
    

Instrukcja montażu łazienkowej suszarki elektrycznej 

 

Uwaga : Przed  przystąpieniem do montażu proszę  dokładnie  zapoznać się  z treścią  

instrukcji i zachować ją na przyszłość. 

 

Produkt 
Maksymalna  temperatura  pracy  suszarki to  około 50 ° C bez  przykrycia i około 60 ° C do 65 ° 
C z pokryciem. Produkt nadaje się do stosowania w łazienkach i kuchniach. Ze względu na 
niskie  zużycie prądu jest bardzo ekonomiczny w eksploatacji. 

Instalacja : Zawieszanie suszarki  
Proszę upewnić się czy w miejscu gdzie przewidywany jest montaż  suszarki na ścianie, nie 
przebiegają  żadne  instalacje. Proszę upewnić sie czy  ściana  jest odpowiednio mocna i 
stabilna oraz że odległość wtyczki do gniazdka  jest  na tyle  blisko, żeby można było ją 
bezpiecznie podłączyć. 
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia zagrożenia dla bardzo małych dzieci,  urządzenie  to musi być 
zainstalowane w taki sposób, żeby najniższy podgrzewany profil  znajdował się co najmniej 
600 mm nad podłogą, zgodnie z IEC 60335-2-43 (/ A1: 2006) 
 

Proszę sprawdzić czy w opakowaniu znajdują sie 
wszystkie elementy  potrzebne do montażu  (Rys 1 
obrazuje elementy dla grzejnika BLG1-410). 
  
4 x kolki ścienne                           4 x M8 śruby 
4 x M4.5x 40  wkręty długie  4 x wsporniki 
4 x Uchwyty                                      4 x M5 wkręty 
1 x M8 Klucz  imbusowy       1 x M5 Klucz imbusowy 

 
Krok 1 
Zamontuj nogi uchwytu do  profilu za pomocą śruby 
M8. Użyj większego klucza imbusowego M8  w celu 
dokręcenia. (Rys 2) 
 
 
Krok 2 
Umieść  suszarkę na ścianie w żądanej pozycji 
montażowej,  a następnie zaznacz  pozycje  wokół 
uchwytów wspornika ołówkiem. Zaleca się użycie 
poziomicy. Usuń suszarkę, a następnie wywierć 
otwory w środku zaznaczonych pozycji wspornika  i 
załóż  plastikowe kołki. (Rys 3) 
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Krok 3 
Przykręcić nasadki na ścianie za pomocą śrub długich 
M4.5x 40. (Rys 4) 
 
 
 
Krok 4 
Teraz  wsuń uchwyty na nasadki i  przy użyciu 
mniejszego klucza imbusowego M5 zabezpiecz je. 
(Rys 5) 

 
 
 

 
 
 

Podłączenie elektryczne  suszarki do zasilania powinno być wykonywane przez 
wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi przepisami 
dotyczącymi instalacji elektrycznej. 
 
 

Na Rys 6 przedstawione są parametry suszarki BLG1-410/ECO1-410. 

Name Heated Towel Warmer     

Model ECO1-410 IP    IPX4 

Power 60W Size 400*1000*100mm 

Supply 220 - 240v            

50 - 60HZ 

 

    

 
Środki ostrożności: 
Produkt ten przeznaczony jest do pracy przy napięciu 230V. 
Upewnij  się  ze podczas montażu, suszarka odłączona jest od prądu. 
Wszystkie prace elektryczne  związane z okablowaniem powinny być wykonane przez 
wykwalifikowanego elektryka. 
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, 
autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia. 
Podczas przenoszenia produktu podnosimy go za metalową ramę, a nie kabel elektryczny. 
Dzieci nie powinny użytkować, bawić się tym urządzeniem. 
 
Czyszczenie 
Każde mocne szorowanie lub zarysowanie powierzchni produktu spowoduje uszkodzenie 
powierzchni suszarki. 
Użycie jakichkolwiek środków czyszczących zawierających substancje kwasowe lub żrące 
również doprowadzi do uszkodzenia urządzenia.  
Aby uzyskać najlepszy  efekt  czyszczenia używaj ogólnodostępnych na rynku środków 
czyszczących do stali nierdzewnej. 
Niewielką ilość środka czyszczącego należy nanieść miękką wilgotną ściereczką na 
powierzchnie i delikatnie czyścić powierzchnię grzejnika. 

  (Rys 4) 
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                     Recykling 
 
 
 
 
 
Produktów z przekreślonym symbolem kosza nie można wyrzucać razem z 
odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być 
poddany recyklingowi. Prawidłowy recykling  odpadów i ścieków pomoże 
zachować zasoby środowiska naturalnego. 
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