa
6. Vízbeereszt

7. Membrán
8. Alap
9. Kibocsátás szabályozógombja
10. Vízsz r
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VÍZ HOZZÁADÁSA

Víz hozzáadása el tt mindig áramtalanítsa a készüléket.
1. Tartsa a víztartályt fejjel lefelé.
2. Tekerje le a víztartály zárókupakját az óramutató járásával ellentétes irányban.
3. Töltsön hideg vizet a tartályba.
4. Óvatosan tekerje vissza a tartály kupakját és ellen rizze, hogy szivárgásmen-

tesen illeszkedik.
5. Tartsa függ legesen a tartályt, majd helyezze vissza a készülék alapjához.
Figyelem!
Ne tegyen vizet az alapba közvetlenül, mert így kárt okozhat.
A készülékbe kizárólag ioncserélt, desztillált vagy sz rt vizet tegyen, a készüléket
nem szabad csapvízzel m ködtetni.
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M KÖDÉS

1. Fordítsa a teker kapcsolót a kívánt páraszinthez.
2. Töltse újra a tartályt, amikor kiürül.
Figyelem!
1. Áramütés elkerülése végett ne érintse a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
2. Semmilyen tárggyal ne akadályozza a kifújón távozó pára útját.
3. Javasolt a szakaszos üzemmódos használat, 4 óra használat után tartson  2 óra

szünetet.
4. Használat után az esetlegesen megmaradt vizet el kell távolítani a készülékb l.

TISZTÍTÁS

Legalább hetente egyszer tisztítsa a készüléket, melyhez membrán ecetes ecsete-
lést javasolunk. Tisztítás el tt mindig áramtalanítsa, és ürítse ki a készüléket. 
A vízkövesedés nem jótállás alá es  hiba.  A tisztítás három lépésben zajlik.

1. lépés:
a) Vegye ki a víztartályt.
b) Az alap enyhén nedves, szappanos törl kend vel tisztítható,  noman tisztít-
sa meg szennyezett részeket.
2. lépés: alap és víztartály fert tlenítése.
Keverjen el 1 teáskanál fert tlenít szert 5 liter vízben, hagyja állni 20 percig,
ebb l töltsön a víztartályba, és rázza néhány másodpercig.
b) A vízk  eltávolításához használjon háztartási ecetet. (víz/ecet�1:1 aránya)
3. lépés: Töltsön hideg vizet a tartályba.

Figyelem!
Ne dörzsölje a készüléket!

TÁROLÁS

1. A készülék csak tisztítás és teljes száradás után tehet  el.
2. Csomagolja a készüléket a saját dobozába, és tartsa száraz, h vös helyen.
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PROBLÉMAMEGOLDÁS

Ha a párásító nem m ködik megfelel en, kérjük ellen rizze a következ ket, miel tt 
a szervizhez fordulna:

Probléma Lehetséges ok Megoldás

A kijelz  nem világít, 
a készülékb l sem 
légáramlat, sem pára 
nem jön ki.

Az elektromos csatlako-
zó nincs bedugva, vagy 
áramszünet van, vagy a 
fali aljzat hibás.

Ellen rizze az elektromos 
hálózat m ködését.

A f kapcsoló nincs be-
dugva.

Ellen rizze, hogy bekap-
csolta-e a készüléket.

A kijelz  világít, de 
a készülékb l sem
légáramlat, sem pára 
nem jön ki.

Üres a víztartály. Töltse fel a víztartályt.

A víztartály kupakja nem 
megfelel en illeszkedik.

Ellen rizze, szükség ese-
tén igazítsa meg a kupakot.

A vízleereszt ben túl sok 
víz van.

Ellen rizze, hogy a tartály 
megfelel en illeszkedik a 
helyére, és megfelel  mér-
tékben tölti a vízleereszt t.

A távozó pára kelle-
metlen szagú.

Új készülék.
Nyissa ki a víztartályt és 
néhány órára tegye árnyék-
ba, h vös helyre.

A víz szennyezett vagy túl 
sokáig volt a tartályban.

Tisztítsa ki a tartályt és te-
gyen bele friss, tiszta vizet.

A párakibocsátás 
er ssége alacsony.

Poros a membrán. Tisztítsa ki a membránt.

A víz szennyezett vagy 
túl sokáig volt a tartály-
ban.

Tisztítsa ki a tartályt és te-
gyen bele friss, tiszta vizet.
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Probléma Lehetséges ok Megoldás

Furcsa zaj.

A víztartály nem megfe-
lel en illeszkedik.

Igazítsa meg a víztartályt.

Túl kevés víz van a tar-
tályban.

Töltse fel a tartályt.

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu web-
oldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb ér-
dekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vev szolgálat: 06 

MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 20 4/ 0/ ; LVD 20 / 5/E ; 
RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesí-
ti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban 
található m szaki jellemz knek  megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZ K (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mez kre (EMF) vonatkozó szabvá-
nyoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelel en üzemel-
tetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak min sül  alkat-
részeket tartalmazhat. Ezeket ne gy jtse a kommunális hulladékkal együtt, mert 
a települési szilárd hulladék közé kerülve jelent sen szennyezheti a környezetet!
Az elhasznált elektromos készülékeke gy jtése elkülönítve történik, használja 
az erre létrehozott visszavételi és begy jtési rendszert!
Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektro-
mos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.
Az ilyen módon begy jtött berendezéseket, szakszer szétbontás után, 
az erre szerz dött cégek a megfelel  módon semmisítik meg.
A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke 
és felel ssége, segítse Ön is ezt a törekvést!


