Elektrický senzorový sušič rúk 69091.1

Elektrický senzorový osoušeč rukou 69091.1
Popis výrobku:

Popis výrobku:

Technická data:

Technické údaje:

Bezpečnostní pokyny:

Bezpečnostné pokyny:

Elektrický teplovzdušný bezdotykový sušič rúk
s infračerveným senzorom pre zapínanie

Elektrický teplovzdušný bezdotykový osoušeč rukou
s infračerveným senzorem pro spínání

Napätie AC 230V
Frekvencia 50Hz
Príkon 1 500W
Rozsah senzora 5-15 cm
Teplota vzduchu na výstupe cca 40 ° C
Stupeň ochrany IPX1

Napětí AC 230V
Frekvence 50Hz
Příkon 1 500W
Rozsah senzoru 5-15 cm
Teplota vzduchu na výstupu cca 40 ° C
Stupeň ochrany IPX1
-

po rozbalení zkontrolujte, jestli není výrobek poškozen (pokud ano, neinstalujte ho)
před zapojením přístroje do el. sítě se ujistěte, že napětí přístroje a zásuvky jsou kompatibilní
instalujte tak, aby alespoň 50 cm pod přístrojem nebyl nábytek nebo předměty (podlaha, umyvadlo, stůl, poličky apod.)
instalaci přístroje by měla provést osoba odborně kvalifikovaná, přístroj musí být instalován v odpovídajících prostorách daných stupněm ochrany (osoušeč
musí být mimo dosah osob, které používají sprchu nebo vanu)
přístroj je určen pro použití v interiéru, nevystavujte venkovním podmínkám
přístroj používejte pouze k účelu, pro který je určen
neinstalujte v blízkosti tepelného zdroje, v prašném prostředí, nebo v prostředí s hořlavými látkami
zamezte dětem a nezpůsobilým osobám používat přístroj bez dozoru dospělé osoby
nezakrývejte přístroj ani otvor pro výstup vzduchu
mřížka na otvoru pro výstup vzduchu může být horká, nedotýkejte se jí
při montáži, demontáži nebo čistění odpojte přístroj od el. sítě
přístroj nesmí přijít do styku s kapalinou nebo hořlavinou
čistěte pouze vlhkým hadříkem, nepoužívejte chemické ani mechanické čističe
v případě jakéhokoliv poškození výrobku jej odpojte od el. sítě a nepoužívejte

- po rozbalení skontrolujte, či nie výrobok poškodený (ak áno, neinštalujte ho)
- pred zapojením prístroja do elektrickej siete sa uistite, že napätie prístroja a zásuvky sú
kompatibilné
- inštalujte ho tak, aby aspoň 50 cm pod prístrojom nebol nábytok alebo predmety (podlaha, umývadlo, stôl, poličky a pod.)
- inštaláciu prístroja by mala  vykonať osoba odborne kvalifikovaná, prístroj musí byť inštalovaný v zodpovedajúcich priestoroch daných stupňom
ochrany (sušič musí byť mimo dosah osôb, ktoré používajú sprchu alebo vaňu)
- prístroj je určený pre použitie v interiéri, nevystavujte ho vonkajším podmienkam
- prístroj používajte iba na účel, pre ktorý je určený
- neinštalujte ho v blízkosti tepelného zdroja, v prašnom prostredí alebo v prostredí s horľavými látkami
- zabráňte deťom a nespôsobilým osobám používať prístroj bez dozoru dospelej osoby
- nezakrývajte prístroj alebo otvor pre výstup vzduchu
- mriežka na otvore pre výstup vzduchu môže byť horúca, nedotýkajte sa jej
- pri montáži, demontáži alebo čistení,  odpojte prístroj z elektrickej siete
- prístroj nesmie prísť do kontaktu s kvapalinou alebo horľavinou
- čistite ho iba vlhkou handričkou, nepoužívajte chemické alebo mechanické čističe
- v prípade akéhokoľvek poškodenia výrobku ho odpojte z elektrickej siete a nepoužívajte

Instalace na zeď

Přístroj instalujte na rovnou, pevnou zeď z nehořlavého materiálu. Podle přiložené šablony vyvrtejte 4 montážní otvory. Odšroubujte 2 šrouby a
sejměte plastový kryt přístroje. Připevněte přístroj na zeď pomocí přiložených šroubků a hmoždinek, opět nasaďte a přišroubujte kryt přístroje.
Ujistěte se, že je přístroj upevněn dobře. Připojte přívodní šňůru do zásuvky. Přístroj je připraven k použití.

Použití

Spínací senzor je umístěn před otvorem pro výstup vzduchu a jeho rozsah je 5-15 cm. Po umístění rukou pod senzor v uvedeném rozsahu se
osoušeč spustí. Po odstranění rukou z dosahu sezoru se osoušeč do několika sekund vypne. Dojde-li k přehřátí osoušeče, tepelná pojistka
přístroj vypne, vyčkejte na ochlazení na provozní teplotu.

Upozornění

Přístroj není určen k běžné likvidaci, nesmí s ním být nakládáno jako s domácím odpadem. Je to výrobek určený k likvidaci na specializovaných místech.
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Inštalácia na stenu

Prístroj inštalujte na rovnú, pevnú stenu z nehorľavého materiálu. Podľa priloženej šablóny vyvŕtajte štyri montážne otvory. Odskrutkujte 2 skrutky
a zložte plastový kryt prístroja. Pripevnite prístroj na stenu pomocou priložených skrutiek a hmoždiniek, opäť nasaďte a priskrutkujte kryt prístroja.
Uistite sa, že prístroj je dobre upevnený. Pripojte prívodný kábel do zásuvky. Prístroj je pripravený na použitie.

Použitie

Spínací senzor je umiestnený pred otvorom pre výstup vzduchu a  jeho rozsah je 5-15 cm. Po umiestnení rúk pod senzor v uvedenom rozsahu sa
sušič spustí. Po odstránení rúk z dosahu senzoru sa sušič na niekoľko sekúnd vypne. Aj dôjde k prehriatiu sušiča, tepelná poistka prístroj vypne,
počkajte na ochladenie na prevádzkovú teplotu.

Upozornenie

Prístroj nie je určený k bežnej likvidácii, nesmie s ním byť nakladané ako s domácim odpadom. Je to výrobok určený na likvidáciu na špecializovaných miestach.
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