N278/R01 (06.01.09)

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Sušák ručníků

1. Zapojení
• Napájení: 230V/50Hz.
• Krytí: IP44.
• Třída ochrany I.
• Příkon 100W
• Sušák ručníků je možné v koupelně umístit do zóny 2, zásuvka na připojení musí být umístěna v zóně 3 a musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím proudem IΔn ≤30mA.

• Tepelná pojistka.

2. Použití
• K sušení ručníků, osušek a utěrek.

3. Instalace
• Sušák ručníků je připraven k napojení na elektrickou síť, není nutné jej dodatečně upravovat.
• Sušák ručníků je nutné instalovat ve svislé poloze vývodem dolů.
• Jestliže dojde k poškození napájecího vodiče spotřebiče, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, popřípadě podobně kvalifikovanou osobou.

Postup:
• Uchycení radiátoru proveďte dle obrázku na následující straně.

4. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Před použitím topidla si přečtěte celý návod.
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly
instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
• Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
• Když topidlo nepoužíváte, vždy jej odpojte od zásuvky, topidlo odpojíte vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
• Nikdy nepoužívejte topidlo, jehož šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny, stejně tak jako topidlo, které nefunguje správně, které
upadlo nebo je nějak poškozeno.
• Nepoužívejte topidlo venku.
• Nikdy topidlo neumísťujte tak, aby mohlo upadnout do vany nebo jiných zásobníků vody.
• Nepoužívejte topidlo v prostorách, kde se vyskytují hořlavé kapaliny.
• Toto topidlo používejte jen tak, jak je popsáno v návodu. Jakékoliv jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může
způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
• Uschovejte tento návod pro pozdější použití.
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4. Záruka
Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka
neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním.
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