
Instrukcja obsługi
Suszarki do ubrań MX-ID-2

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użytkowania, 
przeczytaj uważnie niniejszą instrukcją i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu na 
przyszłość. 

1. Wstęp

•  Bezpieczny element przewodu grzejnego.

• Super silny wiatr i cichy wentylator.

• Nowatorska i elegancka konstrukcja, z klipsami do stopki i ukryty typ kabla 
zasilającego.

• Technologia napięcia gorącego powietrza ogrzewa i wygładza odzież

• Wysoka temperatura służy do suszenia odzieży w krótkim czasie.

2. Przeznaczenie

1. To urządzenie jest przeznaczone do suszenia i prasowania tekstyliów, na przykład 
bluzek i koszul. Delikatnych tkanin, takich jak wełna lub podobne tkaniny, nie wolno 
naciskać na dociskaczu. Przed użyciem zawsze postępuj zgodnie z etykietami 
pielęgnacyjnymi tekstyliów.

2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczone 
do zastosowań komercyjnych.

3. Urządzenie powinno być używane tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. 
Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe.



3.  Ważne zabezpieczenie
• Proszę zawsze trzymać urządzenie z dala od wody i ognia; umieść urządzenie na 

twardej i płaskiej podłodze oraz w dobrym obszarze cyrkulacji powietrza.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj miekkiej szmatki. Nigdy nie 

zanurzaj urządzenia, kabla sieciowego lub wtyczki sieciowej w wodzie lub innych 
cieczach.

• Proszę zawieszać ubrania tylko po odwirowaniu: NIGDY nie zawieszaj ubrania z 
którego kapie woda.

• To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub z 
brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod opieką osoby dorosłej 
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 

• Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem nawet pod opieką osób dorosłych.  
• Nigdy nie zakrywaj wlotu i wylotu powietrza.
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, zgłoś się do autoryzowanego centrum 

serwisowego w celu naprawy. Nie próbuj samodzielnie demontować ani 
naprawiać.

• Urządzenie musi być zawsze wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego, gdy 
nie jest używane oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem 
urządzenia.

• Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zostanie wyczyszczone i 
przechowywane.

• UWAGA: Gorące powierzchnie! Podczas pracy silnik / drążek teleskopowy 
nagrzewają się. Dlatego nie należy go dotykać podczas używania oraz krótko po 
użyciu.

4. Schemat obwodu

5. Specyfikacja

Napięcie Częstotliwość Moc Regulator czasowy Klasa ochrony

220-240V 50/60Hz 1000W 0-180 min II



6. Budowa urządzenia

1 Silnik 8 Rurka teleskopowa

2 Czasomierz 9 Śruba (do regulacji wysokości)

3 Punkty stałe 10 Hanger

4 Kołnież montażowy 11 Klipsy

5 Otwór wylotowy 12 Klipsy z elastycznym sznurkiem

6 Dolna rurka 13 Poduszka powietrzna koszule

7 Złącze 14 Poduszka powietrzna spodnie

7. Komponenty produktu
Nazwa Ilość

Silink 1 zestaw

Dolna rurka 2 szt

Teleskopowa rurka 2 szt

Wieszak 1 zestaw

Klipsy 4 szt

Klipsy z elastycznym sznurkiem 4 szt

Podusza powietrza koszule 1 szt

Poduszka powietrza spodnie 1 szt

Silnik 1 zestaw



8. Montaż
1. Wyciągnij wtyczkę sieciową.

KOSZULKI

1. Zamontuj dwie dolne rurki w odpowiednich otworach urządzenia. Włóż dwie rurki 
teleskopowe z dolnymi prętami. Ustaw odpowiednią wysokość. W tym celu odkręć 
śrubę, wyciągnij drążek teleskopowy, a następnie ponownie zakręć śrubę. Umieść 
wieszak z 4 klipsami na drążkach teleskopowych.
2. Załóż poduszkę powietrzną koszuli i pociągnij elastyczny sznurek na dole nad 
kołnierzem montażowym.
3. Załóż ubranie na poduszkę powietrzną koszulki i włącz urządzenie. 
4. Połącz klipsy elastycznym sznurkiem w stałych punktach urządzenia. Rozciągnij klipsy
wzdłuż dolnej części ubioru, aby go wygładzić.

SPODNIE

1. Zamontuj dwie dolne rurki w odpowiednich otworach urządzenia. Włóż dwie rurki 
teleskopowe z dolnymi prętami. Ustaw odpowiednią wysokość. W tym celu odkręć 
śrubę, wyciągnij drążek teleskopowy, a następnie ponownie zakręć śrubę.
2. Załóż poduszkę powietrzną na spodnie; pociągnij elastyczny sznurek na dole nad 



kołnierzem mocującym.
3.Załóż spodnie na poduszkę powietrzną i włącz urządzenie. 

Demontaż
Aby rozmontować tę maszynę, wykonaj kroki montażu w odwrotnej kolejności.

9. Jak korzystać
1. Włóż wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
2. Obracaj pokrętło zegara, aż urządzenie zacznie działać, zaświeci się wskaźnik 
zasilania.
3. Obróć pokrętło, aby zaprogramować timer. Po upływie ustawionego czasu urządzenie 
wyłącza się automatycznie. Proces suszenia / prasowania można przerwać w 
dowolnym momencie, obracając timer do pozycji wyjściowej.
Wskazówki
Spraw, aby koszule / spodnie były dopasowane i gładkie na poduszce powietrznej.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa przyczyna/rozwiązanie

1 Urządzenie nie działa. Diody 
LED nie świecą się.

• Czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do 
gniazdka? Popraw wtyczkę sieciową.

• Czy gniazdo wtyczki jest uszkodzone? Wypróbuj inne 
gniazdo.

• Sprawdź bezpiecznik połączenia sieciowego.
• Czy urządzenie jest włączone? Ustaw czas pracy 

urządzenia.

2 Nietypowe odgłosy. • Czy otwór wylotowy jest zasłonięty lub zapchany? 
Oczyść otwór wylotowy.

3 Urządzenie nagle się 
wyłącza.

• Czy otwór wylotowy jest zasłonięty lub zapchany? 
Oczyść otwór wylotowy.

• Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania.
Wyłącza się automatycznie, jeśli się przegrzeje. 
Poczekaj, aż urządzenie ostygnie i włącz je ponownie.

4 Nietypowy zapach • Przy pierwszym użyciu urządzenia możesz zauważyć 
niewielki zapach spowodowany pozostałościami 
produkcyjnymi. Jest to jednak nieszkodliwe i ustanie 
wraz z korzystaniem z urządzenia.

Designed in Poland
Made in P.R.C.
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