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A BERENDEZÉSEN FELTÜNTETETT  
FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK JELENTÉSE:

Vigyázat!
A készülékben gyúlékony hűtőközeg található.  
Ha a hűtőközeg szivárog és külső gyújtóhatásnak van 
kitéve akkor meggyulladhat. Tűzveszély!
A kezelési útmutatónak megfelelően dolgozó szakember 
szükséges a feladathoz.
Az információ a kezelési útmutatóban vagy a telepítési 
útmutatóban megtalálható.

Figyelem! A kezelési útmutató tanulmányozása szükséges  
a használat előtt.

Figyelem! A berendezés szervizelését csak szakember végezheti  
a szerelési útmutató utasításait betartva.

Figyelem!
A berendezés működtetéséhez, szervizeléséhez szükséges 
információk a mellékelt kezelési és szerelési leírásokban 
találhatók.
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Kezelési útmutató a dyras DMAC-7000RM távirányítóval ellátott  
mobil klíma készülékhez

MEGJEGYZÉS 

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési 
útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely 
kételye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal 
mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet 
benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik 
be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó felelősséget nem 
vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy 
kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa! 

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket 
feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át! 

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen 
ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett 
esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, 
hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.

• A készülék csak az itt leírt háztartási, illetve irodai használatra szolgál, minden egyéb 
(iparszerű) felhasználás nem megengedett.

• Soha ne használja a készüléket a szabadban.

• Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve 
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a 
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos 
a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves 
kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem! HU
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• A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők 
használata nem megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést 
okozhat.

• Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, 
fűtőtest, stb.), vagy meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy 
ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok 
jelenlétében.

• Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony 
hőmérsékletnek, rázódásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket 
nedves vagy párás helyen. A készülék +18 és +35°C közötti léghőmérséklet tartományban 
üzemeltethető, illetve tárolható.

• Amennyiben a készüléke sérült, működésében rendellenességet tapasztal, fejezze be 
azonnal a készülék használatát, és vigye a készüléket autorizált szakszervizbe ellenőrzésre, 
javításra vagy beállításra.

• A gyártó nem vállal felelősséget a készülék olyan eredetű károsodására, amely túlzott 
igénybevételre, nem szakszerű kezelésre és karbantartásra, vagy a kezelési utasításban 
foglaltak figyelmen kívül hagyására vezethető vissza, illetőleg azokra a károsodásokra, 
melyek az alkatrészek normál kopásából adódnak. Előzőeken túlmenően nem vonatkozik 
a gyártói felelősség a készülék egyes részegységeinek, alkatelemeinek töréséből, 
elrepedéséből eredő károkra sem.

Tisztelt Vásárló!
Felhívjuk figyelmét, hogy a készülék élettartamára, használhatóságára az alábbi 
üzemeltetési, illetve tárolási, környezeti behatások, körülmények kihathatnak és 
károsan befolyásolhatják, lerövidíthetik azt, amennyiben tartósan fennállnak és 
nem csak átmeneti jellegűek. Mindig óvja meg a készüléket a felsoroltaktól:

A nedves, párás, dohos környezetben való használat vagy tárolás okozhat:
 – a készülék burkolatának, elektromos szigetelésének meggyengülését, idő 

előtti öregedését,
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 – műanyag és gumi szerkezeti komponenseinek idő előtti elhasználódását, 
elöregedését,

 – illetve elősegítheti, felgyorsíthatja elektromos egységeinek, vezetékeinek 
oxidációját, fém alkatrészeinek korrózióját.

A poros légterű, vagy konyhai használat (ahol a légtérben pl. étolaj vagy főzőzsír 
párája terjeng) okozhatja:

 – zsíros porbevonat leülepedését a készülék szerkezeti mechanikus és 
elektromos egységein valamint burkolatán, mely elektromos érintkezési 
hibát, akár teljes működésképtelenséget is okozhat, illetve a plasztik és gumi 
alkatrészeket károsíthatja.

Készüléket érő közvetlen napfény okozhatja:
 – a készülék burkolatának, illetve a plasztik és gumi alkatrészek idő előtti 

elöregedését, szilárdságának és egyéb szerkezeti jellemzőinek károsodását, 
felületük porózussá, törékennyé válását, mely a rendeltetésszerű, biztonságos 
használatot veszélyeztetheti.

Fagyos, hideg környezetben való készüléktárolás okozhatja:
 – plasztik és gumi alkatrészek szerkezeti károsodását, törékennyé válását, mely 

a rendeltetésszerű biztonságos használatot veszélyeztetheti,
 – páralecsapódásból eredő oxidációt, a készülék fém alkatrészeinek korrózióját.

Sugárzó vagy közvetlen hőhatás okozhatja (mint például nem megfelelő távolság 
biztosítása tűzhelytől, fűtőtesttől):

 – plasztik és gumi alkatrészek, burkolati elemek szerkezeti károsodását, 
alakváltozását, deformációját, kilágyulását, megolvadását, elektromos 
szigetelések meggyengülését.

A készülék élettartamának megnövelése és a szakszerűtlen készülékhasználat 
elhárítása érdekében kerülje el, illetve akadályozza meg a fenti körülmények 
kialakulását, és tartsa be minden esetben a termékre vonatkozó üzemeltetési 
előírásokat, mivel ellenkező esetben szakszerűtlen üzemeltetést valósít meg, 
melyre a gyártó felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy időszakonként 
vizsgáltassa felül egy meghatalmazott szakszervizben készülékét még akkor is, ha 
egyébként hibajelenséget nem tapasztal - ezzel idejekorán elháríthat egy kezdeti 
stádiumban lévő hibát, s így a terméke élettartamát növelheti.
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Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék 
használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja, a 
biztonság kedvéért előbb mindig kapcsolja ki azt, majd húzza ki hálózati 
csatlakozóját a fali aljzatból vagy a hosszabbítóból.

• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vízbe 
vagy más folyadékba. Nedves kézzel soha ne nyúljon a készülékhez. A hálózati kábelt csak 
száraz kézzel szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni és onnan kihúzni; a fali aljzat is szintén 
száraz legyen.

• Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali 
aljzatból. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza ki a 
fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja meg! 

• A hálózati csatlakozó fali aljzatból való kihúzása előtt a készüléket ki kell kapcsolni.

• Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett 
vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, 
ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése 
megsérülhet. 

• Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell cseréltetni. A 
készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.

• A készüléket csak stabil, sík felülten szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a 
készülék ne csúszhasson le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal 
teli edénybe, mosogatóba. Ha működés közben véletlenül mégis folyadékba esett a 
készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a fali 
aljzatból húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a 
készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.

Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, 
javítását megkísérelni - ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos 
balesethez vezethet. Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra 
felhasználható alkatrész. 

Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, 
illetve akkor se, ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon 
sérült. Amennyiben a készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség 
kerül a készülék burkolatán belülre vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. 
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A készülék javítására csak a szakszervizek képzett szakemberei vannak 
feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a kezelési útmutatóban 
foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal felelősséget.

Figyelem! 
Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja magára! 

• A készülék hálózati kábelén és csatlakozóján bárminemű átalakítást, toldást végezni tilos!

• Amennyiben a készülék saját kábele rövidnek bizonyul, a kábel csak kereskedelemben 
kapható, védőföldelő érintkezővel ellátott szabványos hosszabbítóval toldható és a 
hosszabbító kábelének minimum 16 Amper terhelhetőségűnek kell lennie (az ennél kisebb 
terhelhetőségű kábel a használat során felhevülhet). 

• Amennyiben az elektromos hosszabbítóról más készülékeket is szeretne üzemeltetni, 
ezek áramfelvételét össze kell adni a hosszabbító terhelhetőségének megállapításánál. 
Elektromos hosszabbító használata esetén a fali elektromos aljzatnak és az elektromos 
hosszabbítónak is védőföldeltnek kell lennie. 

• Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének elhelyezésekor, hogy botlásveszély ne 
alakulhasson ki.

• Annak elkerülése végett, hogy lakása elektromos hálózatát túlterhelje, ne használjon 
ezzel a készülékkel egyidejűleg egy másik „áramigényes” /nagy teljesítményfelvételű/ 
készüléket ugyanazon az áramkörön / ugyanarról a fali aljzatról, vagy hosszabbítóról/.

• A készüléket úgy helyezze el mindig, hogy elektromos kábele ne feszüljön meg, továbbá 
soha ne vonszolja, és ne emelje meg a terméket a hálózati kábelénél fogva, mert ez a kábel 
sérülésével, kiszakadásával járhat. Hasonló okból mindig biztosítsa, hogy a hálózati kábel 
soha ne kerülhessen szék vagy egyéb bútor lába alá.

• Ha be kívánja fejezni a készülék használatát, kikapcsolást követően mindig húzza ki a 
hálózati csatlakozóját a fali aljzatból vagy hosszabbítóból.

• Soha ne dugja az ujját, rudakat a légkimeneti nyílásba. Különösen ügyeljen rá, hogy ezen 
veszélyekről figyelmeztesse a gyerekeket.
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A készüléket az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt stabil, sík 
felületre (padlóra) kell helyezni. Mély, süppedő szőnyegpadlóra állítva nem 
használható a készülék. Magas relatív páratartalmú vagy nedves helyiségben 
nem üzemeltethető a készülék.

A készüléket ne üzemeltessük 4 m2-nél kisebb alapterületű 
helyiségben.  
A szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen. Ügyeljen a készülék 
megfelelő szellőzésére használat közben. 
Ne indítsa el és ne állítsa le a készüléket a tápkábel bedugásával 
vagy kihúzásával, mert a hőtermelés miatt áramütést vagy tüzet 
okozhat. 

• Húzza ki a készüléket, ha furcsa hangok, szagok vagy füst áramlik belőle.

• Szállítás és tárolás során állva tartsa a készüléket.

• Kizárólag áramtalanított - fali aljzathoz vagy hosszabbítóhoz nem csatlakoztatott - 
készüléket szabad megemelni, áthelyezni.

Figyelem! Ez a klímaberendezés R290 hűtőközeget tartalmaz, amely megfelel  
az európai környezetvédelmi irányelveknek. A hűtőközeg mennyisége kevesebb, 
mint 1 kg, és zárt hűtőkörben van. A hűtőközegnek nincs ózonlebontó hatása,  
de a légkörbe kerülése esetén hozzájárulhat a globális felmelegedéshez.

• Ha a készüléket nem szellőztetett területen telepítik, működtetik vagy tárolják, a 
helyiséget úgy kell megtervezni, hogy megakadályozza a hűtőközeg szivárgásának 
felgyülemlését, ami az elektromos fűtőberendezések, tűzhelyek vagy egyéb gyújtóforrások 
általi hűtőközeg gyulladás miatt tűz- vagy robbanásveszélyt eredményez.

• Vigyázzon, hogy a hűtőközeg-kör ne lyukadhasson ki A készüléket úgy kell tárolni, hogy 
elkerülje a mechanikai meghibásodást, a hűtőközeg rendszer sérülését.

• A hűtőközeg-köröket működtető vagy azon dolgozó egyéneknek érvényes ipari 
tanúsítvánnyal kell rendelkeznie az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól, amely 
igazolja, hogy rendelkezik a hűtőközegek biztonságos, az iparág által elismert értékelési 
specifikációnak megfelelő kezeléséhez szükséges ismeretekkel.

• A készülék leolvasztása és tisztítása során kizárólag a gyártó cég által ajánlott szerszámot 
használjon, ne alkalmazzon a gyártó által ajánlott eszközökön kívül egyéb eszközöket.
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• A javításokat a gyártó cég javaslatai alapján kell végrehajtani. A szakképzett személyzet 
segítségét igénylő karbantartást és javítást az éghető hűtőközegek kezelésében jártas 
személy felügyelete alatt kell elvégezni.

Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági 
hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi 
egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – 
adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott 
újrahasznosító, vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő 
udvarokban. Az ártalmatlanítás során figyelembe kell venni az R290 
hűtőközegre vonatkozó előírásokat is. Az elhasználódott termékről a hálózati 
kábelt - a hálózati csatlakozó fali aljzatból való kihúzása után - tőben vágja le a 
begyűjtőhelyen való leadását megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, 
mivel az is elektronikai hulladék!).

Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX. 23.) Korm. 
Rendelet szerinti térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.

Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadná valakinek, 
úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is.

RÉSZEGYSÉGEK

1  Vezérlő panel
2 Front burkolat
3 Hideglevegő kifúvó rács
4 Görgő
5 Hálózati kábel
6 Vízelvezető nyílás
7 Levegő bemenet
8 Levegő kimenet
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TARTOZÉKOK

VEZÉRLŐPULT FUNKCIÓK

Gombok Jelzőlámpák
A Hálózat Be/Ki 1 Víztartály tele
B Hőmérséklet fel 5 2 Ventilátor sebesség gyors
C Hőmérséklet le 6 3 Ventilátor sebesség lassú
D Üzemmód 4 Időzítő Be/Ki 
E Ventilátor sebesség 5 Hűtés
F Időzítő Be/Ki 6 Párátlanítás
G Távirányító-jel vevő 7 Szellőztetés

Csőcsatlakozó 
(ablakvég) Távirányító

Elemek

Meleglevegő  
kifúvó cső 

Ablak-készlet

Csőcsatlakozó 
(készülékvég)

Rögzítő tipli

 1  52

A B C G D E F

 6 3  7 4
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TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓK

1   Hálózat Be/Ki
2   Időzítő Be/Ki
3   Üzemmód
4   Ventilátor sebesség
5   Hőmérséklet fel 5
6   Hőmérséklet le 6

A távirányítóhoz 2 db 1.5 Voltos AAA elem szükséges.

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA

A készülék csak 220-240 V~, 50 Hz-es védőföld érintkezővel ellátott elektromos 
hálózathoz csatlakoztatható. Mindig győződjön meg arról, hogy a használat 
helyén található hálózati feszültség megegyezzen a készülék adattábláján 
feltüntetett értékkel.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Az első használatot megelőző teendők

• Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden csomagolóeszközt.

• Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket és tartozékait, és győződjön meg azok épségéről, 
sértetlenségéről. Csak tökéletes épségű, sérülésmentes készüléket szabad az elektromos 
hálózathoz csatlakoztatni.

• Szerelje fel a kimeneti csövet, és állítsa be megfelelően az ablak pozíciót.
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Használatba vételt megelőző teendők

1. Dugja be a tápkábelt egy földelt AC220-240 V/50 Hz aljzatba.  
Nyomja meg a „Hálózat Be/Ki” (POWER) gombot a légkondicionáló bekapcsolásához. 
Működési hőmérséklettartomány: 18°C - 35°C.

2. Ellenőrizze, hogy a kimeneti cső megfelelően lett-e felszerelve. 

3. 3. A hűtés és párátlanítás funkciók közötti váltás esetén tartson legalább 3 percnyi szünetet 
a POWER gomb megnyomása előtt. 

HASZNÁLAT 
Az első használat előtt, illetve a felhasználási helyre állítást követően  
a készüléknek függőleges pozícióban kell állnia legalább 3 órán át, hogy  
a hűtőközeg leülepedjen. Máskülönben a károsodik a kompresszor.

Hűtés

• Nyomja meg a “Mode” gombot, amíg a”Cool” ikon meg nem jelenik a kijelzőn.

• Nyomja meg ismételten a „Temp” fel vagy le (5 vagy 6) gombot a kívánt hőmérséklet 
kiválasztásához. (A hőmérséklet 16°C és 31°C között állítható, 1°C fokozatokban). 
A beállított célhőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
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• Nyomja meg a “Speed” gombot a ventilátor fordulatszámának kiválasztásához.

Párátlanítás használata

Párátlanító üzemmód alatt a szoba légnedvessége csökkenthető. 

• Nyomja meg a “Mode” gombot, amíg a “Dehumidify” visszajelző el nem kezd villogni. 

• A hőmérséklet nem állítható be, automatikusan az aktuális szobahőmérséklethez képest 
2°C fokkal alacsonyabb hőmérsékletre állítódik be. (16°C-31°C)

• Automatikusan beállítja a ventilátormotort LOW (lassú) fordulatra.

Figyelem! Párátlanítás alatt a kivezető csövet el kell távolítani, különben a funkció hatástalan 
marad!

Ventilátor

Szellőztető funkció során a szoba belső levegője cirkulálódik, nincs se hűtés, se párátlanítás.  
A kivezető csövet el kell távolítani.

• Nyomja meg a “Mode” gombot, amíg a “Fan” jelzés meg nem jelenik.

• Nyomja meg a “Speed” gombot a ventilátor fordulatszámának kiválasztásához.

Időzítő használata

Az időzítővel be lehet állítani, hogy a készülék meghatározott óra múlva bekapcsoljon, illetve 
meghatározott óra múlva kikapcsoljon. Az időzítés 1 órás fokozatonként 1 és 24 óra között 
állítható. Az időzítés használható mindegyik üzemmódban és aktiválható mind működés 
közben, mind stand-by állapotban.

Időzítő BEKAPCSOL

• A légkondicionáló kikapcsolt (OFF) állapotában nyomja meg a TIMER gombot és válassza 
ki a kívánt BEKAPCSOLÁS időt a “5” vagy “6” (fel/le) gombokkal, majd a TIMER gomb 
megnyomásával mentse el.

• A kijelző panelen megjelenik a “Preset ON Time”.

• A bekapcsolási idő bármikor beállítható 0 és 24 óra közé.

(Megjegyzés: amennyiben időzített bekapcsolás van beállítva, kézi bekapcsolás nem 
lehetséges.)
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Időzítő KIKAPCSOL

• A légkondicionáló bekapcsolt (ON) állapotában nyomja meg a TIMER gombot és válassza 
ki a kívánt KIKAPCSOLÁS időt a “5” vagy “6” (fel/le) gombokkal, majd a TIMER gomb 
megnyomásával mentse el.

• A kijelző panelen megjelenik a “Preset OFF Time”.

• A kikapcsolási idő bármikor beállítható 0 és 24 óra közé.

(Megjegyzés: Power Be/Ki gomb megnyomása deaktiválja az időzítést.)

TELEPÍTÉS 
• A mobil légkondicionálót sík helyre kell beüzemelni, körülötte elegendő üres teret 

biztosítva. Ne akadályozza semmi a levegőkimenetet, és a készülék körüli szükséges 
távolságnak legalább 30 cm-nek kell lennie. 

• A készüléket nem szabad nedves helyiségben (például mosókonyha) üzemeltetni.
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A kivezető cső felszerelése

1. Csavarja a kivezető cső mindkét végét az óramutató járásával egyező irányban a 
tömlőcsatlakozóba.

2.  Helyezze a négyszögletes rögzítőbilincset a légkondicionáló hátulján lévő légkivezető nyílásba.

3.  Helyezze a kivezető cső másik végét a közeli ablakpárkányra.

Ablak-készlet telepítése

A becsúsztatással vagy kihúzással állítható ablak-készletet „vízszintes” vagy „függőleges” 
irányban lehet felszerelni. Az alábbi ábra szerint ellenőrizze az ablak szélességének és 
magasságának min. és max. méretét a telepítés előtt.
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2.  Állítsa be az ablak-készlet hosszát az ablak szélessége vagy magassága szerint, és rögzítse 
azt a tiplikkel.

3.  Helyezze az ablakcsatlakozó tömlőt az ablakkészlet nyílásába.

Víz elvezetés

A légkondicionálóban található belső víztartály egy a vízszintet szabályozó biztonsági 
kapcsolóval van felszerelve. Amikor a víz szintje eléri a megadott magasságot, kigyullad a 
„víztartály tele” visszajelző lámpa. (Ha a vízszivattyú meghibásodott, a víztartály megtelte 
esetén távolítsa el a készülék alján található gumidugót, és az összes víz kifolyik.)

• Amikor hosszabb időre felügyelet nélkül akarja hagyni a készüléket, távolítsa el a gumi 
dugaszt a készülék alján található leeresztő furatból, és csatlakoztassa a leeresztő tömlőt 
az alsó rögzítő kapocshoz. A víztartályban lévő összes víz kifolyik.

• A folyamatos leeresztés a vízszivattyú meghibásodásakor is használható, mert ebben az 
állapotban a vízszivattyú nincs aktiválva. Az egység továbbra is jól működhet.
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• Ha a vízszivattyú meghibásodott, szakaszos leeresztés is használható. Ebben az állapotban, 
amikor a víztartály tele visszajelző kigyullad, csatlakoztasson egy leeresztő tömlőt az alsó 
rögzítő kapocshoz.

Nagyon fontos figyelmeztetés: az elektromos hálózathoz 
csatlakoztatott készüléket még kikapcsolt állapotban sem szabad 
semmilyen tárggyal letakarni, lefedni. A szabad levegőáramlás 
akadálya esetén a készülék túlmelegedhet, és tűzveszély alakulhat 
ki. A készüléken tilos bármiféle textíliát, ruhaneműt szárítani.

Tilos a készülékre bármit rápakolni.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Figyelem! A tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a 
készüléket, és áramtalanítani kell a hálózati csatlakozónak fali aljzatból való 
kihúzásával. 

Nagyon fontos, hogy magát a készüléktestet soha ne merítse vízbe és ne tartsa 
vízsugár alá!

• A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha, 
szöszmentes textíliával történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, szöszmentes 
textíliával a letisztított felületeket. 

• Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a készülék burkolatán belülre. 
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• Levegőszűrő: ha a levegőszűrő portól/szennyeződéstől eltömődik, de legalább kéthetente 
ki kell tisztítani.

- Nyissa ki a légbemeneti rácsot, és vegye ki a levegőszűrőt.
-  Semleges tisztítószerrel meleg (40°C) vízzel tisztítsa meg, és árnyékban 

szárítsa meg.
-  Helyezze be a levegőszűrőt a bemeneti rácsba, és szerelje vissza az 

alkatrészeket.

• Mielőtt ismételten használatba venné vagy elcsomagolná a készüléket, hagyja tökéletesen 
megszáradni.

• A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt, 
stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva 
annak belső részeit. Ne alkalmazzon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.

• Ha a tisztítás után hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tegye nylon tasakba, 
majd rakja el a por-, nedvesség-, és fagymentes tároló helyére.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba Lehetséges okok Javasolt intézkedés
A készülék nem 
indul el a Be/Ki 
gomb meg-
nyomásakor

A „víztartály tele” lámpa villog, 
megtelt a víztartály

Ürítse ki a vizet

A szobahőmérséklet kisebb, mint  
a beállított hőmérséklet

Megfelelő hőmérséklet beállítása

Nincs meg a 
kívánt hűtés

Ablakok vagy ajtók nyitva vannak Zárja be az ajtókat, ablakokat
Valamilyen hőforrás van a szobában Ha lehet, távolítsa el a hőforrást
A kivezető cső eltömődött vagy 
nincs csatlakoztatva

Tisztítsa meg vagy csatlakoztassa  
a kivezető csövet

Túl magas hőmérséklet van  
beállítva

Vegye lejjebb a kívánt 
hőmérsékletet

Légbemeneti nyílás eltömődött Tisztítsa meg a légbemeneti nyílást
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Hiba Lehetséges okok Javasolt intézkedés
Zajos A padló nem eléggé egyenletes  

és sík
Helyezze a készüléket egyenletes  
és sík felületre

Az áramló levegő hangja a jön  
a készülék belsejéből

Normális

E0 kód A szobahőmérséklet szenzor hibás Ki kell cserélni a szenzort (a készülék 
a szenzor nélkül is tud működni)

E1 kód A kondenz-hőmérséklet  
szenzor hibás

Ki kell cserélni a szenzort

E2 kód A víztartály megtelt a hűtés során Ürítse ki a vizet
E3 kód Párologtatás hőmérséklet szenzor 

hibás
Ki kell cserélni a szenzort

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 

Tanúsítjuk, hogy a dyras DMAC-7000RM típusú távirányítós mobil klíma az alábbiakban 
ismertetett műszaki jellemzőknek megfelelnek:

A készülék adatai:
Típus: DMAC-7000RM 
Megnevezés: mobil klíma
Névleges hálózati feszültség: 220-240 V~ 50 Hz
Hálózati teljesítményfelvétel: 785 W
Hűtés kapacitás: 7000 BTU/h
Párátlanítás 0.8 liter/óra
Zajszint (1 m távolságban): 65 dB
Érintésvédelmi osztály: I. osztály
Gyártó: Quad Star Limited
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Fontosabb jellemzők:
- 3 működési mód: klíma, ventilátor, párátlanítás
- Programozható: 24 órás időzítő
- Széles LED képernyős kijelző
- Távirányító
- 2 ventilátor sebesség fokozat
- Kézi hőmérséklet beállítás: 16-31°C
- Teljesítmény (névleges bemeneti): 785 W
- Csúszó ablak-készlet és kifúvó cső tartozék
- Szín: fehér

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a 
készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések 
joga fenntartva.

COPYRIGHT

© Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti 
vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten 
fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM

A biztonság (LVD), az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az egyes veszélyes anyagok 
elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó irányelve 
(RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló „CE” jelölés a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési 
útmutatóban található.
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