INSTRUKCJA OBS£UGI
STÓ£ PRASOWALNICZY
INSTRUKCJA OBS£UGI

MINI9-9S
ROTONDI

MINI 3

Dostawc¹ urz¹dzenia jest
Impall Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.K.. z siedzib¹ przy ul. Pojezierskiej 95, 91-341 £ódŸ, tel. 426403013
jako przedstawiciel
Rotondi Group SRL. z siedzib¹ Via Liberta 35, Settimo Milanese, W³ochy

UWAGA!
Przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania maszyny, przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê
obs³ugi.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ wykorzystywane do celów innych ni¿ zosta³o zaprojektowane i
wytworzone.
1. SPECYFIKACJA
Model: MINI9-9S
Zasilanie: 230 V-50Hz
Ca³kowita moc: 230 W
Waga: 21 kg
Wymiary zewnêtrzne: 120x43x75-101 cm
Urz¹dzenie wyprodukowane we W³oszech.

2. WA¯NE INFORMACJE
Przed instalacj¹ nale¿y upewniæ siê, ¿e Ÿród³o zasilania jest odpowiednie dla urz¹dzenia oraz
uziemione. Zaleca siê u¿ycie magnetotermicznego wy³¹cznika uziemienia 16A ld 30mA. Urz¹dzenie
nale¿y umieœciæ na pewnej, g³adkiej i równej pod³odze.
Urz¹dzenie nie jest przeznaczone dla osób z upoœledzeniem fizycznym lub umys³owym oraz
niepoczytalnych do momentu a¿ nie zostan¹ one przeszkolone przez osobê odpowiedzialn¹ za
bezpieczeñstwo tych osób. Urz¹dzenie nie mo¿e stanowiæ zabawki dla dzieci.
3. OTWIERANIE OPAKOWANIA
1) otwórz pude³ko od strony oznaczonej strza³k¹ skierowan¹ w górê.
2) przeczytaj dok³adnie instrukcjê obs³ugi
3) wyjmij urz¹dzenie z pude³ka. Roz³ó¿ urz¹dzenie zgodnie z rysunkiem (rys.1)
4) w modelach wyposa¿onych w prasulec - z³ó¿ ramiê prasulca i zamocuj go na stole œrub¹ z
pokrêt³em

1) pokrycie sto³u
2) dŸwignia zwalniaj¹ca
3) prasulec (opcja)
4) œruba z pokrêt³em do
mocowania prasulca
5) p³yta pod wytwornicê
/ ¿elazko
6) gniazdo zasilania
7) przewód elektryczny
8) gumowe nak³adki na
podstawê
9) peda³ odsysania
10) peda³ nadmuchu
11) blokada roz³o¿enia
podstawy

4. ZALECENIA
1) pod³¹czaj urz¹dzenie tylko do odpowiednio zabezpieczonego gniazda zasilaj¹cego
2) Nie dopuszczaj do urz¹dzenia dzieci
3) nie zostawiaj gor¹cego ¿elazka na prasowanym materiale czy stole
4) nie u¿ywaj urz¹dzenia bez prawid³owo za³o¿onego pokrycia sto³u
5) upewnij siê, ¿e przewód elektryczny oraz przewody do peda³ów nie dotykaj¹ ¿adnych gor¹cych
powierzchni
6) nie zostawiaj w³¹czonego do sieci elektrycznej urz¹dzenia bez nadzoru
7) zelazko nale¿y pozostawiaæ na specjalnie do tego wyznaczonej powierzchni
8) nigdy nie zostawiaj prasowanego materia³u na stole, gdy urz¹dzenie jest w³¹czone

5. OPERACJA PRASOWANIA
Ustaw stó³ na ¿¹dan¹ wysokoœæ (blokada jest zwalniana za ka¿dym razem, gdy ustawisz najwy¿sz¹
wysokoœæ blokowania).
W³¹cz zasilanie - prze³¹cznik siê podœwietli. Od tego momentu mo¿liwe jest u¿ycie funkcji odsysania
w celu prawid³owego utrzymania prasowanego materia³u oraz unikniêcia jego zawilgocenia w czasie
prasowania. Urz¹dzenie posiada tak¿e funkcjê nadmuchu do prasowania tkanin delikatnych oraz
wyposa¿one jest w gniazdo do pod³¹czenia wytwornicy pary.
UWAGA: W czasie prasowania odsysanie musi byæ ca³y czas w³¹czone. Zapobiega to kondensacji
wody wewn¹trz sto³u i wylewania siê jej na pod³ogê.
6. WYDAJNOŒÆ
Urz¹dzenie MINI9-9S przeznaczone jest do u¿ytkowania w domu b¹dŸ niewielkich firmach.
Prawid³owe u¿ytkowanie to maksymalnie 20 godzin tygodniowo lub 80 godzin miesiêcznie, w
okresach dzielonych.
7. KONSERWACJA I DROBNE NAPRAWY
1) zaleca siê wymianê pokrycia sto³u co 400 godzin pracy lub maksymalnie 6 miesiêcy. Wymiany
dokonuje siê przy wy³¹czonym i zimnym urz¹dzeniu. UWAGA! pokrycie sto³u mo¿na wypraæ
maksymalnie 2 razy.
2) Jeœli uszkodzeniu ulegnie przewód zasilaj¹cy nale¿y wymieniæ go niezw³ocznie na nowy, w tym
celu kontaktuj¹c siê ze sprzedawc¹.
8. RYZYKO ELEKTRYCZNE
Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) uszkodzenie przewodu ¿elazka
2) aktywacja prze³¹cznika zabezpieczenia uziemiaj¹cego w czasie gdy urz¹dzenie jest w³¹czone
3) u¿ywanie urz¹dzenia w czasie wy³adowañ elektrycznych (burza)
4) u¿ywanie urz¹dzenia bez zabezpieczenia stóp (bez butów) lub na mokrej pod³odze
9. RYZYKO MECHANICZNE
Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) u¿ywanie urz¹dzenia do celów innych ni¿ te, do których zosta³o ono stworzone

10. RYZYKO TERMICZNE
Nastêpuj¹ce sytuacje mog¹ stanowiæ ryzyko dla operatora:
1) powierzchnia sto³u w czasie pracy mo¿e byæ bardzo gor¹ca - u¿ywaj urz¹dzenia z uwag¹ i
wy³¹czaj je, gdy pozostaje nieu¿ywane.
2) w czasie pracy nie pozostawiaj w pobli¿u urz¹dzenia przedmiotów ³atwopalnych oraz
termoplastycznych.
11. SK£ADANIE URZ¥DZENIA
Przed z³o¿eniem i schowaniem urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, ¿e zarówno
powierzchnia sto³u jak i ¿elazko s¹ ch³odne oraz od³¹czyæ urz¹dzenie od Ÿród³a
zasilania.
1) Delikatnie unieœæ blat sto³u. DŸwignia zwalniaj¹ca wyposa¿ona jest w
zabezpieczenie w celu unikniêcia przypadkowego jej wciœniêcia. Tak wiêc przez
wciœniêciem dŸwigni nale¿y unieœæ nieco blat sto³u.
2) Wciœnij dŸwigniê zwalniaj¹c¹
3) £agodnie opuœæ blat a¿ do ca³kowitego z³o¿enia podstawy
UWAGA!: sprawdŸ, czy przewód zasilaj¹cy b¹dŸ przewód do peda³ów nie zosta³
przytrzaœniêty wewn¹trz z³o¿onego urz¹dzenia. Urz¹dzenie mo¿e byæ przechowywane
w pionie (rys obok) - w takim przypadku nale¿y zamontowaæ blokadê roz³o¿enia
podstawy (rys.1, poz. 11)
12. PAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Urz¹dzenie mo¿e byæ zapakowane w foliê celofanow¹ b¹dŸ w pude³ko kartonowe (nigdy do góry
nogami!). Poniewa¿ nie s¹ to opakowania sztywne, nie zabezpieczaj¹ przed wstrz¹sami. Urz¹dzenie
nale¿y przenosiæ z maksymaln¹ ostro¿noœci¹. Nie u¿ywaæ urz¹dzenia jako sto³ka czy podpórki.
Urz¹dzenie nie mo¿e byæ piêtrowane.
13. WARUNKI GWARANCJI
Gwarancja producenta nie pozostaje w mocy je¿eli:
- urz¹dzenie jest modyfikowane lub serwisowane przez nieautoryzowany personel
- ignorowana jest w ca³oœci b¹dŸ czêœciowo instrukcja obs³ugi
- urz¹dzenie jest nieprawid³owo zmontowane lub konserwowane
- wymienione czêœci zamienne s¹ nieoryginalne
- urz¹dzenie u¿ytkowane by³o niezgodnie z przeznaczeniem
URZ¥DZENIE DO RECYCLINGU! NIE WYRZUCAÆ!
Gdy okres eksploatacji urz¹dzenia siê zakoñczy, nie wolno go wyrzuciæ, ale nale¿y
siê go pozbyæ zgodnie z przepisami Dyrektywy Unii Europejskiej o Zu¿ytych
Urz¹dzeniach Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE) oraz Dyrektywy o
ograniczeniach w wykorzystaniu niektórych niebezpiecznych substancji bêd¹cych
sk³adnikami urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych (ROHS).
Dlatego po zakoñczeniu eksploatacji masz prawo i obowi¹zek zwróciæ zu¿yte
urz¹dzenie do sprzedaj¹cego, pod warunkiem zakupu innego, podobnego
urz¹dzenia. W innym przypadku nale¿y sprawdziæ uregulowania dotycz¹ce
prawid³owego sposobu pozbycia siê urz¹dzenia, skonsultowaæ siê w tym temacie z
kompetentnymi organami pañstwowymi b¹dŸ zak³adem przetwarzania lub
organizacj¹ odzysku. Pozbycie siê urz¹dzenia w sposób niezgodny z wymogami
mo¿e skutkowaæ poci¹gniêciem do odpowiedzialnoœci na mocy prawa.
Jako u¿ytkownik koñcowy mo¿esz wywieraæ pozytywny wp³yw na ponowne
wykorzystanie, recycling i inne formy odzysku zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych, a wiêc ograniczaæ zgubny wp³yw u¿ytkowanego przez Ciebie
urz¹dzenia na œrodowisko naturalne.

