
Typ: TS-8293

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru,   kterou 
jste nám projevil nákupen  tohoto výrobku. Věříme, že 
s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro 
správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho 
případné další použití..

Popis a funkce částí:

1) Tlačítko ON/OFF.
2) Zelená LED dioda signalizující zapnutí
3) Červená LED dioda signalizující, že je nádržka plná
4) Přívod (vstup) vzduchu
5) Odnímatelná nádržka na vodu
6) Vývod suchého vzduchu
7) Napájecí konektor
8) Gumové nožičky
9) Adaptér
10) Jack
11) Síťová zástrčka s přívodním kabelem
12) Otvor pro vylévání vody
13) Nádržka na vodu
14) Vypínač

Popis funkce
Tento mini odvlhčovač využívá Peltierovu technologii 
(ne kompresor), což ho činí lehkým a velmi tichým. 
Je perfektní pro malé místnosti. Pro  větší místnosti 
doporučujeme použít více kusů. Nedostatečné větrání 
způsobuje vznik zatuchlého zápachu a plísní ve skří-
ních, spižírnách, kredencích apod. Mini odvlhčovač 
tento problém odstraňuje, protože místnosti i ostatní 
prostory zbavuje nechtěné vlhkosti.
Přístroj neotvírejte, vyhnete se tak nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Jakákoliv oprava musí být prove-
dena kvalifi kovaným servisním technikem.

Specifi kace
Kapacita: průměrně 200-250 ml za den při teplotě 25˚C 
a vlhkosti 85%
Chladicí prvek: tepelně-elektrický Peltierův článek
Větrák: 80mm x 80mm
Adaptér: 12V stejnosměrného proudu 3A
Spotřeba energie: 36 W
Odnímatelná nádržka na vodu: 500ml
Ukazatel hladiny vody: automatické vypnutí, když je 
nádržka plná (rozsvítí se červené LED světýlko)
Rozměry: 154 mm x 218 mm x 130 mm
Pracovní prostředí: více než 15˚C a min. 40% vlhkost 
vzduchu

Provoz
1)   Po odstranění obalových materiálů byste měli najít

2 položky: mini odvlhčovač a síťový adaptér.

2)   Zapojte adaptér do zásuvky odvlhčovače, potom 
zapojte adaptér do síťové zásuvky.
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3)   Překlopte tlačítko ON/OFF do polohy ON, odvlh-
čovač se spustí. Rozsvítí se zelené LED světýlko. 
Uslyšíte a ucítíte, jak z vývodu uniká vzduch.

4)   Pro vypnutí překlopte tlačítko ON/OFF do pozice 
OFF. Odvlhčovač se vypne.

Přístroj zapněte a umístěte do prostoru ve kterém chce-
te snížit vlhkost

vzduchu. Je-li nádržka plná (asi 500 ml vody), přístroj se 
automaticky vypne a rozsvítí se červené LED světýlko.
Chcete-li nádržku vyjmout, nejprve odvlhčovač vypně-
te. Potom nádržku z přístroje vyjměte a vodu vylijte. 
Nádržku nasaďte zpátky a opět odvlhčovač zapněte. 

Údržba
Před čištěním odvlhčovač vypněte a vypojte ze zásuv-
ky. Pomocí jemného hadříku otřete povrch přístroje 
nebo kartáčkem odstraňte nečistoty z mřížky přívodu 
vzduchu.

Varování
1)   Po každém použití přístroj vypněte překlopením 

vypínače do polohy OFF.

2)   Adaptér nepoužívejte v mokrém nebo vlhkém 
prostředí a umístěte ho někam, kde je dobré větrání, 
aby se nepřehříval.

3)   Udržujte přední mřížku a horní odvod vzduchu v 
dostatečné vzdálenosti od oblečení, plastových 
pytlíků, papírů záclon …atd., aby se odvhlhčovač 
lépe chladil

4)   Je-li přístroj řádně zapojen, ale přesto nefunguje, 
nechte jej prohlédnout kvalifi kovaným servisním 
technikem.

5)   Přístroj stavte vždy na rovnou podkladovou plochu, 
vyhnete se tak úniku vody z nádržky.

 

Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektro-
nických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo 
v okamžiku, kdy by oprava byla neekono-

mická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za 
účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na 

určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativ-
ních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. 
Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci to-
hoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními 
předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte 
na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrob-
ku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu 
k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste 
výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
–  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku 

v důsledku jeho používání
–  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebení … ) 

–  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašností, nevhodným použitím 
apod.)

–  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

–  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetí-
žením, použitím nesprávných dílů, nevhodného 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškození při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v ná-
vodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.
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