Osuszacz powietrza
model HanksAir OS-P1
Instrukcja obs³ugi
Osuszacz powietrza HanksAir OS-P1 dzia³a na bazie technologii Peltiera, przez co samo urz¹dzenie jest lekkie oraz
charakteryzuje siê bardzo cich¹ prac¹. Idealnie nadaje siê do pomieszczeñ o wysokim zawilgoceniu i s³abej wentylacji o
pow. 10-20m2.
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W³¹cznik ON/OFF
Podœwietlenie kontrolne
Kratka wlotu powietrza
Kratka wylotu powietrza
Wejœcie zasilacza sieciowego
Zbiornik na wodê - wyjmowany
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Czujnik poziomu wody
Otwór odp³ywu wody
Adapter zasilania DC
Kabel zasilaj¹cy AC
Wtyk zasilaj¹cy DC

Specyfikacja:
1.
Wydajnoœæ: ok 300 ml na dzieñ przy 30°C, 80% wilgotnoœci wzglêdnej
2.
Element ch³odz¹cy: Termoelektryczny modu³ Peltiera
3.
Wymiary: 163x107x267mm
4.
Pobór mocy: 23W
5.
Zasilanie: DC9V
6.
Pojemnoœæ zbiornika na wodê: 700 ml
7.
Waga: 1058 g
8.
Prêdkoœæ wentylatora: 2600 rpm
9.
Warunki pracy temperatura w zakresie: 10°C-30°C, wilgotnoœæ: 40%-80%
10. Warunki przechowywania: 5 do + 75°C / 25 do 100%/RH
11. Poziom ha³asu: 35 db
Zasilacz sieciowy:
Napiêcie – pr¹d wejœciowy: 100-240V/AC, 50/60 Hz, 1.0A Max
Napiêcie – pr¹d wyjœciowy: 9.0V/DC, 2.5A
Klasa ochrony II
D³ugoœæ przewodu: 1,5m

Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania
Urz¹dzenie przeznaczone jest do u¿ytkowania w warunkach domowych! Przed uruchomieniem nale¿y
przeczytaæ ca³¹ instrukcjê obs³ugi, zawiera ona wa¿ne wskazówki dotycz¹ce poprawnej eksploatacji.
W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji u¿ytkowania wygasa
gwarancja! Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za dalsze szkody!
Przy szkodach rzeczowych i osobowych spowodowanych nieodpowiednim obchodzeniem siê z urz¹dzeniem lub
nieprzestrzeganiem wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa producent nie ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci. W takich
przypadkach wygasa gwarancja
• Nigdy nie nale¿y umieszczaæ urz¹dzenia w miejscu dostêpnym dla dzieci. Nale¿y zwracaæ uwagê, ¿eby dzieci nie bawi³y
siê urz¹dzeniem i jego opakowaniem. Gdy urz¹dzenie jest w³¹czone, dzieci powinny byæ pod opiek¹ rodziców/opiekunów i
nie wolno im bawiæ siê urz¹dzeniem.
• Produkt nie jest odpowiedni dla osób (w tym dzieci poni¿ej 8 roku ¿ycia) o ograniczonych zdolnoœciach fizycznych,
upoœledzonych umys³owo lub fizycznie oraz osób, które nie posiadaj¹ wiedzy na temat produktu, chyba ¿e s¹ pod
nadzorem lub otrzyma³y wczeœniej instrukcje od osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeñstwo.
• Nale¿y dopilnowaæ aby materia³y opakowania nie zosta³y pozostawione bez nadzoru ze wzglêdów bezpieczeñstwa
dzieci.
• Urz¹dzenie nie mo¿e byæ u¿ywane w pobli¿u wanien ³azienkowych, pryszniców, basenów ani umywalek. Produktu nie
wolno moczyæ!
• Nie przykrywaæ produktu w trakcie jego pracy aby unikn¹æ jego przegrzania.
• Nale¿y chroniæ produkt przed wysokimi temperaturami, œwiat³em s³onecznym, silnymi wibracjami, wysok¹ wilgotnoœci¹,
palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
• Nie dotykaæ urz¹dzenia oraz wtyczki mokrymi rêkami.
• Upewniæ siê, ¿e dostêp do u¿ywanego gniazdka jest zawsze swobodny, poniewa¿ tylko w ten sposób mo¿na w razie
potrzeby wyj¹æ szybko wtyczkê.
• W razie koniecznoœci wyjêcia wtyczki z gniazdka, nale¿y poci¹gn¹æ bezpoœrednio za sam¹ wtyczkê. Nie wolno poci¹gaæ
za kabel, poniewa¿ mo¿e ulec uszkodzeniu.
• Aby ca³kowicie od³¹czyæ urz¹dzenie, nale¿y wyj¹æ wtyczkê z gniazda.
• W razie usterki urz¹dzenia, nie nale¿y podejmowaæ prób jego naprawiania. Nale¿y wy³¹czyæ urz¹dzenie, wyj¹æ wtyczkê z
gniazda i zwróciæ siê do serwisu technicznego.
• Nie poci¹gaæ za kabel zasilaj¹cy w celu przesuniêcia urz¹dzenia.
• Wprowadzenie zmian do w³aœciwoœci urz¹dzenia lub jakiekolwiek ich modyfikowanie jest niebezpieczne.
• Je¿eli kabel zasilaj¹cy jest uszkodzony, musi byæ wymieniony przez producenta lub jego serwis techniczny, aby zapobiec
wszelkiemu ryzyku.
• Nale¿y unikaæ stosowania przed³u¿aczy do kabla zasilania elektrycznego.
• Do zasilania osuszacza nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie dostarczonego w zestawie zasilacza.
• Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone zgodnie z krajowymi zasadami instalacyjnymi.
• Przy instalacji urz¹dzenia nale¿y siê upewniæ, czy przewody nie ulegaj¹ zgnieceniu, zagiêciu ani nie s¹ nara¿one na
ocieranie siê o ostre krawêdzie.
• Przewód urz¹dzenia uk³adaæ tak, aby nikt nie potyka³ siê o niego, ani nie móg³ o niego zaczepiæ. Mo¿e zaistnieæ ryzyko
obra¿eñ.
• W razie burzy ze wzglêdów bezpieczeñstwa nale¿y od³¹czyæ zasilacz z gniazdka sieciowego.
• Przed opró¿nieniem zbiornika z wod¹, uprzednio nale¿y od³¹czyæ zasilanie i wyci¹gn¹æ wtyczkê sieciow¹.
• Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie. Wstrz¹sy, uderzenia lub upuszczenie mog¹ spowodowaæ uszkodzenie
produktu.
• Je¿eli bezpieczna praca osuszacza nie jest d³u¿ej mo¿liwa, nale¿y przerwaæ u¿ytkowanie i zabezpieczyæ produkt przed
ponownym u¿yciem. Bezpieczna praca nie jest mo¿liwa jeœli: produkt zosta³ uszkodzony, nie dzia³a prawid³owo, by³
przechowywany przez d³u¿szy okres czasu w niekorzystnych warunkach.
• Nie u¿ywaj produktu w po³¹czeniu z prze³¹cznikiem czasowym, osobnym systemem zdalnego sterowania lub innymi
urz¹dzeniami, które w³¹czaj¹ urz¹dzenie automatycznie. Je¿eli urz¹dzenie zostanie przykryte lub nieprawid³owo
ustawione, istnieje zagro¿enie po¿arowe.
• Nie nale¿y u¿ywaæ produktu bezpoœrednio po tym jak zosta³ przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciep³ego. W ten
sposób mo¿e wytworzyæ siê kondensacja, która uszkodzi urz¹dzenie. Pod³¹czenie do Ÿród³a zasilania mo¿e stwarzaæ
zagro¿enie dla ¿ycia z powodu niebezpieczeñstwa pora¿enia pr¹dem! Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia i rozpoczêciem
u¿ytkowania nale¿y zaczekaæ, a¿ urz¹dzenie osi¹gnie temperaturê pokojow¹.
• Urz¹dzenie nale¿y umieœciæ na pod³odze, na suchej i p³askiej powierzchni. Unikaj pod³o¿a ³atwopalnego oraz na bazie
nylonu.
• Nie pij ani nie korzystaj w ¿aden inny sposób z wody, która zebra³a siê w zbiorniku.
• Nie umieszczaj urz¹dzenia w pobli¿u ³atwopalnych gazów lub materia³ów takich jak benzyna, benzen lub l¿ejszych.

Uruchamianie urz¹dzenia
1. Nale¿y umieœciæ urz¹dzenie na p³askiej i suchej powierzchni.
2. Pod³¹cz urz¹dzenie do gniazda sieciowego za poœrednictwem zasilacza do³¹czonego do zestawu.
3. W³¹cz urz¹dzenie naciskaj¹c przycisk g³ówny znajduj¹cy siê na obudowie.
4. Po w³¹czeniu zaœwieci siê zielona dioda, która mieœci siê pod w³¹cznikiem/wy³¹cznikiem.
5. Dioda pod w³¹cznikiem/wy³¹cznikiem zmieni kolor na ¿ó³ty gdy zbiornik bêdzie pe³ny, a urz¹dzenie wy³¹czy zasilanie.
6. Po zape³nieniu zbiornika wod¹, wy³¹cz urz¹dzenie wy³¹cznikiem/w³¹cznikiem , wyci¹gnij wtyczkê zasilacza z gniazda
sieciowego i wyci¹gnij ostro¿nie z urz¹dzenia pe³ny zbiornik. Opró¿nij zbiornik oraz w³ó¿ ponownie do urz¹dzenia.
Czyszczenie i konserwacja
• Przed ka¿dym czyszczeniem nale¿y opró¿niæ zbiornik i od³¹czyæ urz¹dzenie z zasilania sieciowego.
• Osuszacz nie mo¿e byæ myty pod strumieniem wody ze wzglêdów bezpieczeñstwa.
• Do czyszczenia nie wolno u¿ywaæ agresywnych œrodków czyszcz¹cych, rozpuszczalników i innych chemicznych
roztworów, poniewa¿ mo¿na uszkodziæ obudowê oraz mo¿na wp³yn¹æ na dzia³anie samego urz¹dzenia.
• Do czyszczenia nale¿y u¿ywaæ czystej i miêkkiej œciereczki. Obudowê nale¿y czyœciæ delikatnie, aby jej nie zarysowaæ.

KARTA GWARANCYJNA
Na produkty marki ART obowi¹zuje 24 miesiêczna gwarancja
Nazwa urz¹dzenia:

Model:

Nr seryjny/Seria:

Data sprzeda¿y:

Adres serwisu:

Piecz¹tka sklepu

Multioffice Sp. z o.o.

Podpis sprzedawcy

Wyprodukowano w Chinach na zlecenie:
ul. Zawi³a 65D, 30-390 Kraków, Poland

www.multioffice.pl

Tego produktu nie wolno wyrzucaæ z odpadami domowymi. Nabywca odpowiedzialny jest za
dostarczenie zu¿ytego urz¹dzenia do miejsca zbiórki w celu utylizacji. Zbieranie i utylizacja
urz¹dzeñ elektronicznych ma na celu ochronê œrodowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

