PRZENOŚNA SUSZARKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Elektryczny wieszak z funkcją suszenia to idealne rozwiązanie w podróży. Dzięki niemu Twoje
ubrania pozostaną niezgniecione, a jednocześnie możesz używać go do wysuszenia ubrań.
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do
wykorzystania w przyszłości.

PAKIET ZAWIERA
1 × przenośna suszarka z kablem
2 × nasadki do suszenia ubrań
2 × nasadki do suszenia butów
1 × roczna gwarancja
1 × instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie: 220V~
Częstotliwość: 50Hz
Moc: 150W

ZALETY
1. Modny wygląd i doskonałe wykonanie.
2. Prosta obsługa, wygodne przechowywanie, łatwy w transporcie, możliwość ustawienia nawiewu
ciepłego i zimnego powietrza.
3. Ogrzewanie PTC, niskie zużycie prądu, bezpieczna i niezawodna praca, opatentowana
konstrukcja.
4. Niezbędny w podróży, rutynowej pielęgnacji odzieży, korzystne rozwiązanie w przypadku
nagłego suszenia ubrań lub butów.

GŁÓWNE CZĘŚCI

hak do zawieszenia

dopływ powietrza

przycisk funkcyjny
lewa dysza do suszenia ubrań
prawa dysza do suszenia ubrań

główny wylot powietrza

nasadki do suszenia butów

silikonowy korek

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Weź nasadkę suszarki do ubrań i umieść ją na uchwycie suszarki. Gdy usłyszysz kliknięcie,
nasadka jest prawidłowo zainstalowana.

2. Nasadka do suszenia butów: Weź nasadkę i umieść ją na uchwycie suszarki. Włóż
silikonową wtyczkę do głównego wylotu powietrza, aby zapobiec ucieczce gorącego
powietrza.

3. Zawieś ubranie na suszarce jak na zwykłym wieszaku i całkowicie zapnij, jeśli ma zamek
błyskawiczny lub guziki.

4. UWAGA: W przypadku koszulek lub koszul z kołnierzykiem, nie powinny one zasłaniać
dopływu powietrza, ponieważ może to spowodować awarię lub nawet przegrzanie się
urządzenia.

5. Dolne części ubrań lub skarpetki: Przymocuj nasadki do spodu suszarki do ubrań i zawieś
klips na klamrze, aby je przymocować (patrz zdjęcie poniżej).

6. Suszarkę zawiesić za pomocą haczyka i włożyć kabel do prądu. Na urządzeniu zacznie migać
niebieskie światło. Po naciśnięciu przycisku zasilania zacznie migać czerwona lampka, a
urządzenie zacznie dmuchać ciepłym powietrzem.

7. Jeśli chcesz, aby urządzenie wydmuchiwało zimne powietrze, naciśnij ponownie przycisk
funkcyjny, pojawi się niebieskie światło.

8. Gdy urządzenie wejdzie w tryb nadmuchu gorącym powietrzem, automatycznie przełączy się w
tryb nadmuchu zimnego powietrza po 3 godzinach pracy. Po 5 godzinach urządzenie wyłącza
się automatycznie.

9. Aby wyłączyć suszarkę, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcyjny.

OSTRZEŻENIE!
-

Nie wystawiać urządzenia na działanie wody.
Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Nie używaj urządzenia z mokrymi rękami, ponieważ może dojść do zwarcia.
Podczas procesu suszenia powstają dobre warunki do cyrkulacji powietrza pod ubraniem, co nie
wpływa na działanie urządzenia i nie powoduje przegrzania.
Urządzenie przeznaczone jest do suszenia odzieży np. t-shirty, koszule, cienkie swetry, bielizna,
skarpetki, ubranka dziecięce.
Urządzenie nie jest przeznaczone do suszenia grubych i ciężkich ubrań np. płaszcze i kurtki.
Nie używaj urządzenia w szafie lub w pomieszczeniu o dużej wilgotności, ponieważ może to
spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i zablokować wylot i dopływ powietrza.
Jeśli kabel jest uszkodzony, nie używaj go.

Prawidłowa utylizacja odpadów

Symbol przekreślonego kosza na śmiecie na Twoim produkcie lub na jego opakowaniu
oznacza, że produkt ten nie będzie traktowany jako odpad komunalny w całej UE. Zapewniając
prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom
dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłoby spowodować niewłaściwe utylizowanie tego
produktu. Recykling różnych materiałów pomaga chronić przyrodę i zasoby naturalne. Aby uzyskać
bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem gminy i firmą zajmującą się utylizacją odpadów z gospodarstw domowych lub
sklepów, w których produkt został zakupiony.

Deklaracja producenta, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami dyrektywy
WE.

