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1 Użycie zgodnie z przeznaczeniem                                                    . 

2  

Pochłaniacz wilgoci Hoffen to skuteczny sojusznik w walce z wilgotnym powietrzem, które 
może mieć bardzo niekorzystny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Osuszacz jest 
prosty w obsłudze, cichy i bardzo estetyczny. Dzięki niewielkiej wadze bardzo łatwo można 
przenieść go do pomieszczenia, w którym będzie pracować. Sprawdzi się doskonale w 
zawilgoconej łazience, spiżarni czy garderobie. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny 
wyłącznik, który wyłączy urządzenie, gdy zbiornik będzie pełny.  

Przestrzeganie instrukcji jest niezbędne do bezpiecznej instalacji i użytkowania urządzenia.  

Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku wewnątrz pomieszczeń.  
 

 

3 Dane techniczne                                                                                       . 

Nr partii POJM180019 

Model D-8019 

Pochłaniacz wilgoci  

Zasilanie 9 V  

Moc 22 W 

Zasilacz  

Parametry wejściowe 100 – 240 V~ 50/60 Hz, maks. 0,6 A 

Parametry wyjściowe 9 V ; 2,5 A 

Pojemność zbiornika na wodę 500 ml 

Waga netto 0,97 kg 

Waga brutto 1,05 kg 

 

4 Zasady bezpiecznego użytkowania                                                 . 

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat 
i powyżej  oraz osób o ograniczonej zdolności fizycznej, 
czuciowej lub psychicznej lub braku doświadczenia i 
wiedzy, jeżeli zostały one nadzorowane lub zostaną 
poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w 
sposób bezpieczny i są w stanie zrozumieć zagrożenia.  

2. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
3. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być 

dokonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej. 
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4. Niniejszy produkt może być używany wyłącznie z 
dołączonym zasilaczem.  

5. Jeśli przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, musi on 
zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. 

6. Przed opróżnianiem zbiornika na wodę należy odłączyć 
urządzenie od zasilania. Podczas wyjmowania zbiornika 
na wodę należy zachować szczególną ostrożność, aby nie 
wylać wody na urządzenie. 

7. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru, jeżeli zasilacz jest podłączony do 
zasilania. 

8.  Urządzenie nie może być używane jeśli upadło i posiada widoczne uszkodzenia lub jeśli 
przecieka. 

9.  Trzymaj urządzenie z dala od dzieci jeśli jest ono podłączone do zasilania lub się 
ochładza. 

10.  Gdy urządzenie nie jest używane lub przed rozpoczęciem jego czyszczenia, należy 
wyjąć zasilacz z gniazdka sieciowego. Należy poczekać na schłodzenie się urządzenia 
przed próbą jego przeniesienia, a także przed przystąpieniem do czyszczenia. 

11.  Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. 
Natychmiast odłącz od zasilania. 

12. Nie należy ustawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być one zachlapane 
wodą. 

13.  Nie zatykaj otworów wlotowych pochłaniacz powietrza. 
14.  Ostrzeżenie! Podczas czyszczenia lub obsługi nie zanurzać elektrycznych części 

urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. 
15.  Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie zanurzać zasilacza lub urządzenia w 

wodzie lub innych płynach. 
16.  Używaj urządzenie tylko z oryginalnymi akcesoriami. 
17.  Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. 
18.  Urządzenie tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
19.  Zasilacz należy podłączyć do sieci prądu przemiennego o parametrach podanych na 

etykiecie zasilacza. 
20.  Nie przewieszaj przewodu sieciowego przez krawędź stołu czy zlewu. 
21.  Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami. 
22.  Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. Nie stawiaj w pobliżu źródeł 

wysokiej temperatury, takich jak: piecyki gazowe, kuchenki elektryczne. 
23.  Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia.  
24.  Odłączaj zasilacz od gniazdka ciągnąc tylko za zasilacz. 
25. Nie czyść przy użyciu żrących środków czyszczących.   
26.  Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem  lub nie kładź na boku gdy jest włączone. 
27. Używaj urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone. 
28.  Zachowaj instrukcję oraz jeśli to możliwe, również opakowanie. 
29.  Elektroniczna wersja instrukcji obsługi dostępna jest pod adresem 

infolinia@vershold.com 
 
 

mailto:infolinia@vershold.com
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5 Objaśnienie symboli                                                                               . 
 

 

 

 

Przeczytaj instrukcję 

 

Produkt zgodny z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej 

 

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych – patrz 
punkt UTYLIZACJA w niniejszej instrukcji. 

 
Klasa ochronności II - w urządzeniach tej klasy 
ochronności bezpieczeństwo pod względem 
porażeniowym jest zapewnione przez zastosowanie 
odpowiedniej izolacji - podwójnej lub wzmocnionej - 
której zniszczenie jest bardzo mało prawdopodobne.  

 

 
Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczeń  
 

 

Znak towarowy, który oznacza, że producent wniósł wkład 
finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 

Oznaczenie materiału, z którego wykonane jest 
opakowanie – karton 

 
Zasilacz impulsowy. 

 

Transformator bezpieczeństwa odporny na zwarcia. 

IP20  Stopień ochrony urządzenia elektrycznego przed 
penetracją czynników zewnętrznych. Oznaczenie składa się 
z liter IP  i dwóch znaków, z których pierwszy oznacza 
odporność na penetrację ciał stałych, a drugi na penetrację 
wody. 2 ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm 
(przypadkowy dotyk palcem), 0 brak ochrony. ( dotyczy 
zasilacza ). 

 
Maksymalna temperatura otoczenia. 

 

Symbol biegunowości wtyczki wyjściowej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cia%C5%82o_sta%C5%82e
http://pl.wikipedia.org/wiki/Woda
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6 Budowa                                                                                                        . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Otwory wlotowe pochłaniacza 

2 Włącznik/wyłącznik  

3 Wskaźnik pracy  

4 Zasilacz  

5 Wtyk zasilacza  
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6 Zawartość zestawu                                                                                 . 
 

 

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij urządzenie. Sprawdź, czy zestaw jest  kompletny            
i bez uszkodzeń. Upewnij się, że części z tworzyw sztucznych nie są pęknięte, a przewód 
sieciowy zasilacza nie jest uszkodzony. Jeśli stwierdzisz, że brakuje części bądź są 
uszkodzone, nie używaj urządzenia, lecz skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj 
opakowanie lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami. 

 

Uwaga! Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie 
dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). 
Niebezpieczeństwo uduszenia!  
 

 
 

7 Użytkowanie                                                                                          . 

7.1 Montaż i użycie urządzenia 
Uwaga! Nie włączaj urządzenia, jeśli zbiornik na wodę nie jest zamontowany w urządzeniu. 
Włączenie urządzenia w takim przypadku może skutkować uszkodzeniem urządzenia! 

• Upewnij się, że pochłaniacz wilgoci jest odłączony od prądu.  

• Umieść zbiornik na wodę (7) w urządzeniu.  

• Umieść wtyk zasilacza (5) w gnieździe (9) z tyłu urządzenia.  

• Wtyczkę zasilacza (4) podłącz do gniazda sieci elektrycznej.  

• Włącz urządzenie naciskając włącznik/wyłącznik (2) a wskaźnik świetlny (3) zapali się.  

• Aby wyłączyć, naciśnij włącznik/wyłącznik (2). Wskaźnik świetlny zgaśnie.   

Uwaga! Pochłaniacz wilgoci wyłączy się automatycznie gdy zbiornik na wodę jest pełny.  

 

 

 

 

 

 

6 Korek wlewu  

7 Zbiornik na wodę  

8 Miejsce na zbiornik na wodę  

9 Gniazdo na wtyk zasilacza  

Ilość Element 

1 Pochłaniacz wilgoci   

1 Zasilacz 

1 Instrukcja obsługi 
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7.2 Opróżnianie zbiornika na wodę 

• Aby wylać wodę należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilacz od sieci elektrycznej.  

• Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia, zachowując szczególną ostrożność aby nie 
wylać wody na urządzenie. 

• Podważ korek i unieś do góry.  

• Opróżnij zawartość zbiornika na wodę do zlewu.  

• Z powrotem dociśnij korek i umieść zbiornik w urządzeniu. 

• Teraz możesz ponownie włączyć urządzenie. 

 

8 Czyszczenie i konserwacja                                                                 . 

8.1 Główne zasady 

Właściwe i regularne czyszczenie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz przedłuża 
żywotność urządzenia. 

 Ostrzeżenie! Wyłącz urządzenie, odłącz od zasilania i pozostaw do ostygnięcia 
przed wykonaniem czyszczenia i konserwacji w celu uniknięcia porażenia prądem 
elektrycznym i oparzenia. 

 

Uwaga! Zaleca się czyszczenie urządzenia co tydzień.  

a) Obudowę urządzenia czyścimy suchą szmatką 

Uwaga! Nie stosować do czyszczenia żadnych silnych środków chemicznych, alkalicznych, 
ściernych lub dezynfekujących, gdyż mogą szkodliwie wpływać na powierzchnię 
urządzenia. 

Uwaga!  Nie zanurzać obudowy urządzenia ani zasilacza w wodzie lub innych płynach.  

b) Czyszczenie zbiornika na wodę 

Uwaga! Zawsze opróżniaj zbiornik na wodę, gdy nie używasz urządzenia.  

1. Napełnij zbiornik czystą wodą.  

2. Do wody dodaj odrobinę łagodnego detergentu (płyn do mycia naczyń) a następnie 
potrząśnij zbiornikiem  

4. Po zakończeniu czyszczenia wylej wodę ze zbiornika i  dokładnie wypłucz oraz osusz z 
zewnątrz.  

 

9 Naprawa i konserwacja                                                                     . 

Urządzenie nie zawiera części serwisowanych przez użytkownika. Nie naprawiaj urządzenia 
samodzielnie. Zawsze zlecaj naprawę fachowcowi. 
Jeśli przewód zasilający zasilacza jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez 
producenta, serwis lub inną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.  

10 Przechowywanie i transport                                                              . 

1. Urządzenie należy czyścić zgodnie z opisem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu. 

2. Zawsze przechowuj urządzenie w suchym wentylowanym miejscu, niedostępnym dla 
dzieci. 
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3. Chronić urządzenie przed wibracjami i wstrząsami podczas transportu. 

11 Utylizacja                                                                                                     . 

Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec wtórny              
i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie             
z przepisami lokalnymi. 

Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło 
zagrożenia. 

 

 

Właściwa utylizacja urządzenia: 
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego 
kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie 
urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce. 
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego 
produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do 
punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Informuje o tym symbol kołowego kontenera, umieszczony na produkcie, 
instrukcji obsługi lub opakowaniu. 
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego 
użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, 
wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych 
urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę naszego środowiska. 
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub 
sprzedawca urządzenia. 
 

 

12 Deklaracja CE                                                                                            . 

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z 
wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i 
dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego 
deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek. 

 

13 Gwarancja                                                                                                   . 

W celu reklamacji produktu należy dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w 
dowolnym sklepie sieci Biedronka. 

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu, zgłoszeniem reklamacji 
można kierować na poniższy adres e-mail: 

• infolinia@vershold.com 

• lub kontaktować się telefonicznie: +48 667 090 903 
 

Twoja opinia jest dla nas ważna. Oceń nasz produkt pod adresem: 
www.vershold.com/opinie 

 

mailto:infolinia@vershold.com
http://www.vershold.com/opinie
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1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku 
wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.  

2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w 
instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna właściwość urządzenia.  

3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta 
w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu. Przy realizacji uprawnień z tytułu gwarancji 
należy okazać dowód zakupu (paragon, faktura) oraz wskazać możliwie dokładny opis wady 
urządzenia, w szczególności zewnętrzne objawy wady urządzenia.  

4. Gwarancja nie obejmuje produktów z uszkodzeniami mechanicznymi nie powstałymi z 
winy producenta lub dystrybutora, a w szczególności z powodu wadliwego użytkowania lub 
wynikłymi w następstwie działania siły wyższej.  

5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których usunięta została plomba zabezpieczająca 
oraz w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.  

6. Gwarancją nieobjęte są podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.  

7. Zaleca się reklamowanie sprzętu kompletnego celem ułatwienia weryfikacji usterki.  

8. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 

sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku 

(Dz.U.2014.121). 

9. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
 
 

Producent (Gwarant): 

VERSHOLD POLAND Sp. z o.o.  

ul. Łopuszańska 32,  

02-220 Warszawa, Polska 

Wyprodukowano w Chinach 

 
 

 


