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PE!LIV" SI P#E!T"TE TYTO POKYNY
- Tato jednotka je ur!ena k nah"ívání a su#ení ru!ník$ a je proto 
na dotek teplá. Su#ák na ru!níky nesmí b%t pou&íván d'tmi !i 
nesvéprávn%mi osobami bez dohledu a nesmí b%t pou&íván ani 
v jejich blízkosti. Malé d'ti by m'ly b%t pod dohledem, aby 
bylo zaji#t'no, &e si s jednotkou nebudou hrát.
- Zv%#ení okolní teploty se ekvivalentn' odrazí na jednotce 
a proto je jednotka v teplej#ím období teplej#í. Izolující efekt 
ru!ník$ zp$sobuje také lehké zv%#ení provozní teploty.
- Jednotka musí b%t nainstalována takov%m zp$sobem, aby 
ve#keré kontakty a jiné ovlada!e byly mimo dosah p"i koupeli 
!i sprchování
- Jednotka nesmí b%t pou&ita k jin%m ú!el$m, ne&li ke kter%m 
je ur!ena.
- Pro zamezení nebezpe!í NESMÍ b%t su#ák na ru!níky pou&íván 
k su#ení ru!ník$ !i jin%ch p"edm't$, které p"i#ly do kontaktu 
s olejem, olejov%mi produkty nebo !isticími prost"edky.
- Tato jednotka smí b%t pou&ívána pouze p"i nap'tí 230V / 50Hz
- Zákonné p"edpisy vy&adují, aby elektriká"ské práce byly 
provedeny kvali(kovan%m profesionálem. S ohledem na Va#í 
bezpe!nost a bezpe!nost Va#eho okolí zajist'te, &e toto bude 
respektováno.
- Jednotka NESMÍ b%t pono"ena do &ádného druhu tekutiny.
- Pokud pot"ebujete servis, kontaktujte prosím svého 
nejbli&#ího autorizovaného prodejce
- V p"ípad' po#kození napájecího kabele musí b%t tento 
vym'n'n v%robcem, prodejcem !i jin%m kvali(kovan%m 
profesionálem, aby se p"ede#lo nebezpe!í.

INSTALACE
Montá& su#áku na ru!níky:
Doporu!ujeme, aby su#ák na ru!níky nainstaloval kvali(kovan% 
profesionál. Pe!liv' si pro!t'te bezpe!nostní p"edpisy. Obsahují 
d$le&ité informace k instalaci.
Vyberte si místo k instalaci a ujist'te se, &e su#ák na ru!níky 
bude v koupeln' umíst'n s ohledem na jeho elektrické krytí 
IP34. Su#ák na ru!níky by m'l b%t instalován minimáln' 
600 mm nad zemí. 

Su#ák na ru!níky instalujte pomocí dr&ák$ s jedním pojistn%m 
#roubem viz. obrázek 

1. Vertikální pro(l
2. Distan!ní mezikus
3. )roub M5 x 16
4. )roub M5 x 5
5. )roub do zdi
6. Základna k za(xování
7. Hmo&dinka
 
Jednotka MUSÍ b%t nainstalována dle platn%ch elektrick%ch 
norem a ustanovení, obzvlá#t' podle ustanovení vztahujících 
se k instalaci jednotek a jejich p"íslu#enství ve vlhkém prost"edí 
jako nap". v koupelnách, sprchov%ch prostorech a kabinách, 
v prádelnách a v jin%ch prostorech, kde je trvale nainstalován 
zásobník s vodou.

Dále musí b%t su#ák na ru!níky instalován dle platn%ch 
evropsk%ch standard$ (EN/CE)

Elektrické v%robky nesmí b%t likvidovány spolu s domácím 
odpadem. V%robek prosím pokud mo&no za#lete k recyklaci. 
O mo&nostech recyklace se pora*te s prodejcem nebo se "i*te 
p"edpisy Va#í obce.
 

ÚDR$BA
Su#ák na ru!níky nejlépe vy!istíte pomocí vlhkého had"íku. 
VYVARUJTE SE POU+ITÍ ÚKLIDOV,CH PROST-EDK. S OBSAHEM 
PÍSKU A ROZPOU)T/DEL.

Su!ák na ru"níky
(CZ) NÁVOD K INSTALACI

BEZPE!NOSTNÍ POKYNY
Dodr&ujte ve#keré základní bezpe!nostní p"edpisy p"i pou&ívání elektrického za"ízení.
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Návod k pou!ití

Toto za"ízení disponuje funkcí #asova#e se t"emi re$imy provozu:

1. Nep"etr!it# provoz
A. Stiskn!te jednou tla#ítko VYP/ZAP , na displeji se objeví  -- . Su%ák se spustí v pohotovostním re$imu (tzv. STANDBY).
B. Stiskn!te tla#ítko VYP/ZAP  je%t! jednou, na displeji se objeví   
a v levém spodním rohu za#ne blikat dioda. Tím uvedete su%ák do provozu.
C. Kdykoli stisknete tla#ítko VYP/ZAP  b!hem provozu za"ízení, vypnete tím #asova# a su%ák p"estane h"át.

2. $asov% omezen# provoz
A. Stiskn!te jednou tla#ítko VYP/ZAP , na displeji se objeví  -- . Su%ák se spustí v pohotovostním re$imu (tzv. STANDBY).
B. Stiskn!te tla#ítko #asova#e  pro nastavení doby provozu. Opakovan&m stisknutím tla#ítka nastavte #as v rozmezí 
1 - 12 hod. (viz displej).
C. Stiskn!te tla#ítko VYP/ZAP je%t! jednou pro potvrzení, na displeji se objeví    a v levém horním rohu za#ne 
blikat dioda. Su%ák bude nyní v provozu, po uplynutí nastavené doby bude vypnut automaticky.

B!hem provozu m'$ete zm!nit dobu oh"evu p"idr$ením tla#ítka #asova#e na 3 vte"iny. Displej jednou zabliká, nyní 
m'$ete p"enastavit #as – pro potvrzení zvolené hodnoty neprovád!jte $ádnou akci po dobu 3 vte"in. Displej zabliká 
dvakrát a su%ák spustí provoz. Po uplynutí nastavené doby bude vypnut automaticky.
D. Kdykoli stisknete tla#ítko VYP/ZAP b!hem provozu za"ízení, vypnete tím #asova# a su%ák p"estane h"át.

3. $asov% nastaviteln# provoz
A. Stiskn!te jednou tla#ítko VYP/ZAP , na displeji se objeví  -- . Su%ák se spustí v pohotovostním re$imu (tzv. STANDBY).

B. Stiskn!te tla#ítko #asova#e  pro nastavení doby provozu. Opakovan&m stisknutím tla#ítka nastavte #as v rozmezí 
1 - 12 hod. (viz displej).
C. Podr$te tla#ítko VYP/ZAP  na 3 vte"iny pro potvrzení, displej dvakrát zabliká, objeví se na n!m  a v levém 
horním rohu za#ne blikat dioda. Su%ák bude nyní v provozu, po uplynutí nastavené doby bude vypnut automaticky.
D. Po ub!hnutí po$adované lh'ty se su%ák p"epne do re$imu spánku �na displeji se objeví  --  a za#ne p"eru%ovan! blikat. 
Su%ák se automaticky sepne ve stejn& #as ka$d& den, na stejnou dobu. Nap".: v 7 hodin ráno nastavíte su%ák na oh"ev po 
dobu 1 hod., su%ák se sepne v$dy v 7 ráno na 1 hod. a pak se automaticky vypne.
E. Kdykoli stisknete tla#ítko VYP/ZAP  b!hem provozu za"ízení, vypnete tím provoz a su%ák se p"epne do re$imu spán-
ku. Opakovan&m stisknutím zru%íte nastavení #asova#e (jedním stisknutím tla#ítka uvedete za"ízení do pohotovostního 
re$imu, dv!ma stisknutími zru%íte nastavení #asova#e).

tla#ítko VYP/ZAP tla#ítko (ASOVA(E

DISPLEJ



Elektromos fürd!szobai radiátor
BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:
Kérjük tartsa be az alapvet! elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági el!írásokat. 

FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI 
FIGYELMEZETÉSEKET!
- A készülék f"tésre és törölköz!k szárítására alkalmas, 
amelynek felszíne meleg. Gyermek ne használja felügyelet 
nélkül.
- Melegebb környezetben a radiátor nagyobb h!t ad le.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a kábeleket ne érje víz 
fürdés vagy tusolás közben.
- A terméket csak az el!írt célra szabad felhasználni.
- Ne szárítson a radiátoron olyan tárgyakat, amelyek olajjal 
vagy olajos anyaggal érintkeztek. 
- A radiátor csak 230V/50Hz feszültségnél használható.
- A készülék beüzemelését és javítását csak képzett szakember 
végezze.
- Ne mártsa a terméket semminem" folyadékba.
- Amennyiben szervizre van szüksége, forduljon a legközelebbi 
viszonteladóhoz.
- Ha a tápkábelt ki kellene cserélni, kérje az eladó vagy gyártó 
segítségét, az esetleges balesetek elkerülése érdekében.

BESZERELÉS
Tanácsoljuk, hogy a radiátor beszerelését csak képzett 
szakember végezze el. Figyelmesen olvassa el a biztonsági 
el!írásokat, amelyek fontos információkat tartalmaznak 
a beszereléshez.  Válassza ki a helyet, ahova a radiátort 
szeretné elhelyezni és gy!z!djön meg róla, hogy megfelel 
a biztonsági el!írásoknak. Legalább 60 cm-rel a talaj felett kell 
a készüléket felszerelni.

A radiátort csavarok segítségével szerelje fel valamint egy 
biztonsági csavarral (lásd a képet).

1. Függ!leges pro#l
2. Távtartó
3. Csavar M5x16
4. Csavar M5x5
5. Fali csavar
6. Rögzít!
7. Tipli

 

A készüléket a hatályos szabványoknak megfelel!en kell 
üzembe helyezni, különös tekintettel a nedves környezetben 
való elhelyezésre, mint fürd!szobák, zuhanyzók, mosodák, 
valamint olyan helyiségekben, ahol tartósan nedvességnek 
van a termék kitéve.

Továbbá az európai standard szabványnak megfelel!en kell 
üzembe helyezni a készüléket (EN/CE).

Az elektromos terméket nem szabad a háztartási hulladékkal 
együtt kidobni. A megsemmisítésér!l vagy újrahasznosításáról 
kérje az eladó vagy a gyártó tanácsát.

 

KARBANTARTÁS
A radiátort nedves ronggyal tisztítsa. 
NE HASZNÁLJON SÚROLÓSZERT VAGY SAVTARTALMÚ 
TISZTÍTÓSZERT.
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Ez a készülék három üzemmóddal rendelkezik:

1. Folyamatos m&ködés
A. Nyomja be az ON/OFF gombot , a kijelz)n megjelenik -- . A szárító készenléti üzemmódban indul el (STANDBY)
B. Nyomja meg még egyszer az ON/OFF gombot , a  kijelz)n megjelenik
 a dióda a bal alsó sarokban elkezd villogni. Ezzel a szárító m*ködésbe lép.
C. Bármikor, ha menet közben benyomja a készülék ON/OFF gombját, az id)zít) leáll és a készülék kikapcsol.

2. Id'zített m&ködés
A. Nyomja be az ON/OFF gombot , a kijelz)n megjelenik -- . A szárító készenléti üzemmódban indul el (STANDBY)
B. Nyomja be az id)zít) gombját , a m*ködési  id) beállításához. A folyamatos gomb nyomással állítsa be a kívánt 
m*ködési id)tartam hosszát 1-12 óra közt.
C. A meger)sítéshez újra nyomja be  a   gombot, a kijelz)n megjelenik    A bal fels) sarokban elkezd villogni a dió-
da. A szárító ezzel m*ködésbe lép és a beállított id) letelte után a készülék automatikusan kikapcsol. Menet közben a gomb 

folyamatos lenyomásával megtudja hosszabbítani a melegítés id)tartama hosszát    3 másodpercig tartsa benyomva 
a gombot. Amikor egyet  villan a kijelz), akkor tudja átálíttani a m*ködési id) hosszát - a m*velet meger)sítése miatt ne 
végezzen semilyen m*veletet a készülékkel 3 másodpercig.
A készülék kétszer felvillan és újra elindul. A készülék a m*ködési id)tartam lejárta után automatikusan kikapcsol.
D. Bármikor, ha menet közben benyomja a ON/OFF   gombot, ezzel kikapcsolja az id)zít)t és a készülék leáll.

3. M&ködési id'tartam beállításai
A. Nyomja be az ON/OFF gombot   a kijelz)n megjelenik -- . A szárító készenléti üzemmódban indul el (STANDBY).

B. Nyomja be az id)zít) gombját      a m*ködési  id) beállításához. Folyamatos gomb lenyomással állítsa be a kívánt 
id)t 1-12 ó közt. (lásd.kijelz))

C. A meger)sítéshez tartsa lenyomva a    gombot 3 másodpercre, a kijelz) kétszer villan és a     ikon jelenik meg. 
A bal sarokban elkezd villogni a dióda. Ezzel a szárító m*ködésbe lép, a beállított id)tartam után a készülék automatikusan 
leáll.
D. A beállított m*ködési id)tartam után a szárító alvó uzemmódra vált  � a kijelz)n megjelenik  --  és elkezd szakadozva 
villogni. A szárító így  automatikusan kapcsol be, egy id)ben és a beállított m*ködési id)re minden nap. Pl: ha beállítja 
7 órakor reggel a szárítót melegítésre 1 óra hosszra, akkor a szárító 7 órakor fog bekapcsolni minden nap 1 órára, majd 
automatikusan az id) letelte után a  készülék kikapcsol.
E. Bármikor, ha menet közben benyomja az ON/OFF     gombot, ezzel leállítja a m*ködést és a készülék alvó módra vált. 
Folyamatos gomb lenyomással megszakítjuk a beállított id)zít)t ( egy gomb nyomással a készülék  készenléti üzemmódra 
vált, két gomb lenyomással megszakítjuk az id)zítt) beállítását).

Használati utasíttás

ON/OFF gomb ID+ZÍT+ gombja

KIJELZ+



Suszarka na r!czniki
(PL) INSTALACJA

ZASADY BEZPIECZE!STWA
Przy u!yciu urz"dze# elektrycznych nale!y przestrzega$ wszystkich zasad bezpiecze#stwa.

PROSZ" PRZECZYTA# NINIEJSZ$ INSTRUKCJ"
- To urz"dzenie jest przeznaczone do ogrzewania oraz suszenia 
r%czników i mo!e by$ bardzo ciep&y. Suszark% nale!y chroni$ 
przed dzie$mi i osobami niepe&nosprawnymi. W przypadku 
ma&ych dzieci nale!y zapewni$ w&a'ciwy nadzór, aby chroni$ 
je przed ewentualnym poparzeniem.
- Wzrost temperatury otoczenia powoduje równie! wzrost 
temperatury suszarki. W przypadky przykrycia suszarki 
r%cznikiem powstaje warstwa izolacyjna, która równie! mo!e 
podnie'$ temperatur% urz"dzenia
- Jednostka musi by$ zainstalowana w taki sposób, aby 
wszystkie kontakty i inne elektryczne urz"dzenia by&y poza 
zasi%giem ew. Prysznica b"d( wilgoci zwi"zanej z k"piel"
- Urz"dzenia u!ywa$ tylko do celów suszenia r%czników
- W celu zapewnienia bezpiecze#stwa nie nale!y u!ywa$ 
r%czników z materia&ów ropopochodnych b"d( innych 
produktów &atwopalnych
- Urz"dzenie nale!y u!ywa$ przy napi%ciu 230V / 50Hz
- Regulacje prawne wymagaj", aby monta! urz"dzenia 
by& dokonywany przez osob% do tego uprawnion". W celu 
zapewnienia bezpiecze#stwa w&asnego oraz otoczenia prosz% 
zadba$ o przestrzeganie tej regulacji.
- Urz"dzenie nie powinno by$ zanurzone w jakiejkolwiek cieczy
- W przypadku konieczno'ci naprawy nale!y skontaktowa$ si% 
z w&a'ciwym punktem sprzeda!y w celu wezwania serwisu
- W przypadku konieczno'ci wymiany przewodu elektryczne-
go nale!y wezwa$ osob% uprawnion" do wymiany przewodu 
b"d( skontaktowa$ si% ze sprzedawc"

INSTALACJA
Monta! suszarki na r%czniki:
Zalecamy, aby monta!u suszarki dokonywa& wykwali)kowany 
specjalista. Prosz% uwa!nie przeczyta$ zasady bezpiecze#stwa. 
Zawieraj" one wa!ne informacje odno'nie bezpiecze#stwa 
monta!u i u!ytkowania.
Prosz% uwa!nie wybra$ miejsce instalacji i upewni$ si%, !e urz"dze-
nie b%dzie umieszczone zgodnie z normami bezpiecze#stwa IP34. 
Suszark% nale!y zamontowa$ przynajmniej 600 mm nad pod&og". 

Suszark% na r%czniki prosz% zainstalowa$ za pomoc" 'ruby 
zgodnie z rysunkiem zamieszczonym poni!ej

1. Pro)l pionowy
2. Podk&adka dystansowa
3. *ruba M5 x 16
4. *ruba M5 x 5
5. *ruba do 'ciany
6. Podk&adka bezpiecze#stwa
7. baza
 
Jednostka powinna by$ zainstalowana zgodnie z obowi"zuj"cymi 
normami instalacji urz"dzen elektrycznych, w szczególno'ci na 
podstawie przepisów odnosz"cych si% do instalacji jednostek i ich 
wyposa!enia w warunkach du!ej wilgotno'ci takich jak &azienki, 
natryski, kabiny, pralnie i inne pomieszczenia o du!ej wilgotno'ci, 
gdzie zainstalowane s" na sta&e zbiorniki wodne.

Suszarka powinna by$ równie! zainstalowana zgodnie z normami 
europejskimi (EN/CE)
Urz"dzenia elektryczne powinny by$ utylizowane zgodnie 
z obowi"zuj"cym prawem. W przypadku je'li to mo!liwe, 
produkt nale!y wys&a$ do recyklingu. Wi%cej informacji na ten 
temat powinien udzieli$ sprzedawca b"d( odpowiedni organ 
administracji publicznej

KONSERWACJA
Suszarka na r%czniki najlepiej czy'ci$ za pomoc" wilgotnej szmatki. 
NALE+Y UNIKA, U+YWANIA MATERIA-ÓW CZYSZCZ.CYCH 
ZAWIERAJ.CYCH PIASEK I ROZPUSZCZALNIKÓW.
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To urz,dzenie ma funkcj- timera z trzema trybami dzia.ania:

1. Ci(g)a praca
A. Naci/nij raz przycisk ON/OFF   , na wy/wietlaczu pojawi si- -. Suszarka uruchomi si- w trybie gotowo/ci (tak zwany STANDBY).
B. Ponownie naci/nij przycisk ON/OFF   , pojawi si- ekran a dioda b-dzie miga0 w lewym dolnym rogu. Uruchomi to suszark-.
C. Po ka1dym naci/ni-ciu przycisku ON/OFF   podczas dzia.ania urz,dzenia timer zostaje wy.,czony, a suszarka przestaje grza0.

2. Operacja ograniczona w czasie
A. Naci/nij raz przycisk ON/OFF  , na wy/wietlaczu pojawi si- -. Suszarka uruchomi si- w trybie gotowo/ci (tak zwany STANDBY).
B. Naci/nij przycisk timera  , aby ustawi0 czas pracy. Naci/nij kilkakrotnie przycisk, aby ustawi0 czas od 1 do 12 godzin (patrz 
wy/wietlacz).
C. Naci/nij ponownie przycisk ON/OFF  , aby potwierdzi0, pojawi si- ekran     i dioda zacznie miga0 w lewym górnym rogu. 
Suszarka b-dzie dzia.a0, po up.ywie ustawionego czasu zostanie automatycznie wy.,czona.
Podczas pracy mo1na zmieni0 czas nagrzewania, przytrzymuj,c przycisk timera przez 3 sekundy. Gdy wy/wietlacz zacznie miga0, 

mo1esz teraz ustawi0 czas - Nie podejmuj 1adnych dzia.a2 przez   3 sekundy, aby potwierdzi0 wybran, warto/0. Wy/wietlacz 
miga dwa razy i suszarka zaczyna dzia.a0. Po up.ywie ustawionego czasu urz,dzenie wy.,czy si- automatycznie.
D. Po ka1dym naci/ni-ciu przycisku ON/OFF    podczas dzia.ania urz,dzenia timer zostaje wy.,czony, a suszarka przestaje si- 
nagrzewa0.

3. Regulacja czasowa
A. Naci/nij raz przycisk ON/OFF   , na wy/wietlaczu pojawi si- -. Suszarka uruchomi si- w trybie gotowo/ci (tak zwany STANDBY).

B. Naci/nij przycisk timera   , aby ustawi0 czas pracy. Naci/nij kilkakrotnie przycisk, aby ustawi0 czas od 1 do 12 godzin (patrz 
wy/wietlacz).
C. Przytrzymaj przycisk ON/OFF   przez 3 sekundy, aby potwierdzi0, wy/wietlacz mignie dwa razy, pojawi si- na nim 

 ,  a dioda za/wieci si- w lewym górnym rogu. Suszarka b-dzie dzia.a0, po up.ywie ustawionego czasu zostanie automatycznie 
wy.,czona.
D. Po up.ywie 1,danego czasu suszarka prze.,czy si- w tryb u/pienia  �   pojawi si- ekran - i zacznie miga0 z przerwami. Suszarka 
automatycznie w.,cza si- o tej samej porze ka1dego dnia o tej samej porze. Na przyk.ad, o 7 rano ustawiasz grzejnik na 1 godzin-, 
suszarka w.,cza si- o 7 rano na godzin-, a nast-pnie wy.,cza si- automatycznie.
E. Po ka1dym naci/ni-ciu przycisku ON/OFF   podczas dzia.ania urz,dzenia zatrzymasz dzia.anie, a suszarka przejdzie w tryb 
u/pienia. Naci/nij ponownie, aby anulowa0 ustawienie timera (naci/nij raz przycisk, aby przej/0 do trybu gotowo/ci, naci/nij dwa 
razy, aby anulowa0 ustawienie timera).

Instrukcja obs)ugi

przycisk ON/OFF przycisk TIMERA

DISPLEJ


