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A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett
lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Kérjük, hogy az első használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és 
őrizze azt meg későbbi áttekintésre is. 

Biztonsági útmutatások:
· Ne engedje a gyerekeknek, hogy a szárítóval játsszanak, vagy rámásszanak.
· A szárítót kizárólag mosott ruhák szárítására használja.
· Ne állítsa fel a szárítót utak, akadályok mellett, ahol sérülést okozhat más személyeknek.
· Ne használja a szárítót szeles, viharos időben.
· A szárító összecsukásánál, szétnyitásánál ügyeljen a közelben tartózkodó személyekre.
· Ellenőrizze rendszeresen a termék állapotát, figyeljen az esetleges sérülésekre, hibákra. 
· A meghibásodott terméket ne használja tovább. A termék kizárólag otthoni használatra kifejlesztett. 

Összeszerelési útmutató
Megjegyzés: A csomagolásban a karok a rúdhoz hajtva találhatóak. A termék visszacsomagolásakor hajtsa vissza 

ugyanebbe a helyzetbe a karokat. Ehhez előbb lazítsa ki a rögzítő csavart.

ÖSSZESZERELÉS 1
1  Vegye ki az alsó rudat. Az alsó rúd könnyen felismerhető a felső részén található nyílásról. Az egyes alkatrészeket 

az 1. képen ábrázoltuk.
2)  Húzza be a 4. rögzítő csavart a rúd aljánál. Lazítsa ki a 3 rögzítő csavart és húzza ki a lábakat. 
3)  A lábak széthúzása után húzza be a 4. rögzítő csavart. A 3 és 4 rögzítő csavarok között legalább 20 – 30 cm 

távolságnak kell lennie. 

Ne feszítse túl a rögzítő csavarokat, nehogy a menetek megsérüljenek!

4)  Állítsa fel a szárítót egyenes felületre. Lehetőleg szélárnyékos helyet keressen, utaktól, járdáktól, akadályoktól 
távol.

5) Vegye ki a felső részét a szárítónak és ellenőrizze a zsinórókat, ha összegabalyodtak, bogozza ki őket.
6) A felső rész rúdját illessze az alsó rúdhoz úgy, hogy kattanó hangot hallatva a helyére ugorjon a biztosíték. 
7) Húzza be az 1. rögzítő csavart a rúd felső részén (lásd 1. kép). 
8)  Ellenőrizze le újra a zsinórokat, ha összegabalyodtak, bogozza ki őket. Lazítsa ki a 2 rögzítő csavart  és nyissa szét 

a szárító karjait.
9)  Húzza szét egészen addig a karokat, hogy a zsinórok teljesen meg-

feszüljenek, majd húzza be a 2. rögzítő csavart. 

Ne feszítse túl a rögzítő csavarokat, nehogy a menetek megsérüljenek!

ÖSSZESZERELÉS 2
1) Fúrjon a talajba egy lyukat a kitámasztó műanyag csőnek. 
2)  Illessze a lyukba a műanyag csövet. Ellenőrizze, hogy a cső szorosan 

bele van-e szúrva a talajba, szükség esetén tömje körül földdel a cső 
környékét. 

3)  Lazítsa ki a  3 és 4. rögzítő csavart, és vegye le a lábakat a szárító 
aljáról. 

4)  Az alsó rúd végét illessze a műanyag kitámasztó csőhöz, majd 
folytassa az összeszerelést az ÖSSZESZERELÉS 1 rész 5. pontjától 
(lásd fejjebb).

Ellenőrizze, hogy megfelelően összeszerelte és rögzítette-e a szárítót. 
A szárítónak összeszerelés után a 2. képen látható módon kell kinéz-
nie. 

Hordozható ruhaszárító
Összeszerelési és karbantartási útmutató

HU

rögzítő csavar 1

rögzítő csavar 4

rögzítő csavar 2

rögzítő csavar 3

felső rúd

alsó rúd

biztosíték

1. kép



HU 2 
A használati útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Karbantartás
A ruhaszárító nem igényel nagy karbantartást, ezért ideális kempingezéskor, 
kirándulásokon egyaránt. 

1. Oldjon fel kevés mosószert meleg vízben.  
2. Puha törlőkendővel vagy szivaccsal törölje át ezzel a vízzel a szárítót. 
3. A mosószer eltávolításához öblítse le tiszta vízzel a szárítót. 

Az alumínium felületek tisztításához nem alkalmasak a durva felületű súroló 
eszközök, amelyek megkarcolhatják a felületet. Az alumínium felületeket kevés 
szódával és nedves törlőkendővel törölje tisztára. Ezzel a módszerrel elkerülhető a 
felület sérülése. 

Környezetvédelmi információk
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már nem gazda-
ságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken. A he-
lyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 

a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő 
helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján 
súlyos büntetéseket vonhat maga után.

Szerviz
Ha a vásárlás után a termék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben min-
dig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat és mindenne-
mű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
- a természetes alkatrészkopás következtében keletkezett meghibásodásokra
- külső tényezők okozta meghibásodásokra (pl. időjárás hatása, por, gondatlanság stb.)
- a termék leesése, ütése vagy egyéb mechanikus sérülés következtében keletkezett meghibásodásokra.
-  túlterhelés, nem megfelelő pótalkatrészek és tartozékok használata, helytelen használat és hasonló körülmények 

során fellépő hibákra.

A reklamációra visszaküldött termékek esetében, a nem megfelelően biztosított szállítás során keletkezett meghi-
básodásokért a termék tulajdonosa felelős.

A forgalmazó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására és nem vállal felelősséget a nyomdai 
hibákért.
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