
Instrukcja obsługi
Suszarka ogrodowa Brabantia SmartLift

Dziękujemy za wybór produktu Brabantia. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasz produkt spełniał wszystkie  
Państwa oczekiwania.  Żeby w pełni  wykorzystać wszystkie zalety  naszego produktu,  prosimy o dokładne  
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj kopię dowódi zakupu, oraz 
instrukcję  obsługi  w  bezpiecznym  miejscu  (do  ewentualnego  wykorzystania  w  przyszłości).  Upewnij  się,  że  posiadasz  pełną  
informację na temat warunków gwarancji.

Zanim zainstalujesz swoją nową suszarkę w ogrodzie, wybierz dla niej odpowiednie miejsce – dobrze nasłonecznione, z dala od  
gałęzi drzew i krzewów. Upewnij się, że po rozłożeniu ramion, suszarka będzie mogła się swobodnie obracać.

Suszarka  jest  wykonana  z  wysokiej  jakości  materiałów  odpornych  na  korozję.  Aby  maksymalnie  wydłużyć  okres  jej  pracy,  
przechowuj  swoją  suszarkę  w  suchym,  ciepłym miejscu.  Zawsze  zakrywaj  suszarkę  dedykowanym pokrowcem.  Pamiętaj,  by  
zamykać otwór mocowania suszarki niebieskim kapslem (jest dołączony do suszarki) – zapobiegnie to dostawaniu się liści, kamieni,  
oraz innych przedmiotów do wnętrza mocowania suszarki.

Suszarka ogrodowa nie jest zabawką – przechowuj ją i używaj z dala od dzieci. 
Uwaga! Małe dzieci mogą zaplątać się w linki suszarki. 

Brabantia International bv udziela 5 letniej gwarancji niezawodnej pracy Twojej suszarki. Podstawą roszczeń reklamacyjnych jest  
przedstawienie dowodu zakupu. 

Dane techniczne
łączna długość linki - 60m
wymiary po rozłożeniu – 220 x 220cm
(przy wyborze miejsca montażu należy zapewnić odpowiedni zapas wolnej przestrzeni dla obracających się ramion suszarki)
maksymalna wysokość, do jakiej można podnieść ramiona – 205cm
waga suszarki 9,095 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian kolorów, kształtów i wyposażenia dodatkowego bez wcześniejszego uprzedzenia.
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Montaż mocowania suszarki (do wbicia w trawnik)

Przed  rozpoczęciem  instalacji  mocowania  suszarki,  upewnij  się,  że  podłoże  w  którym  będzie  zamocowana  suszarka  jest 
wystarczająco stabilne i wytrzymałe, a w miejscu jej mocowania nie są ukryte żadne przewody, rury itp.

Do wbijania mocowania zawsze używaj solidnej drewnianej podkładki. Silne uderzenia młotka mogłyby nieodwracalnie zniszczyć 
stalowy element mocowania i uniemożliwić późniejsze użytkowanie suszarki. 

Pamiętaj, aby nie wykopywać otworu na suszarkę – szpadel należy jedynie wbić w grunt, tak, aby zbytnio nie rozpulchnić ziemi.

Złóż stalowe mocowanie suszarki, w sposób            Przy pomocy szpadla (zagłębionego przy-             Jeśli mocowanie zostało wbite pionowo, wbij
pokazany na rysunku. Upewnij się, że tuba              najmniej na 20cm) zaznacz miejsce moco-             je na pełną głębokość, w sposób który nie 
z tworzywa została zamocowana poprawnie.           wania suszarki. Wykonaj dwa nacięcia                    będzie utrudniał koszenia trawy, czy stwa-
                                                                                  gruntu „na krzyż”. Następnie wbij stalowe               rzał ryzyka potknięcia. Zawsze zamykaj
                                                                                  mocowanie suszarki do połowy jego wyso-             otwór mocowania suszarki dołączonym do
                                                                                  kości i upewnij się, czy jest zamocowane                suszarki kapslem z niebieskiego tworzywa.
                                                                                  pionowo. W tym celu możesz posłużyć się
                                                                                  suszarką i wizualnie ocenić, czy jest zamo-
                                                                                  cowana pionowo. Uwaga! Mocowanie wbite
                                                                                  w grunt do połowy nie jest całkowicie sta-
                                                                                  bilne. Zachowaj ostrożność! 

Str. 2 / 5



Instalacja suszarki i przygotowanie do pracy

 Usuń niebieski kapsel z tworzywa (aby się               Naciśnij i przytrzymaj stopą niebieski pedał             Przytrzymaj stopą podstawę suszarki.
 nie zgubił, możesz go przypiąć do linki suszarki,      w podstawie suszarki. Unieś ramiona su-                Ostrożnie rozłóż ramiona suszarki, w spo-
 korzystając z gotowego nacięcia w kapslu).             szarki na najwyższą możliwą wysokość.                  sób pokazany na rysunku powyżej.
 Następnie ostrożnie umieść suszarkę w otworze     Podczas unoszenia ramion suszarki nie                  Postępuj ostrożnie – uważaj na dłonie! 
 mocowania i upewnij się, czy jest zamocowana       używaj żadnego ze składanych uchwytów.              
 stabilnie. Pamiętaj, żeby odpiąć niebieską               Postępuj zgodnie z rysunkiem powyżej.
 opaskę spinającą ramiona.

 Uwaga!  Zalecamy, aby nie wyrzucać niebieskiej opaski spinającej ramiona. Może się przydać podczas przechowywania suszarki 
                np. w czasie zimy. Skrócona instrukcja rozkładania suszarki znajduje się na naklejce, którą znajdziesz w górnej części
                masztu suszarki.
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Unieś ramiona do najwyższej  pozycji, po                  Gdy ramiona suszarki są rozłożone, możesz       Składanie suszarki należy rozpocząć od
czym zablokuj je używając górnej dźwigni                  regulować ich wysokość. W tym celu użyj           przestawienia górnej dźwigni. W tym celu
(przestaw ją do pozycji poziomej). Twoja                    dolnej dźwigni (przestaw ją do pozycji pozio-      najpierw wciśnij niebieski przycisk, po czym
suszarka jest gotowa do pracy.                                   mej, po czym wciśnij i przytrzymaj niebieski        przestaw dźwignię do pozycji pionowej.
                                                                                    przycisk). Po wybraniu odpowieniej wysokości
                                                                                    złóż dźwignię do pozycji pionowej. UWAGA!    
                                                                                    Podczas regulacji wysokości ramion suszarki,
                                                                                    zawsze mocno przytrzymuj górną część
                                                                                    masztu suszarki aby uniknąć ryzyka uderzenia
                                                                                    przez opadające ramiona suszarki. NIGDY
                                                                                    NIE DOKONUJ REGULACJI WYSOKOŚCI
                                                                                    RAMION SUSZARKI, GDY SĄ OBCIĄŻONE
                                                                                    UBRANIAMI. 

UWAGA!  Obie  dźwignie  masztu  suszarki  (dolna  i  górna)  są  wyposażone  w  niebieski  przycisk,  który  zabezpiecza  je  przed  przypadkowym 
złożeniem.  Próba przestawienia  dźwigni  do  pozycji  pionowej  bez  uprzedniego  zwolnienia  blokady  (naciśnięcia  i  przytrzymania  niebieskiego 
przycisku) może doprowadzić do zniszczenia mechanizmu dźwigni. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane w ten sposób mogą spowodować 
utratę gwarancji.
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Delikatnie złóż ramiona chwytając je w sposób       Przestaw dolną dźwignię po pozycji poziomej.         Gdy całość znajdzie się w najniższej pozycji,
pokazany na rysunku powyżej. Żeby uniknąć          Wciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk, aby            ostrożnie przestaw dźwignię do pozycji 
ryzyka przypadkowego rozłożenia się ramion,        zwolnić blokadę. Silnie przytrzymując ramiona         pionowej. Na koniec przykryj swoją suszarkę
zepnij je opaską ( patrz. Rys. 4 )                              suszarki, powoli opuść całość do najniższej             odpowiednim pokrowcem. Jeśli chcesz ją
                                                                                 pozycji. Pamiętaj, żeby podczas tej czynności          przenieść w inne miejsce, po prostu ostroż-
                                                                                 pewnie trzymać spięte ramiona suszarki.                 nie wycigągnij ją z mocowania. Pamiętaj
                                                                                 Dolna dźwignia nie jest uchwytem do podno-           żeby zamknąć otwór mocowania niebieskim
                                                                                 szenia i opuszczania ramion.                                    kapslem z tworzywa ( patrz. Rys. 3)
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