OSUSZACZ POWIETRZA
DRY VAC MOZANO

AGD/OUS/POW/03

UWAGA! Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zaleca się
zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej. To urządzenie jest
przeznaczone do zasilania elektrycznego 100V-240V.
2. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i upewnij się, że osuszacz nie jest
ustawiony w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu urządzenia, należy
zachować odstęp co najmniej 10cm
4. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy mocno chwycić i pociągnąć samą
wtyczkę.
5. Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do tylnej części urządzenia.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
7. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający urządzenia. Uszkodzony przewód musi
zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego
specjalistę, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych.
8. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj tego
urządzenia na zewnątrz.
9. Nie należy ciasno zwijać ani wiązać przewodu zasilającego. Może on ulec
przegrzaniu.
10. Nie używaj łatwopalnych sprayów, takich jak lakiery i farby w pobliżu urządzenia.
Może to spowodować zapalenie się urządzenia. Wysoce lotne i łatwopalne materiały,
takie jak eter, benzyna, gaz propanowy, środki klejące, czysty alkohol itp. mogą
eksplodować. Nie należy ich przechowywać wewnątrz urządzenia.
11. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie.
12. Przed czyszczeniem lub po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
13. Nie pryskaj wodą bezpośrednio na obudowę zewnętrzną lub wnętrze urządzenia.
14. Nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty, nożyczki itp. do
skrobania lub czyszczenia urządzenia.
15. Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub delikatnych przedmiotów.
16. Używaj tego urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
17. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub
nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub
instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich
bezpieczeństwo.
18. Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dostarczonym
wraz z urządzeniem.

CECHY URZĄDZENIA

Mini osuszacz wykorzystuje technologię Peltiera (bez kompresora), co sprawia, że jest lekki i
cichy, idealny do małych pomieszczeń. Słaba wentylacja może spowodować nieprzyjemne
zapachy stęchlizny i grzyby w szafach, spiżarniach, schowkach itp. Mini osuszacz eliminuje
ten problem, utrzymując te przestrzenie wolne od niepożądanej wilgoci.

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA
Zasilacz AC/DC nagrzewa się podczas użytkowania. Jest to normalne zjawisko i nie
oznacza, że urządzenie jest uszkodzone.

1. W opakowaniu, powinny znajdować się 2 elementy:
● Mini Osuszacz
● Zasilacz sieciowy AC/DC
2. Podłącz gniazdo zasilania DC adapter zasilania AC/DC do gniazda zasilania DC, a
następnie podłącz wtyczkę odpowiedniego gniazda sieciowego.
3. Wciśnij przycisk "Power", a mini osuszacz zacznie działać. Zaświeci się niebieska dioda
LED. Posłuchaj i poczuj, czy powietrze wydmuchiwane jest z wylotu suchego powietrza.
4. Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć przycisk "Power".

CZYSZCZENIE WNĘTRZA ZBIORNIKA NA WODĘ
Ważne: Pokrywa zbiornika na wodę jest zdejmowana wyłącznie do celów czyszczenia.
Przed wyjęciem zbiornika na wodę należy najpierw wyłączyć osuszacz i odłączyć go od
zasilania. Usunąć wodę i wyczyścić wnętrze zbiornika.
JAK (PONOWNIE) ZAINSTALOWAĆ POKRYWĘ ZBIORNIKA NA WODĘ
Po wyczyszczeniu zbiornika na wodę, odwróć pokrywę zbiornika i umieść ją na płaskiej
powierzchni.
Umieść zbiornik na wodę na pokrywie i delikatnie dociśnij.
Włożyć zbiornik wody z powrotem do osuszacza.
WYJMOWANY ZBIORNIK NA WODĘ
Kiedy zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie wyłączy się automatycznie i zaświeci się
"czerwona" dioda LED.
Aby wyjąć zbiornik na wodę, należy najpierw wyłączyć mini osuszacz. Następnie wyjmij
zbiornik na wodę z urządzenia i wylej wodę. Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia. Aby
kontynuować osuszanie, należy ponownie włączyć osuszacz.
CIĄGŁE OPRÓŻNIANIE ZA POMOCĄ RURY WODNEJ
Wyłącz osuszacz, wyjmij zbiornik na wodę i włóż rurkę do otworu odprowadzającego,
następnie włóż zbiornik na wodę z powrotem do osuszacza. Końcówkę rurki
odprowadzającej umieść w zewnętrznym zbiorniku lub ujściu wody. Włącz osuszacz
ponownie. Osuszacz będzie zbierał wodę, a woda będzie spływała przez rurkę
odprowadzającą.
CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy najpierw wyłączyć mini osuszacz i
odłączyć go od zasilania. Użyj miękkiej szmatki do wyczyszczenia powierzchni urządzenia i
miękkiej szczotki z włosiem do usunięcia kurzu z kratek wlotu i wylotu powietrza.
OSTRZEŻENIE
1. Po zakończeniu użytkowania mini osuszacza należy wyłączyć urządzenie, naciskając
przycisk "Power" w celu wyłączenia.
2. Należy unikać korzystania z zasilacza sieciowego w miejscach wilgotnych lub mokrych.
3. Tylna kratka wlotowa i górna kratka wylotowa powinny być zawsze czyste; nie należy
przykrywać ich ubraniami, plastikowymi torbami itp.
4. Zasilacz ścienny AC/DC nagrzewa się podczas użytkowania. Jest to normalne zjawisko i
nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone.
5. Urządzenie należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku wody.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

◆
◆
◆

Model: AGD/OSU/POW/3
Zasilanie: 220V-240V ~ 50/60Hz
Moc: 25- 30 W

Niniejszym MOZANO oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi
wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii
Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw
domowych)

Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można
wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia
do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.
W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego
urządzenia.
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach
lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych
informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje
sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i
jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres
dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl

