
PC 20”, PC 24”, PC 30”, PC36” párologtató hűtőkészülék 

Kezelőfelület útmutató Megjegyzés

ON/OFF Ez kapcsolja be,-és ki a hűtőgépet.

COOL Ez aktiválja a hűtési funkciót. Fontos, hogy a gomb 
megnyomása után 1 perccel indítja a ventilátort, mert ez alatt 
az idő alatt nedvesedik át a béléstest.

BLAST Ha a COOL gombot megnyomja ismét, a béléstest nedvesítése 
megszűnik és csak a ventilátor működik.

SPEED 3 fokozatban tudjuk állítani a ventilátor sebességét.
Kis, -közepes, -nagy szélsebesség.

SWING Ez aktiválja és deaktiválja a Swing funkciót, mellyel oszcillálva 
oszlatja el a hűvös levegőt a berendezés.

TIMER
Késleltetett bekapcsolás

Ezt a beállítást lehet használni arra, hogy a bekapcsolást 
néhány órával késleltessük. Amikor csak a zöld POWER 
világít, nyomja meg a TIMER gombot, amíg a késleltetést 
(1-24) mutatja  

TIMER
Automata leállítás

Amikor a hűtőgép ismét elindul, nyomja meg a TIMER gombot, 
hogy beállíthassa azt az óraszámot (1-24) ami előtt a 
berendezés automatikusan kikapcsol.

WATER SUPPLY Csak tiszta, friss vizet használjon!
Töltse a vizet a jobb oldali nyíláson a hűtőgépbe (MAX 55L). A 
gépet fix vízbekötésre is lehet kötni, amely befolyó nyílása a 
gép bal oldalán található. Csatlakoztassa arra a hálózati tömlőt 
és a gép automatikusan tölti magát!



HIBA ELHÁRÍTÁS

Megjegyzés: Ha a gép valós hibája nincs a felsorolt hibák között, úgy forduljon hozzánk bizalommal!

Üzemzavar/hiba Ok Orvoslás/megoldás

-A digitális kijelző 
sötét marad

-Nincs áram
-A nyomógombok alaplapi 
hibája
-Kiégett biztosíték
-Panel hiba

-Ellenőrizze, hogy bedugta-e a konektorba a 
berendezést
-Cserélje ki a nyomógombok alaplapját
-Cseréljen biztosítékot
-Cserélje ki a panelt

-A kijelző működik, 
de nincs légfújás 
vagy a 
légsebesség túl 
alacsony

-A ventilátor megszorult
-A béléstest vagy a porszűrő  
eltömődött
-A ventilátor deformálódott
-A nyomógombok alaplapi 
hibája

-Ellenőrizze és biztosítsa, hogy a ventilátor 
forgását ne akadályozza semmi
-Tisztítsa meg a béléstestet és a porszűrőt
-Cseréljen ventilátort
-Cserélje ki a nyomógombok alaplapját

-A motor nem 
reagál a vezérlő 
panel utasításaira

-A nyomógombok alaplai 
hibája
-Panel hiba

-Cserélje ki a nyomógombok alaplapját
-Cserélje ki a panelt

-Víz szivárog a 
leeresztő 
szelepnél

-A leeresztő csavar nincs a 
helyén
-A leeresztő szelep piszkos

3 fokozatban tudjuk állítani a ventilátor 
sebességét.
Kis, -közepes, -nagy szélsebesség.

-A légbefúvó/swing 
funkció nem 
működik

-A szinkron motor leégett
-A főtengely eltört

-Cserélje ki a szinkron motort
-Cserélje ki a főtengelyt

-A légbefúvón 
keresztül 
kifröccsennek a 
vízcseppek

-A vízvezeték meglazult -Ellenőrizze, hogy a vízvezeték a szúrő tetején 
van-e és csatlakoztassa újra vagy húzza meg, ha 
szükséges


