USCĂTOR PORTABIL

MANUAL DE UTILIZARE
Este un umeraș electric cu funcție de uscare – soluția ideală pentru călătorii. Hainele dvs. vor rămâne
neșifonate și, în același timp, îl puteți folosi și pentru uscarea hainelor.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru utilizarea
ulterioară.

CONȚINUTUL PACHETULUI
1 × uscător portabil cu cablu
2 × accesorii pentru uscarea hainelor
2 × accesorii pentru uscarea pantofilor
1 × garanție de un an
1 × manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE
Tensiune: 220V~
Frecvență: 50Hz
Putere: 150W

AVANTAJE
1. Aspect modern și manoperă de calitate.
2. Utilizare ușoară, depozitare convenabilă, transportare confortabilă, posibilitatea de a alege dintre
uscare cu aer cald sau rece.
3. Încălzire PTC, consum redus, funcționare sigură și fiabilă, design brevetat.
4. Esențial pentru călătorii și îngrijirea zilnică a hainelor, o soluție favorabilă când aveți nevoie de
uscarea rapidă a hainelor sau a încălțămintelor.

PĂRȚILE PRINCIPALE
Cârlig pentru suspendare

Sursă aer

Buton de operare
Ventilatorul stâng pentru uscare
Ventilatorul drept pentru uscare

ieșirea principală a
aerului

accesoriu pentru uscare
pantofi

dop silicon

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE
1. Luați partea de ventilator și aplicați-l pe mânerul uscătorului. Când auziți un clic, adaptorul este
instalat corect.

2. Accesoriu pentru uscare pantofi: Luați accesoriul și aplicați-l pe mânerul uscătorului.
Introduceți dopul de silicon în ieșirea principală a aerului pentru a preveni scurgerea
aerului fierbinte.

3. Agățați haina umedă pe uscător ca pe un umeraș normal. Dacă are fermoar sau nasturi, închidețil complet pentru fixare.

4. NOTĂ: Aveți grijă ca gulerul tricourilor sau cămășilor să nu acopere sursa (alimentarea) de aer,
deoarece acest lucru poate provoca defecțiuni sau supraîncălzirea dispozitivului.

5. Lenjerie sau șosete: Atașați o cataramă la fundul uscătorului și agățați o agrafă pentru a fixa
piesa umedă (vezi imaginea de mai jos).

6. Suspendați uscătorul cu cârligul designat pe un suport pentru haine și introduceți cablul în priză.
O lumină albastră va începe să clipească arătând că dispozitivul este gata de pornire. Când apăsați
butonul de operare, se va aprinde o lumină roșie și dispozitivul va începe să sufle aer cald.

7. Dacă doriți ca dispozitivul să sufle aer rece, apăsați din nou butonul de operare. Lumina va
deveni albastră iar aerul rece.

8. Când dispozitivul intră în modul de suflare a aerului cald, acesta trece automat în modul de
suflare a aerului rece după 3 ore. După 5 ore, dispozitivul se oprește automat.

9. Pentru a opri uscătorul, apăsați din nou butonul de operare.

ATENȚIE!
-

-

Nu expuneți dispozitivul la apă.
Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui pentru o lungă perioadă de timp.
Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude, deoarece poate apărea un scurtcircuit.
Înainte de utilizare, asigurați-vă că alimentarea cu aer nu este blocată. În timpul procesului de
uscare circulația aerului este ideal sub îmbrăcăminte, astfel încât funcționarea dispozitivului nu
este afectată și nu există risc de supraîncălzire.
Dispozitivul este destinat uscării hainelor ușoare, precum tricouri, cămăși, pulovere subțiri,
lenjerie intimă, șosete, haine pentru bebeluși.
Dispozitivul nu este destinat uscării hainelor groase și grele, cum ar fi paltoane și jachete.
Nu utilizați dispozitivul în dulap sau într-o încăpere cu un nivel ridicat de umiditate, deoarece
acest lucru poate cauza disfuncționalitatea dispozitivului și poate opri circulația potrivită a aerului.
Dacă cablul sau aparatul este deteriorat, nu-l utilizați.

