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POKYNY PROSPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU
PAP

Obal:

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním
odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích
Evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických
a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí
a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení
přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte, prosím, vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním
odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životního
prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste
výrobek zakoupili.

Výrobce tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice ES 2002/96 (WEEE)
.Prohlášení o shodě lze získat po zaslání požadavku e-mailem na adresu shoda@cekoimport.cz
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Popis spotřebiče:

:

• Osoušeč slouží výhradně k osoušení rukou a to silným proudem vzduchu, vycházejícím z trysek
• Osoušeč je vybaven infračerveným senzorem, který přístroj automaticky zapne, když vložíte ruce

  do štěrbiny osoušeče a po ukončení sušícího cyklu se osoušeč sám vypne
• Osoušeč je konstruován pro instalaci ve vnitřních prostorách. Je nutné jej nainstalovat na svislou

  stěnu a instalace musí být provedena v souladu s platnými normami

Parametry a vlastnosti

Údržba:

Montáž:

ECO STREAM
ECO FLOW

Instalaci by měl provést
pracovník s odpovídající kvalifikací.

Obsluha:

Osoušeč rukou
Návod k instalaci a obsluze

• Osoušeč: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz, 1 100 W
IP23, CLASS II•  Krytí

• Motor: 1 100 W, 32.000 ot./min, s uhlíkovými kartáči
• Ohřev: Vzduch je ohříván průchodem přes motory
•  Průtok vzduchu: 345 m /h (95 l/s)
•  Rychlost proudění vzduchu: 325 km/h při ústí trysek
•  Úroveň hluku: 75 dB(A) v tolerančním pásmu +3dB(A)
•  Průměrná doba pro osušení rukou: 8 – 12 s
•  Bezpečnostní interval: 60 s (automatické vypnutí při nepřetržité aktivaci senzoru)
•  Kryt: ABS – bílý plast, BF – bíle lakovaný Alu odlitek, SF – matný stříbrný, LF – lesklý stříbrný
•  Hmotnost: 2,5 kg
•  Rozměry: 221 mm × 285 mm × 157 mm (š × v × h)
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•  Umyté ruce vložte pod výfukovou trysku do blízkosti infrasnímače, osoušeč se automaticky zapne
•  Po oddálení rukou se osoušeč po chvíli sám vypne
•  Osoušeč se sám vypne po 60 s i v případě, že z nějakého důvodu bude stále aktivován
    senzor hlídající vložení rukou, např. když se do štěrbiny dostane cizí těleso (např. ručník, ...).
    Po odstranění cizího tělesa je osoušeč za cca 1 – 2 s opět připraven pro další sušící cyklus

•  Před údržbou odpojte osoušeč od elektrické sítě
•  Pro čištění krytu používejte jen neagresivní a neabrazivní čistící prostředky. Doporučujeme
    prostředky na lihové bázi nebo běžné saponáty rozředěné vodou (osoušeč nenamáčet,
    jen otírat vlhkým hadříkem)
•  Pravidelně kontrolujte a čistěte mřížky a výdechy, aby nedocházelo k jejich zanášení prachem nebo
    jinými nečistotami 
•  Motor osoušeče je opatřen uhlíkovými kartáči se životností cca 1000 provozních hodin. Před koncem
    jejich životního cyklu kontaktujte servisní středisko ohledně jejich výměny

•  Osoušeč musí být instalován v min. vzdálenosti 60 cm od umývadla, vany nebo sprchového koutu
•  Osoušeč by měl být instalován v min. výšce 120 cm nad podlahou
•  Pro montáž osoušeče na zeď použijte dodávanou montážní sadu a montážní desku, které
    v krabici u osoušeče
•  Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému
   na štítku přístroje

•  Osoušeč můžete zapojit do sítě buď pomocí kabelu, kterým je osoušeč vybaven nebo pomocí
vlastního kabelu, který zapojíte na svorky osoušeče po sejmutí krytu a po demontáži dodávaného

    kabelu

Než využijete servis tipy

Bezplatná linka: 800 101 198

– :

Osoušeč nereaguje na pohyb rukou:

Osoušeč se nevypíná:

• Ujistěte se, že je osoušeč připojen ke zdroji energie.

ana proti přehřátí – nechte přístroj vychladnout cca 5 minut a zkuste znovu

Do prostoru senzoru se dostal cizí předmět, odstraňte jej

Pokud se Vám nepodařilo vyřešit poruchu pomocí těchto tipů,odpojte spotřebič od sítě a zavolejte
odborníka nebo se obraťte na autorizovaný servis.

•

•

Zapnutá ochr

Upozornění a pokyny:

Před zapojením osoušeče do sítě zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí uvedenému
na přístroji.
Osoušeč se spodní hranou .

osoušeč používat v koupelnách, musí být umístěn na bezpečnou vzdálenost od van
a sprch dle příslušných norem (výrobek má krytí IP

eče by měla provádět kvalifikovaná osoba
Nevystavujte osoušeč přímému slunci, dešti ani jiným atmosférickým vlivům

osoušeč k jinému účelu, než ke kterému je určeno.
V případě poruchy či poškození osoušeče, zajistěte odpojení od elektrického rozvodu
a svěřte přístroj do odborného servisu.

musí být instalován ve vodorovné poloze
Pokud budete

23, CLASS II).
Instalaci osouš

Nepoužívejte
jeho
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Osoušeče jsou určeny pouze pro osoušení rukou•

Neprovádějte na osoušeči žádné úpravy ani modifikace•

Nevkládejte do osoušeče žádné předměty•

Neblokujte nasávací ani výdechové otvory•


