ELEKTRA - MONTÁŽNÍ NÁVOD.

Model
Rozměr[mm]
Váha[kg]
Napětí
Výkon[W]

E1SS
600 x 700
4

E2SS
450 x 1000
4

100

110

ELEKTRA
E3SS
E4SS
600 x 1000
600 x 1000
5
5
230 – 240V AC 50Hz
135
135

IP Krytí

E5SS
1200 x 690
5

E6SS
600 x 1525
6

180

205

IP44

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO UŽÍVANÍ
Toto zařízení nemůžou používat děti a osoby se sníženou fyzickou nebo psychickou schopností nebo nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi.
Elektrický sušák na ručníky by měl být používán v souladu s jeho konstrukcí a zamýšleným použitím. Elektrický sušák na ručníky
by měl být instalován podle návodu k použití. Bezpečností opatření určující minimální vzdálenost 60 cm od okraje vany,
umyvadla nebo sprchy aby byla zajištěna plná ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.
Výrobce nezodpovídá za žádné škody nebo zranění, pokud byl elektrický sušák na ručníky namontován nekvalifikovanými nebo
neoprávněnými osobami - taková montáž může ohrozit zdraví nebo život uživatele.
Zabraňte kontaktu elektrického sušáku na ručníky s vodou. Neponořujte žádnou část sušáku do vody
Povrch sušáku na ručníky je horký a jakýkoliv kontakt s ním může způsobit popáleniny.
INSTALACE
Elektrický sušák na ručníky smí instalovat pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří mají řádnou platnou licenci. Sušák na ručníky je určen
k instalaci na stěnu. Povrch stěny by měl být stabilní aby bylo možné umístit instalační komponenty.
1. Připevnit stěnové příruby ke kolejnici a zvedněte ji na stěnu
2. Vyznačte obrysy stěnové příruby v požadované poloze a kolejnici ze stěny sejměte .
3. Pomocí příruby označte střed otvoru pro šroub v přírubě.
4. Pomocí vrtáku 6,5 mm vyvrtejte otvor pro šroub a vložte nylonovou zátku
5. Našroubujte stěnové příruby zpět do stěny
6. Nasuňte sušák na ručníky do stěnových přírub, co nejdále je to možné. Utáhněte závrtný šroub ( pomocí klíče na
imbusové šrouby 2,5 mm) na přírubě do ramene kolejnice o ověřte zda je kolejnice zajištěna.
ELEKTRICKÉ POKYNY
ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ
Těleso by mělo být připojeno k odbočce vedení 5AMP s pojistkou za pomoci samostatného hlavního vypínače umístěného
v souladu s aktuálními předpisy. Tato odbočka vedení s pojistkou by neměla být umístěna za sušákem ručníků. Sušák lze umístit
v zónách 2 a 3, dle ČSN 332 135, vedle vany , sprchového koutu nebo umyvadla, za dodržení minimálních vzdáleností dle ČSN 33
2000 -7-701
Toto zařízení není určeno k používaní malými dětmi nebo nemohoucími osobami pokud tyto osoby nebyly řádně poučeny
odpovědnou osobou, aby se zajistilo že zařízení umí používat bezpečně.
Je třeba dohlížet na to , aby si se zřízením nehrály malé děti
Pokud je napájecí přívod poškozen musí být výrobcem vyměněn aby se zamezilo nebezpečí.
PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Sušák Elektra je vyráběn z nerez oceli a měl by být otírán měkkou tkaninou a neabrazivním leštidlem. Jemné škrábance lze
odstranit pomocí leštidla na kovy.
LIKVIDACE ELEKTRICKÉHO SUŠÁKU
Po ukončení používaní nesmí být sušák na ručníky likvidován jako komunální odpad. Přístroj by měl být dán na místo odběru a
recyklace elektrického a elektronického odpadu.

