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Előszó 
Gratulálunk, hogy az AIR-O-SWISS párásító készülék vásárlása mellett döntött, mely lényegesen 
kellemesebbé teszi a levegőt a helyiségben. 
A kellemes közérzet több tényezőtől függ. Ezek egyike a páradús levegő. A hűvösebb időszak alatt a 
helyiségeket fűteni kell, így levegőjének relatív páratartalma jelentősen lecsökken. A nedvesség hiánya rossz 
hatással van a légutakra, a növényekre, az állatokra és a bútorokra. 
 
Tudta, hogy a száraz levegő 
- elősegíti a fertőzéses és légúti megbetegedések kialakulását? 
- fáradtságot, kimerültséget okoz? 
- rossz hatással van a háziállatokra és növényekre? 
- elősegíti a por kialakulását valamint a szintetikus szálból kézült textíliák, szőnyegek elektrosztatikus 
feltöltődését? 
- kárt okoz a parkettában és fából készült berendezési tárgyakban, hangszerekben? 
 
Ez a készülék nem fúj ki vízcseppeket, nem okoz tócsát és nem fúj ki vízkövet. Igen halkan működik. A 
készülék a természetes (hideg) párolgás elvén működik, a szoba hőmérsékleténél 2-3 °C -al hűvösebb 
magas páratartalmú levegőt fúj ki. A helyiség levegőjét egy nedves szűrőn szívja keresztül a ventilátor 
segítségével. Ez a nedvesítő betét - akár egy kanóc - a tartályból önmagától felszívja a vizet. Ahogy a 
helyiség levegője ezen a nedves rétegen keresztülhalad, abból fölveszi a nedvességet. 
A helyiség klímája általában akkor kellemes, ha a relatív páratartalom 40 és 60 % között van. 
A készülék önszabályzó elven működik, ami azt jelenti, hogy a helyiséget nem tudja túlpárásítani (kivéve 
váratlan szélsőséges időjárás esetén). A helyiség hőmérsékletétől függően max. 50-60%-os relatív 
páratartalom érhető el. A párásítási teljesítmény a hőmérséklettől és a páratartalomtól függ. Minél 
alacsonyabb a levegő relatív páratartalma annál több, minél magasabb a relatív páratartalma annál 
kevesebb víz párolog el a készülékből Ha a párásító közel van a fűtőtesthez, pl. radiátor vagy padlófűtés 
akkor  a párásítási teljesítmény emelkedik. 
 
Használati javaslatok 
Párásító használata különösen a téli évszakban vagy nyáron légkondicionált helyiségekbe ajánlott 
 
Készülék leírása 
Az AOS 2051 típusú párásító készülékek automatikusan emelik a helyiség páratartalmát a megfelelő szintre. 
A megfelelő illatolajok kiválasztásával javíthatja a szoba légkörét a hangulatának megfelelően. 
 
Az ajánlott szobaméret jelentősen függ a lakás (szoba) légszigetelésétől. A megadott technikai adatok ideális 
szigetelésű épületekre vonatkoznak. Rossz légszigetelés esetén ennél akár 50 %-kal kisebb ajánlott 
helyiségméret is adódhat. Az ajánlott helyiségméret azt jelenti, hogy kb. 0-5 °C. külső hőmérsékletig a 
készülék az adott méretű zárt helyiségben legalább 45 % relatív páratartalom kialakulását idézi elő állandó 
üzemeltetés mellett. (Mesterséges szellőztetések, kürtök, ablakszellőztetés, ventilátorok erősen csökkentik a 
páratartalmat télen.) Szellőztetni télen naponta 1-2-szer röviden, de intenzíven célszerű. Ekkor erősen leesik 
a páratartalom, ami majd az ablak bezárása után a gép működésével 1-2 óra alatt visszaáll a megfelelő 
értékre. (Az ajánlott egészséges páratartalom 40-60 %.) Nyáron klimatizált helyiségben is célszerű 
párásítani, mivel a klímaberendezések erősen kiszárítják a levegőt a télihez hasonló 20-30 % páratartalomra. 
Az ajánlott legkisebb és legnagyobb szobaméret között mozogva annál nagyobb páratartalom  ( max. 60 % ) 
érhető el, minél kisebb a szoba. 
 
Biztonsági előírások 
- Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást és azt jól elérhető helyen őrizze meg. 
- A párásító készüléket csak fedett helységben valamint az előírásnak megfelelően szabad használni. 
- Helytelen használat az egészségre ártalmas lehet valamint meghibásodáshoz vezethet. 
- Gyermekeket ne engedjünk az elektromos készülék közelébe. 
- Azon személyek akik nincsenek tisztába készülék helyes használatával valamint gyerekek és alkohol, drog, 
gyógyszer hatása alatt álló személyek nem működtethetik a készüléket. 
- A készülékhez használt illatanyagot gyermekektől távol kell tartani. Közvetlenül szembe és légutakba ne 
kerüljön. Ha mégis megtörtént a biztonság kedvéért forduljanak orvoshoz. 



 3  - Tilos a készüléket üzemeltetni ha az elektromos vezeték megsérült, illetve ha leejtették a 
készüléket vagy megrongálódott. 
- Az elektromos készüléket csak szakember javíthatja. 
- Mindig húzza ki a hálózatból a vezetéket, 
 - tisztítás vagy karbantartás előtt 
 - mielőtt szűrőt cserél 
 - mielőtt elmozdítja a készüléket 
 - minden használat után illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használja 
- A párásító illetve a tartály sérülése a víz kifolyását okozza. 
- Tilos a készüléket a használat során letakarni, vagy a ventillátor nyílásait bármi módon elzárni.   
- Soha ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz a megfelelő dugaljzat nélkül ill. nedves 
kézzel. 
- Ne működtesse a készüléket erősen poros, piszkos környezetben, 10 C alatt, vagy  30 C  felett 
- A készülék száraz helyen, vízszintesen álljon. 
- A készülék felső része tartalmaz minden elektromos alkatrészt. Soha ne merítse vízbe! Kerüljön el 
minden alkalmat, hogy vízhez érjen mert az rövidzárlatot okozhat a készülékben. 
- A víztartályt semmilyen nyomásnak ne tegye ki. 
 
SOHA NE TÖLTSÖN SEMMILYEN ILLÓOLAJAT A KÉSZÜLÉKBE, MERT A KÉSZÜLÉK 
MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJA  CSAK TISZTA IVÓVIZET TÖLTSÖN A KÉSZÜLÉKBE. 
 
Kicsomagolás 
- Vegye ki a készüléket és a tartozékokat óvatosan a dobozból 
- Ellenőrizze, hogy minden megvan-e 
- Távolítson el minden csomagoló anyagot és helyezzen mindent a helyére a megfelelő módon.  
- Ha nem használja egész évben a készüléket akkor a tároláshoz csak az eredeti dobozt, használja. 
- Minden csomagolóanyag környezetbarát anyagból készült. Ezért alkalmas a helyi szemétbe dobni. 
 
Üzembe helyezés 
- A készüléket teljesen összeszerelt állapotban szállítják. Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el a 

csomagoló anyagokat. 
- Helyezze a készüléket száraz, sima, biztonságos felületre (ahol nem rúgnak bele és nincsen semmilyen 

veszélynek kitéve). 
- Ne tegye a készüléket a padlóra, legalább 50cm magasan legyen. A készülék a padlón túl sok port 

szívhat be és ez csökkenti a nedvesítőbetét élettartamát más részt a készülék fölkavarhatja a port (a 
készülék nem légtisztító), a készülék elöl beszívja és a tetején fújja ki a levegőt ha a földön van akkor a 
padlónál kicsit hidegebb levegőt keringeti. 

- Ellenőrizze a készülék adattábláján (alján) lévő feszültség értékeket. Ezeknek meg kell egyezniük a helyi 
szabványoknak. Ha ezek eltérnek akkor ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz hanem vigye vissza a 
készüléket a kereskedőjéhez. 

- Figyelem: A kifröcskölt ill. kiöntött víz motorhoz kerülése rövidzárlatot okozhat 
- Távolítsa el a műanyag fedőt ha az illatosítót akarja használni. 
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék könnyen hozzáférhető valamint megfelelően csatlakoztatható a 

hálózathoz és biztonságosan tisztítható. 
- Nagy helységben a párásítás hatékonyságát növelhetjük ha a készüléket a fűtőtest közelébe tesszük (50 

°C -ot nem haladhatja meg) 
- -A készülék légmozgást okoz. Ezért ne tegyük olyan helyre ahol az embereket v. állatokat ez zavarja. 
 
Tartály feltöltése 
A tartályt csak friss, hideg csapvízzel szabad feltölteni. 
- A tartályt soha ne tegye ki fokozott nyomásnak (pl. szénsavas ásványvízzel való feltöltéssel) 
- Jól zárja vissza a tartályon lévő kupakot, különben kifolyik a víz.   
   
A VÍZ MINDIG AZ EGYIK TARTÁLYBÓL FOGY EL ELŐBB, ÉS CSAK UTÁNA FOGY A 
MÁSIK TARTÁLYBÓL.  
 



 4  Bekapcsolás 
A készülék tetején lévő kapcsolóval lehet a párásítót bekapcsolni.  
- Különösen csendes, éjszakai üzemmód (I-es állás) 
- A normál üzemmódban éri el a maximális párásítást (II-es állás) 
 
Illatosító használata 
Illatosítsa szobáját természetes illóolajokkal. Figyeljen a biztonsági előírásokra. Illóolajat csak saját 
felelőségére használjon. Ebből fakadó bármely problémáért felelősséget nem vállalunk. 
- Nyissa ki a tojás alakú illatosító adagolót.(Az 1-es képen látható módon) 
- Az adagoló felső részébe tegyen egy vatta darabot  ( 2-es kép ) 
- A vattára csepegtessen 1-2 csepp illóolajat (3-as kép ) 
- Helyezze vissza a tojás alakú tetőt.  ( 4-es kép ) 
Az illóolajat soha ne öntse, használjon csepegtetőt. Az illóolaj nagyon intenzíven párolog az 
adagolóból ezért csak nagyon kis adagokat használjon. Mindig tartsa be az illóolajhoz kapott 
biztonsági utasítást. 
 
Szűrő cseréje (minden 2-3 hónapban)  
Ez a normál csereidő. Nagyon kemény víznél (Magyarországra jellemző!) illetve erősen poros, szennyezett 
levegőnél szükség lehet gyakoribb cserére is. Ez a helyi viszonyoktól függ. 
- A rendszeres szűrőcsere alapfeltétele a higiénikus működésnek és a megfelelő párásításnak. 
Cserélje ki a szűrőt, ha a következőket észleli: 
- a szűrőnek kellemetlen szaga van 
- erősen szennyezett, vízköves 
- jelentősen csökken a párásítás hatékonysága 
 
A szűrő élettartamát jelentősen befolyásolja, hogy hányszor száradt ki. A szűrő kiszáradásakor a vízkő meg 
köt a szűrőben és már nehezebben fogja felszívni a vizet.  
 
Tisztítás (hetente egyszer) 
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a vezetéket a hálózatból. 
Törölje le a párásító házát nedves ronggyal. Ha szükséges használjon műanyagtisztítót. 
- tiszta készülék előfeltétele a higiénikus működésnek 
- tisztítás céljából a készülék könnyen szétszedhető minden szerszám nélkül. Gyengén szétpattintható a 
készülék háza. A nyilak mutatják a szétpattintási lehetőségeket. 
- a tálcából távolítson el minden lerakodott szennyeződést. 
A készüléket ki kell takarítani, ha egy héten keresztül nem használták és fel volt töltve vízzel ! 
 
A szűrőket ne mossa ki (megsérülhet). 
A készülék szétszedése előtt ellenőrizze, hogy a vezeték ne legyen feltekerve. 
Törölje meg a ventillátor alsó részét nedves ronggyal évente egyszer, kétszer. 
 
Összeszerelés 
Tisztítás után szerelje össze a készüléket (fordított sorrendben ahogy szétszedte). Cserélje ki az 
elhasználódott szűrőt. 
FIGYELEM! Ne tegye vissza fordítva a készülék felső részét. Figyelje a vezetéket (annak segítségével 
helyesen rakhatja vissza). 
 
Karbantartás 
Működés közben 
- figyelje a vízszintet a tartályban 
- időben töltse fel a víztartályt ( Ne hagyja kiszáradni a szűrőt, mert ez jelentősen csökkentheti a szűrő  
  élettartamát.) 
 
3 évente cserélje ki a víztartályon levő tömítőgyűrűt!  
Ha műanyag alkatrész eltörik rendelje meg és cserélje ki (csak eredeti gyári alkatrészt használjon). Ha bármi 
más hiba van csak szakszerviz, javíthatja ki. 
A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti. 
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Tárolás   
Tisztítsa meg a készüléket a leírtak szerint majd szárítsa meg teljesen. Rendezze el a kiszárított szűrőket.  
Távolítsa el a kupakot a tartályról és tárolja külön, hogy megóvja a tömítést a sérüléstől. 
 
 
 
Hiba kijavítása 
 
Probléma   lehetséges ok   kijavítás 
Motor nem működik  nincs csatlakoztatva a   csatlakoztassa a  
    hálózathoz    hálózathoz  
(lámpa nem világit)  Kapcsoló (0) állásba van  kapcsolja I/II      
         állásba 
Motor nem működik  motor meghibásodott   hívja a szervizet 
(lámpavilágit)  
kapcsoló nem fordul el kapcsoló meghibásodott  hívja a szervizet 
párásítás nem megfelelő szűrő(k) elhasználódott  cserélje ki a      
         szűrőt 
tartályból kifolyik a víz tartály tömítőgyűrűje    rendelje meg és               

elhasználódott   cserélje ki 
   
 megsérült a tartály   cserélje ki 
repedés vagy törés   szállítási sérülés vagy helytelen rendelje meg az alkatrészt 
van a műanyagon  használat    vagy hívja a szervizet 
Mindig az egyik tartályból nem probléma    
fogy ki előbb a víz  normális jelenség    
 
Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítani, úgy hívja a szervizt. 
/Az országos szervízhálózat listája a jótállási jegyen található/ 
 
 
 
Technikai adatok 
Típus         
Max. helyiség méret      50 m2 (140m3/ -ig) 
Méret        494x302x335 mm 
Súly        kb. 3,8 kg 
Feszültség       230Volt/50Hz 
Telj. felv.       I/II: 10/20 W 
Zajszint       I/II: 23/32 dB(A) 
Párásítás       I/II: 175/300 g/h-ig 
Űrtartalom       8 liter 
 
Minőségtanusitás 
A 2/1984. (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendeletnek megfelelően - mint forgalomba hozók – tanúsítjuk, 
hogy termékeink a vásárlási tájékoztatóban közölteknek megfelelnek. 
 
A készülék elektromos megbontását csak szakember végezheti. 
 
Selejtezés 
A már kiszolgált készüléket adja le a kereskedőjénél, vagy tegye a speciális hulladékgyűjtőbe a helyi 
előírások szerint. Egyéb ártalmatlanítási lehetőséget tudakolja meg az illetékes helyi hatóságnál. Tilos a 
készüléket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni! 
Az elektromos berendezés veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészt nem tartalmaz. 
Az elektromos készülék nem helyezhető el a települési szilárd hulladékokkal együtt, hanem gyűjtése 
elkülönítve történik a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. 


