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A VENTILÁTOR 
MŰKÖDÉSE

Zöld – minimum

Narancs – átlagos

Piros – maximum

ÉBRESZTŐÓRA
Beállítható ½ órás 

intervallumokra; max. 

2 órára

HOGYAN AKTIVÁLJUK A TÁVIRÁNYÍTÓT 
AZ ELSŐ HASZNÁLATKOR VAGY 
AZ AKKUMULÁTOR LEKÖTÉSE UTÁN
1.  Kapcsolja ki a berendezést, a … gombbal 

(az ON kijelző kialszik)

2.  Tartsa lenyomva a panelen lévő … gombot 6 

másodpercig, amíg a led diódák abbahagyják 

a villogást, kivéve a rombuszok mellett 

lévőket.

3.  Nyomja meg az ON/OFF gombot 

a távirányítón. Ha a berendezést be és ki 

tudja kapcsolni, az a távirányító sikeres 

aktiválását jelenti.

ZÖLD FÉNY
Gyors villogás: a szivattyú 

munkaciklusa

Lassú villogás: az idő, 

amikor a szivattyú áll

ON – OFF
Alapbeállítások

- A ventilátor min. sebessége

- Szivattyú 10 mp

- Késleltetett kikapcsolás

FIGYELMEZTETÉS
A távirányító gombjai nem marad-

hatnak lenyomva. Ilyen esetben 

a TÁVIRÁNYÍTÁS LEBLOKKOLÁSA 

fenyeget.

A GOMBOK MŰKÖDÉSE
1. a berendezés be- és kikapcsolása

2. a szivattyú munkaciklusainak növelése / csökkentése

3. a ventilátor sebességének csökkentése

4. a ventilátor sebességének növelése

AJTÓRIASZ-
TÓK

A SZIVATTYÚ 
MŰKÖDÉSÉNEK 

IDEJE
Zöld – 10 mp

Narancs – 20 mp

Piros – 30 mp

A BERENDEZÉS KI-
KAPCSOLÁSÁNAK 

IDŐZÍTŐJE
+++ - kb. 6 óra

++ - kb. 3 óra

+ - kb. 1 óra

PIROS FÉNY
Ha világít = 

alacsony vízszint

NARANCS FÉNY
Az időzítő 

kijelzője

A VEZÉRLŐEGYSÉG MŰKÖDÉSE

A TÁVIRÁNYÍTÓ MŰKÖDÉSE
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ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
Útra kelés vagy alvás előtt szükséges a tartály vízszintjének ellenőrizése. Ne feledje, hogy az  -

átlagos vízfogyasztás kb. 1,5 l óránként. 

Szükség szerint, kéthavonta tisztítsa ki a nedvességszűrőt (1), a szűrő foglalatát (2) és a légs- -

zívó szitáját (3). 

(Lásd a fényképet az utolsó oldalon.)

A nedvességszűrőt (1) kétévente legkevesebb egyszer ki kell cserélni vagy hamarább, ha azt  -

a berendezés használatának körülményei megkövetelik. 

A MICROFILTER változat esetében aktív szénnel működő szűrők vannak használatban (4),  -

melyeket évente egyszer ki kell cserélni, de igény szerint kitisztítható gyenge sűrített levegő-

sugárral is. (Lásd a fényképet az utolsó oldalon.)

Télen érdemes a vizet kiengedni a berendezés rendszeréből, hogy megelőzze annak befagyá- -

sát és a berendezés lehetséges károsodását. Télen és a sűrített levegős tisztítás során takarja 

le a légszívók bemeneti nyílásait a berendezéshez erre a célra mellékelt elemekkel (A), melye-

ket a berendezés beszerelést végző személytől kellett megkapnia. Ne feledje, hogy ezeket az 

elemeket a berendezés újbóli üzembe helyezése előtt el kell távolítania. (Lásd a fényképet az 

utolsó oldalon.)

Ha szükség esetén a fülkét előre kell hajtania, a berendezés kikapcsolása után várjon ezzel 3-4  -

percet, amíg a víz teljesen visszafolyik a főtartályba. 

A VÍZ ELŐKEZELÉSE
A BYCOOL párologtató rendszere egy alkatrészt tartalmaz (5) (Lásd a fényképet az utolsó olda- -

lon.) a víz előkészítésére (dirna WT-20), amely az érvényes normák alapján készül és 6 hóna-

pos időtartamra ideális állapotban tartja a vizet, csökkenti a vízkőképződést és a rozsdásodást, 

mindemellett megakadályozza a gombák, baktériumok stb. elszaporodását, melyek ártalmasak 

lehetnek az emberi egészségre.     

Az alkatrész a tartály leeresztő kupakjában helyezkedik el, vagyis állandóan érintkezésben van 

azzal a vízzel, amely a rendszer alsó részét tölti ki. Az Evolution modell esetében, csere al-

kalmával, az alsó kupakot ki kell csavarni és egy másikkal helyettesíteni. (ref. 091.024.0005). 

A Camper modell esetében az alkatrészt (ref. 091.024.0006) a felső nyíláson kell keresztül kell 

behelyezni és az alsó burkolat jobb oldali részébe csavarozni. 

Pótalkatrészek vásárlása esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön klímaberendezésének forgalma-

zójával vagy a Dirna s.a. társasággal. 

FIGYELMEZTETÉS 
A TARTÁLYT MINDIG IVÓVÍZZEL KELL FELTÖLTENI. A vízhez ne adjon hozzá semmiféle illa-

tosító anyagokat vagy más termékeket, melyek nem rendelkeznek a berendezés gyártójának 

jóváhagyásával. 

- 6 havonta legalább egyszer, el kell végeznie a rendszer teljes tisztítását, vízzel, az alább leírt 

utasítások szerint:

a – Vegye le az alsó tartály burkolatát, amely a dirna WT-20 karbantartóegységet tartalmazza, 

eressze le a vizet a rendszer minden részéből.

b – Töltse meg körülbelül a tartály térfogatának feléig. Erre használjon ivóvíz és fehérítőszóda 

oldatot (20 %-os oldat házi fehérítésre). Kapcsolja a berendezést a levegőáramoltatás legkisebb 

sebességére és a szivattyú munkaciklusának maximális hosszára, majd hagyja körülbelül 2 

óráig dolgozni a berendezést. 

c – Teljesen ürítse ki az egész rendszert és alaposan, vízsugárral öblítse ki a főtartályt, hogy 

teljesen eltüntesse az előző munkafolyamat maradékait. 

d - Ha a klímaberendezést használni kívánja, töltse fel a rendszert ivóvízzel és tegye helyére 

a szelencét a WT-20 karbantartóegységgel.
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Hogyan aktiváljuk az AJTÓRIASZTÓT első használatkor, vagy ha le volt kötve az akkumulátor:
*  Tartsa lenyomva a gombot, míg nem kezd el villogni a piros kijelző.

*  Nyissa ki az ajtót, ahol be van kötve a pulzátor.

*   Ellenőrizze, hogy a piros kijelző abbahagyta-e a villogást. Ha igen, a RIASZTÓ AKTIVÁLVA 

LETT.

Mindig, ha a felhasználó a riasztó használata mellett dönt, be kell nyomnia a gombot, amíg az ajtó 

be van csukva, a piros fény égve marad. Bármelyik ajtó kinyitása esetén a berendezés szaggatott 

sípoló hangot hallat, és csak a megfelelő gomb újbóli lenyomása után hallgat el. 

ÉBRESZTŐ:
A gomb egyszeri lenyomása után kigyullad a piros kijelző. Ha kétszer nyomja meg a gombot, sí-

poló hang hallatszik (1/2 óra); ha háromszor nyomja meg a gombot, két sípolás hallatszik (1 óra); 

ha négyszer nyomja meg a gombot, három sípolás hallatszik (1 óra + 1/2 óra); ha ötször nyomja 

meg a gombot, négy sípolás hallatszik (2 h). Ha a felhasználó folytatja a nyomogatást, visszajut 

a ciklus elejére. 

- FONTOS FIGYELMEZTETÉS
A fentebb felsorolt szabályok betartásáért teljes mértékben a berendezés felhasználója tartozik 

felelősséggel. Főleg a víz használatával és előkészítésével kapcsolatban, oly módon, hogy biz-

tosítja a berendezés biztonságos működését, a megfelelő higiéniai és egészségügyi feltételeket. 

A fenti szabályok be nem tarása esetén, a Dirna a.s. társaság nem tartozik semmilyen felelőssé-

ggel az esetleges károkért vagy egészségkárosodásért, amelyek a helytelen használatból ered-

nek.

FONTOS:
A PÁROLOGTATÓS KLIMATIZÁCIÓS BERENDEZÉSEK A KÜLSŐ LEVEGŐT VÉTELEZIK ÉS 

VEZETIK A FÜLKÉBE. EZÉRT NAGYON FONTOS, HOGY A LEVEGŐ FELESLEGESEN NE ÁLL-

JON A FÜLKÉBEN, ÉS EZZEL NE NÖVELJE TÚLZOTTAN A PÁRATARTALMAT. Minden modern 

jármű EL VAN LÁTVA LEVEGŐVEZETÉKEKKEL, MELYEKEN KERESZTÜL A KÍVÁNT LEVEGŐ-

MENNYISÉG TÁVOZIK, MINT PL. A FŰTÉS ESETÉBEN. 

A BERENDEZÉS BESZERELÉSÉT VÉGZŐ SZEMÉLYNEK ELLENŐRIZNIE KELL, HOGY EZEK 

A KIVEZETÉSEK LÉTEZNEK, HA PEDIG NEMLÉTEZNEK, AKKOR BE KELL SZERELNIE 

ŐKET. 

a BERENDEZÉS FELHASZNÁLÓJÁNAK RENDSZERESEN ELLENŐRIZNIE  ÉS BIZTOSÍTANIA 

KELL, HOGY EZEKET A KIVEZETŐKET NE DUGASZOLJA EL SZENNYEZŐDÉS. 

VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰVEK (ADR)
Rendszeresen, 6 havonta végezze el a berendezés ellenőrzését. Ellenőrizze a fülke hátoldalán 

elhelyezett elektromos vezetékek állapotát és főleg a konnektorok tömítéseit. 
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A DIRNA, S.A. (a továbbiakban csak DIRNA) ezen információkra vonatkozó jogok kizárólagos tulajdonosa. 

Ezek az információk titkosak és bármilyen módon történő reprodukálásuk, terjesztésük, nyilvános közzétételük és/vagy más 

módon történő közreadásuk, egészében vagy részben a DIRNA társaság előzetes és írásos engedélyezése nélkül szigorúan 

tilos. 

Ezek az információk csak arra a célra használhatók fel, amelyre készültek. A DIRNA társaság nem tartozik semmilyen felelős-

séggel, az ügyféllel és /vagy harmadik személlyel szemben, a termék helytelen/célszerűtlen használatából eredő károkért. 

Bármilyen kérdés felmerülése esetén vegye fel a kapcsolatot a DIRNA társaság Communication Centre-ével.

FIGYELMEZTETÉS: Technikai és üzleti okokból a Dirna társaság fenntartja a kézikönyvben közölt 

adatok megváltoztatásának jogát.
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