
Instrukcja obsługi 
Suszarki do ubrań V2S oraz V2T

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Przed rozpoczęciem użycia prosimy
zapoznać się z niniejszą instrukcją. 



1.  Opis produktu 

1. Podłącz urządzenie do gniazdka z prądem, wskaźnik włączenia urządzenia się 
zaświeci.
 
2. Dotknij przycisku ON/OFF (włącz/wyłącz), ekran wyświetli domyślny czas. Ustaw czas
pracy urządzenia dopasowany do swoich potrzeb.

3. Po wypraniu i wirowaniu rozwieś ubrania w suszarce. 

4. Funkcja aniona
Włącz funkcję usuwania i odświeżania zapachu, aby wysterylizować ubrania.

Na ekranie pojawi się  „---”, gdy suszarka jest 
włączona.

Włącz funkcję aniona, domyślnie ustawi się 
czas 60 minut i  szybki tryb suszenia. 

Czas pracy cofnie się do 15 minut, gdy 
ustawiony timer przekroczy 240 minut.
Ustaw czas zgodnie z aktualną potrzebą.

Uwaga:
Czas suszenia zależy od temperatury otoczenia i rodzaju odzieży. Sprawdź przykładowy 
czas pracy urządzenia dla poszczególnych rodzajów ubrań.  

Rozgrzewanie 0 ~ 20min
Koszula 60 ~ 90min
Sweter 120 ~ 150min
Kurtka 150 ~ 180min
Jeansy 180 ~ 240min
Koszulka 30 ~ 60min



2. Zdalne sterowanie

3. Funkcja opóźnionego chłodzenia suszarki
Po zakończeniu suszenia lub wyłączeniu suszarki ręcznie ekran wyświetli „---”. Suszarka
jest w stanie bez ogrzewania i automatycznie włączy funkcję chłodzenia na 10 sekund,
w tym czasie nie naciskaj nic na urządzeniu lub pilocie. 

4. Instalacja

UWAGA
Łączniki oznaczone są w tekście poniżej,
zamocuj je zgodnie z kierunkiem strzałek.

1. Złącz 3 długie rury ze stali nierdzewnej i 2 rurki dolnych
ram wspomagających. (patrz zdjęcie).

2. Złącz 6 długich rur tak jak na zdjęciu.

        3. Wyjmij pokrywę i włóż sześć otworów pokrywy
             w sześć rur. Zamontuj 2 części środkowych ramek 

wspomagających, 3 długie rury oraz 2 elementy 
złączek - mocowań stałych. Mocowanie stałe musi 
przejść przez rurę środkową.

4. Wyjmij i złącz pozostałe 2 górne ramy  i 9 długich rur.

Uwaga: Przed całkowitym założeniem obudowy należy 
pociągnąć osłonę tkaniny do góry.



       

5. Zainstaluj 4 szt. kółek.

Wieszaki na ręczniki mogą być używane do wieszania 
ręczników i skarpet.

6. Wyjmij suszarkę i włóż wylot powietrza do dolnego 
otworu pokrywy.

Natychmiastowy montaż i demontaż: 
Zamontuj 2 szt. mocowań stałych, gdy  
potrzebujesz zachować stabilność 
urządzenia.

Wyjmij złączki stałe, gdy potrzebujesz 
złożyć  urządzenie. 

5. Konserwacja

1. Wlot powietrza
Sprawdzaj co najmniej raz w miesiącu wlot powietrza.  Jeżeli
wlot powietrza jest zablokowany, należy wyczyścić go
odkurzaczem.  

2. Pokrycie tkaniny
Oczyść osłonę zimną wodą lub neutralnym detergentem.  



Nie używaj silnych alkaliów lub rozpuszczalników organicznych, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie!

NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA OD RAZU PO CZYSZCZENIU. Zaczekaj, aż pokrywa będzie 
całkowicie wsuszona, aby nie uszkodzić urządzenia. 

Uwagi:
• Suszarkę należy instalować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu 

oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
• Trzymać z dala od ognia i grzejników.
• Suszarkę należy umieścić na stabilnym podłożu oraz w odległości 10 cm-15 cm od 

ściany.
• Nie umieszczaj niczego na górnym wylocie powietrza, gdy urządzenie pracuje.
• Uszkodzony przewód zasilający powinien być konserwowany przez specjalistów.
• Proszę wyłączyć zasilanie, gdy urządzenie jest pozostawione bez nadzoru.
• Proszę nie wkładać kapiącego, mokrego ubrania do urządzenia, należy je 

porządnie odwirować, w przeciwnym razie może to spowodować porażenie 
prądem i uszkodzenie urządzenia.

6. Specyfikacja

Model V2S V2T

Moc 1200W 1200W

Klasa 
wodoodporności

IPX1 IPX1

Czas 0-240 min 0-240 min

Liczba poziomów 2 3

Wysokość 150cm 170cm

Spełniane 
standardy

EN 60335-1:2012/A12:2017
EN 60335-2-43:2003/A2:2008

EN 60335-1:2012/A12:2017
EN 60335-2-43:2003/A2:2008

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer: Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041


