INSTALAČNÍ POKYNY
Sušák na ručníky
Pouze elektrická verze
POZNÁMKA! NIKDY NEVRTEJTE OTVORY DO STĚNY BEZ PŘEDCHOZÍHO ZKONTROLOVÁNÍ ROZMĚRŮ VZORKU.
Mohou zde být menší rozměrové rozdíly. Společnost P.M.H.-Invest & Trade spol. s.r.o. odmítá jakoukoli odpovědnost
v případě, že bude předvrtání provedeno bez předchozího změření vzorku. Uvedené rozměry jsou určeny pouze pro přípravu
případných výplňových zdiv a elektrického vedení.
Jestliže bude nutno elektricky připojit sušák na ručníky drátovými vodiči, musí být tato práce provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Třída II Dvojitá izolace
MONTÁŽ, ZAKRYTÉ PŘIPOJENÍ POMOCÍ KABELU
Napájecí napětí 230 V, 50 Hz
PŘÍMO ZE STĚNY.
Třída krytí: IP44
Sušák na ručníky je nutno připojit k pevné stavební
(POZNÁMKA! Schváleno pro 2svorkové instalace bez
konstrukci, například obecně k betonu nebo speciálnímu
uzemnění)
stavebnímu prvku. Upevňovací šrouby by se neměly
zašroubovávat jenom do měkké dřevovláknité desky.
VÝKRES
Izolace proti vodě by se měla pečlivě obnovit. (Viz Obr. 1).
Otvor by se neměl vrtat do takové hloubky, aby došlo
k protlačení silikonu skrz výplňové zdivo. Dřevěná stěna s
dřevotřískovou deskou nebo podobným výrobkem musí
být hermeticky utěsněna přidáním silikonu do otvoru před
vlastním zašroubováním šroubů. Betonová stěna musí
být hermeticky utěsněna silikonem jak před zasunutím
hmoždinky, tak i po zašroubování šroubu.
 Přidržte sušák na ručníky proti stěně v požadované
poloze (ujistěte se, že je ve správné výšce od
podlahy, zvažte riziko popálení u malých dětí!).
Označte si polohu držáků na stěně. Při tomto
označování se ujistěte, že držáky jsou vodorovně
vyrovnány.
 Vyvrtejte otvory do stěny, naplňte otvory silikonem, a
zasuňte hmoždinky (podle potřeby v závislosti na
povrchu).
 Připojte napájecí kabel ze stěny k 2svorkové
svorkovnici (viz Obr. 2). Poté zasuňte svorkovnici do
ochranného připojovacího pouzdra a zatlačte toto
pouzdro a přívody do držáku/nohy. POZNÁMKA!
Připojení drátovými vodiči musí být provedeno
kvalifikovaným elektrikářem.
 Připevněte držáky ke stěně. POZNÁMKA! Ujistěte
se, že nedošlo k zachycení žádných přívodů mezi
stěnou a držákem.
MONTÁŽ, EXTERNÍ ZÁSTRČKA.
 Postupujte podle výše uvedených pokynů pro
Příklad model Fenix
nástěnnou montáž, body 1 a 2.

Sejměte šedou plastovou ucpávku na spodku
OBR. 1 Betonová stěna
Dřevěná stěna
držáku.
 Instalujte napájecí kabel (například sestavu šňůry;
1,5 m šňůra se zástrčkou, výrobek číslo SFV15) skrz
otvor ve spodní části držáku. Použijte odlehčovač
napnutí. POZNÁMKA! Při zasouvání do držáku musí
být matice odlehčovače napnutí nakloněna. Průměr
otvoru je 15 mm.
 Připojte napájecí šňůru ze soupravy šňůry ke
OBR. 2
2svorkové svorkovnici (viz Obr. 2). Poté zasuňte
Spínač
svorkovnici do ochranného připojovacího pouzdra a
zatlačte toto pouzdro a přívody do držáku/nohy.
Sušák na
 Utáhněte zátku odlehčovače napnutí a poté zastrčte
ručníky
zástrčku do nástěnné zásuvky.
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Důležité bezpečnostní pokyny
Důležité bezpečnostní pokyny
1. Tento výrobek je určen pro bytové použití, ne pro komerční nebo průmyslové použití.
2. Nepoužívejte výrobek pro jiné účely než pro ty určené.
3. Pro zajištění ochrany před požárem, úrazem elektrickým proudem, nebo zraněním, nesmí být žádná část napájecího
kabelu, zástrčka, nebo výrobek ve vodě ani v jiné kapalině.
4. Před zapnutím výrobku nejprve zkontrolujte, zda jsou napětí a frekvence napájecího zdroje v souladu s údaji na
typovém štítku výrobku.
5. Záruka na výrobek je neplatná, jestliže při použití výrobku jsou porušeny bezpečnostní předpisy výrobku.
6. Nepoužívejte výrobek ve venkovním prostředí. Neumísťujte jej do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou plynové ohřívače,
nebo elektrické radiátory.
7. Pozor na riziko popálení! Sušák na ručníky se během provozu zahřívá! Děti by měly být pod dozorem, a je nutno jim
zamezit, aby si nehrály s výrobkem.
8. Tento výrobek není určen pro děti nebo osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí, nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo instruovány o použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
9. Výstraha! Aby se zamezilo nebezpečí pro malé děti, musí být tento sušák na ručníky namontován v takové výšce, že
nejnižší ohřívací trubka bude ve výšce nejméně 600 mm od podlahy.
10. Výrobek nesmí být zvedán pouze za napájecí šňůru. Pro odpojení napájení od výrobku vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky. Netahejte přitom násilím za šňůru, vytáhněte tažením za zástrčku.
11. Neponechávejte šňůru viset před výrobek, ani přes hranu stolu.
12. Jestliže je šňůra poškozena, musí být okamžitě vyměněna za novou. Tuto práci musí provést pověřený pracovník
servisu, jinak zanikne platnost záruky.
13. Nepokoušejte se sami opravovat tento výrobek. Tuto práci musí provést odborník nebo pověřený pracovník servisu,
jinak zanikne platnost záruky.
14. Nikdy neinstalujte, a ani nepoužívejte výrobek s poškozenou šňůrou. Předejte takový výrobek prodejci.
15. Napětí a frekvence napájecího zdroje musí být v souladu s údaji na typovém štítku výrobku.
Specifické bezpečnostní pokyny
1. Povrch sušáku dosahuje vysokých teplot. Během provozu se nedotýkejte povrchu výrobku.
2. Výrobek může opravovat pouze společnost P.M.H.-Invest & Trade spol. s.r.o.. Chyby při opravě mohou vést
k nebezpečným situacím pro uživatele.
Použití
Při prvním použití sušáku na ručníky může docházet k uvolňování mírného zápachu po spalování. Toto není závada, ale
zcela normální jev při prvním zahřívání izolace. Sušák na ručníky se zapíná stisknutím tlačítka, které je umístěno na spodní
části vertikální trubky. Pro vypnutí sušáku na ručníky stiskněte opět toto tlačítko.
Použití ve vlhkém prostředí
Tento výrobek můžete používat ve vlhkém prostředí pouze za předpokladu, že budou splněna následující kriteria:
Minimální vzdálenost zásuvky od koupelny, vany nebo dalších sanitárních instalací musí být nejméně 0,6 m,
přednostně 1,0 m.
- Výrobek může být instalován v prostoru 2, ale zásuvka musí být v neklasifikovaném prostoru.
- Jestliže je požadováno, je možno výrobek připojit přímo k přípojné krabici.
Čištění
- Před čištěním musí být sušák vždy vypnut a vychladlý.
- Čištění je nejlépe provádět pomocí jemné látky a jemného čisticího prostředku.
- Nepoužívejte brusné prostředky.
Likvidace topného tělesa
Po ukončení používání zařízení nesmí být vyhazováno do komunálního odpadu. Zařízení odevzdejte do sběrny a
recyklace elektrických a elektronických zařízení. Informace o příslušných sběrnách použitých zařízení získáte u
prodejce nebo u výrobce

