
Kedves Vásárlónk, használat előtt kérjük olvassa el 
figyelmesen a következő tájékoztatót!

1. A párologtató hűtőkészülék kicsomagolása
A szabványos 20”, 24”, 30”, 36” modelleket teljesen összeszerelve, műanyag raklapon, 
dobozolva, lepántolva szállítjuk. A csomagolás eltávolítása után a készülék azonnal 
üzembe helyezhető, további összeszerelést nem igényel.

2. A párologtató hűtőkészülék elhelyezése
A készüléket kizárólag jól szellőző helyen alkalmazzuk.
A készülék elhelyezésekor kérjük, ügyeljen az alábbi négy alapvető dologra:
• Friss levegő utánpótlás – A párologtató hűtőkészülék bemeneti, szívó oldalát úgy kell 

elhelyezni, hogy biztosított legyen a friss levegő egyenletes és akadálymentes 
utánpótlása.

• Levegő kibocsátás – A párologtató hűtőkészülék által kibocsátott hideg levegőnek 
(propeller felőli oldal) amennyire csak lehet, szabad területre van szüksége. Törekedjen 
a térbeli akadályok elkerülésére. 

• Ventiláció – Biztosítson elegendő helyet a párologtató hűtőkészülék működése során 
keletkezett hő leadásához. Ez segít megelőzni, hogy a készülék újrakeringesse a hűtési 
folyamaton már átesett légtömeget. / a már lehűtött levegőt. 

• A készüléket vízszintes talajra állítsa! 

3. A párologtató hűtőkészülék üzembe helyezése 
A villanyáram csatlakoztatása
Minden  készülék 220 Voltról működik.
Vízfeltöltés
A vizet a beépített víztartályon keresztül biztosíthatjuk. A víztartály feltöltése 
történhet hagyományos vízvezetéken keresztül, európai szabványú víztömlő 
segítségével, melyet fixen csatlakoztathatunk a készülékhez. Nyissa meg a 
vízbeáramlást szabályozó szelepet. Ha a víztartály megtelt, az áramoltató szelep 
automatikusan lezárja az utánpótlást. Amennyiben nem áll rendelkezésre 
vízhálózat, vagy nem megoldható a vízhálózatra való csatlakozás, úgy manuális 
módszerrel, pl. vödörrel is megoldható a feltöltés. Ha a készülék nincs 
közvetlenül vízhálózatra csatlakoztatva, a feltöltött tartályból két óra üzemeltetést 
követően párologtatja el a vizet a készülék. Ez az időtartam a hőmérséklet és a 
páratartalom függvényében változhat.
Szivattyú bekapcsolása
Állítsa a szivattyú kapcsolóját ́ON ́  (be) állásra. Ekkor a víz benedvesíti a 
hűtőközeget. Ez a készülék méretétől függően több percet is igénybe vehet. A 
hűtőközeg nedvesedése miatt a víztartályban lévő vízszint lecsökken, mely a 
vízhálózatra való fix csatlakozás esetén automatikusan pótlódik. Egyéb esetben 
manuális utántöltés szükséges.
Manuális vízutántöltés esetén figyelje a víztartályban lévő víz szintjét, ugyanis víz 
hiányában a szivattyú bekapcsolt állapotban könnyen leég! Ilyen esetben a 
probléma észlelését követően azonnal állítsa le a szivattyút!
A ventilátor bekapcsolása

A ventilátor elindításához csupán a kapcsolót kell elfordítani a kívánt hűtési 
fokozatra. A maximum sebesség eléréséig ajánlatos lassan, fokozatosan növelni 
a készülék sebességét.
Új készülék esetében a kezdeti időszakban előfordulhat, hogy a készülék némi 
kellemetlen szagot áraszt. A hűtőközeg, mely a készülékének hátsó részében 
helyezkedik el, még soha nem volt nedves. A párnázaton lévő gyantából fakad a 
kellemetlen szag, mely az első benedvesítést követően 1-3 hét alatt megszűnik. 
Tartsa a készüléket a szabadban a kellemetlen szag megszűnéséig, vagy öntsön 
egy kupaknyi mosáshoz használandó öblítőszert közvetlenül a készülék közepén 
lévő tartályba.

4. A párologtató hűtőkészülék kikapcsolása
A ventillátor kikapcsolása előtt 15 perccel kapcsolja ki a szivattyút, hogy a 
hűtőközeg kiszáradhasson. Ezzel növeli a párnázat élettartamát. 
Zárja el a vízbeáramlást szabályozó szelepet. 
Áramtalanítsa a készüléket.

5. Karbantartás és tárolás
a. Napi karbantartás
A napi karbantartás az ésszerű működtetésben ki is merül. perccel állítsa le a 
szivattyút.
b. Heti karbantartás
Hetente egyszer ajánlatos a gépet kikapcsolni és a víztartályt kiüríteni. Zárja el a 
vízbeáramlást szabályozó szelepet és nyissa ki a lefolyó szelepet. A lefolyócső 
szelepéhez csatlakoztatott tömlő segítségével a leengedett vizet meghatározott 
helyre ürítheti ki. 
Ha a lefolyó szelep nyitva van, a szivattyú beindítását követően a készülék 
leereszti a vizet. Szennyezett környezetben a koszt és a megmaradt vizet 
nedves/száraz porszívóval ki lehet szippantani, majd egy ronggyal szárazra 
törölni.
c. Tárolás
A párologtató hűtőkészülék tárolása rendkívül egyszerű.
• Eressze le az összes vizet a tartályból és tisztítsa ki a fent leírtak szerint. 

Gondoskodjon róla, hogy mind a tartály, mind a hűtőközeg teljesen száraz 
legyen. 

• Tekerje fel az elektromos vezetéket, rögzítse azt, ezáltal megelőzze, hogy 
valaki elessen benne. 

• A szennyeződések elkerülése miatt fedje le a készüléket, és tárolja száraz 
helyen.

6. Ellenőrző intézkedések
• Vízkészlet cseréje: Hetente cserélje a tartályban lévő vizet. 
• Rendszeres áttekintés: Ajánlatos a hűtővízkészlet és a teljes keringető 

rendszer időnkénti  
átvizsgálása algásodás vagy egyéb szennyeződés megelőzésére. 



• Automatikus vízleeresztés : Zárja el a vízbeáramlást szabályozó szelepet és 
nyissa ki a lefolyó szelepet. Ha a lefolyó szelep nyitva van, a szivattyú 
beindítását követően a készülék automatikusan leereszti a vizet. 

• A vízkészlet időszakos vegyszeres kezelése: A párologtató hűtőkészülékekben 
lévő víz vegyszeres kezelése nem előírt követelmény. A legtöbb vízkezeléssel 
foglalkozó vállalat által forgalmazott lassan oldódó baktériumölő tabletták, a 
hűtővíz tartályába tehetők. Mindez azonban nem szükséges, mert a 
hűtőrendszer normál működtetési feltételek mellett nem kedvez a baktériumok 
elszaporodásának. Továbbá, a vízben használt baktériumölők alkalmazása, 
jelentősen növeli a levegő vegyi szennyeződését. 

• A vízben jelen lévő baktériumok időszakos tesztelése: 
A víz laboratóriumi bevizsgálása elvégezhető, bár a párologtató hűtési 
készü lékekné l ez nem bevet t gyakor la t . Végezhető á l ta lános 
baktériumtenyészet, speciális legionella szűrés, de az általános működtetési 
feltételek nem kedveznek a baktériumok elszaporodásának.  
Az egyetlen kockázati tényezőt a készülék hosszabb időre való kikapcsolása 
jelenti. Ha ezen időszakra megfelelően elvégezzük a víz kiürítését, nem jöhet 
létre bakteriális fertőzés.

• Hűtőközeg minőségi ellenőrzése: Az elvégzett karbantartási teendők 
gyakoriságától és minőségétől függően a béléstestek átlagéletkora 5 év. 

 
A párologtató hűtőkészülék előnyei
• 7-12 ºC fokkal csökkenti a környezeti levegőt
• mobil, bárhol felállítható, könnyen áthelyezthető
• egy vízfeltöltéssel 6-8 óra hűtés biztosítható
• vízrákötéssel folyamatos üzemeltetés
• távirányítóval is működtethető 

JÓTÁLLÁSI JEGY
A TecnoCooling Kft. által importált és forgalmazott termékhez.

Termék megnevezése:...............................................................................
Vásárlási bizonylat száma: .......................................................................
Egyéb azonosító:.......................................................................................
Jótállás kezdő napja: .................................................................................
Jótállás érvényességének vége: ...............................................................

A 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan 
a jótállás időtartama 1 év.
Forgalmazó / Viszonteladó megnevezése (pecsétje) és aláírása:
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