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instr. ESx, 04 , PL-1.09

z elektronicznym  regulatorem

 temperatury

Elektryczna suszarka rêcznikowa

ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA

instrukcja
obs³ugi x 1

instr. ESx, , PL- 04.094

suszarka x 1

ko³ek rozporowy  x 4

wkrêt  x 4 

podk³adka  x 4

kluczyk ‘2,5’  x 1

uchwyt metalowy  x 4

1. Wymiennik z p³ynem

2. Obudowa regulatora
3. Przewód zasilaj¹cy

z wtyczk¹

4. Pokrêt³o regulacyjne

5. Dioda sygnalizacyjna
czerwona
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6. Uchwyt metalowy

7. Wkrêt dociskowy
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instr. ESx, , PL- 04.095

MONTA¯ 

UWAGA: Suszarka elektryczna musi byæ zamontowana w strefie 
oddalonej co najmniej o 60cm od gabarytów umywalki, natrysku, 
wanny (NIGDY NAD WANN¥!)

1. Po rozpakowaniu urz¹dzenia nale¿y 
sprawdziæ, czy zawartoœæ opakowania jest 
zgodna z opisem i zidentyfikowaæ 
elementy dostarczone w opakowaniu. 

4. Wsun¹æ tulejki znajduj¹ce siê na tylnej 
œciance suszarki w gniazda uchwytów 
metalowych.

Przed rozpoczêciem prac instalacyjnych nale¿y dok³adnie 
zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹. Wszystkie czynnoœci 
wykonywaæ starannie i nie zamieniaæ ich kolejnoœci.

3. Za pomoc¹ wkrêtów z podk³adkami 
umocowaæ uchwyty metalowe (6) do 
œciany.

5. Poprzez wkrêcenie wkrêtu dociskowego 
(7) za pomoc¹ kluczyka szeœciok¹tnego 
zablokowaæ urzadzenie w uchwytach.

Sprawdziæ czy elementy nie s¹ 
uszkodzone! Nie montowaæ w 
przypadku jakichkolwiek 
uszkodzeñ regulatora lub 
wycieku p³ynu!

2. Wyznaczyæ i wywierciæ w œcianie otwory. 
W wywiercone otwory wsun¹æ ko³ki 
rozporowe.
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WSTÊP

Przed przyst¹pieniem do monta¿u i rozpoczêciem korzystania z suszarki 
elektrycznej prosimy o uwa¿ne przeczytanie niniejszej instrukcji.
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Instrukcja niniejsza dotyczy elektrycznych suszarek rêcznikowych:

rodzina EFB
model EFB-608

EFB-612
EFB-617

rodzina EQB
model EQB-608

EQB-612
EQB-617

OCHRONA ŒRODOWISKA

Po zakoñczeniu okresu u¿ytkowania urz¹dzenie nie mo¿e byæ 
umieszczany z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa 
domowego.
U¿ytkownik jest zobowi¹zany do oddania go prowadz¹cym 
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Niew³aœciwa utylizacja mo¿e staæ siê przyczyn¹ zagro¿enia dla œrodowiska 
naturalnego i zdrowia ludzi.

Prowadz¹cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne 
jednostki tworz¹ odpowiedni system umo¿liwiaj¹cy oddanie tego sprzêtu.

instr. ESx, , PL-704.09
instr. ESx, , PL- 04.096

URUCHOMIENIE I SPOSÓB DZIA£ANIA

2. Przekrêciæ pokrêt³o regulacyjne zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara do momentu kiedy zaœwieci siê dioda sygnalizacyjna. Stopniowo 
zwiêkszaæ k¹t obrotu pokrêt³a w wyniku czego temperatura suszarki  bêdzie 
ros³a. Po  uzyskaniu oczekiwanej temperatury (na co potrzeba kilkanaœcie 
minut) regulator bêdzie okresowo za³¹cza³ element grzewczy aby utrzymaæ 
sta³¹, nastawion¹ temperaturê suszarki.

3. Wy³¹czenie urz¹dzenia nastêpuje po przekrêceniu pokrêt³a do skrajnej 
lewej pozycji. 

4. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e nawet po ca³kowitym przekrêceniu pokrêt³a 
w lewo sygnalizowane bêdzie chwilowe za³¹czenie elementu 
grzejnego.
5. Ca³kowite wy³¹czenie nastêpuje po wyjêciu wtyczki z gniazda 
sieciowego.

PARAMETRY TECHNICZNE

MOC

EFB-608
EQB-608

MODEL

300W900W

MOC MODEL

EFB-617
EQB-617

ZASILANIE: 

I

230V 50Hz

KLASA IZOLACYJNOŒCI: 

w
szystkie

m
odele

suszarek

IP44

1. Pod³¹czyæ wtyczkê go gniazda sieciowego 230V, 50Hz

Urz¹dzenie wymaga pod³¹czenia do gniazda z dodatkowym 
bolcem uziemiaj¹cym!

600W

MOC MODEL

EFB-612
EQB-612

INSTRUKCJE BEZPIECZEÑSTWA

Aby zadbaæ o Pañstwa bezpieczeñstwo, w niniejszej instrukcji znalaz³y siê 
symbole zwracaj¹ce Pañstwa uwagê w miejscach szczególnie wa¿nych. 
Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

przeczytaj uwa¿nie UWAGA! niebezpieczeñstwo
 - napiêcie elektryczne!

o
Nie nara¿aj urz¹dzenia na ekstremalne warunki temperatury(poni¿ej +5C

o
i powy¿ej 40C).Niedopuszczalne jest obci¹¿anie obudowy regulatora 
jakimi kolwiek  przedmiotami (np. poprzez zawieszanie na obudowie bielizny). 

PRZEZNACZENIE I W£AŒCIWOŒCI

Elektryczna suszarka rêcznikowa przeznaczona jest do suszenia 
zawieszonych na niej rêczników i odzie¿y.

UWAGA!: nie stosowanie siê do powy¿szych wymagañ mo¿e 
spowodowaæ zagro¿enie dla zdrowia i mienia oraz przyczyniæ siê 
do zniszczenia urz¹dzenia.

Pozycja pracy suszarki jest pionowa. Suszarki 
sta³ego œciennego gniazda sieciowego. Suszarka powinna byæ tak 
zainstalowana aby ³¹czniki i regulatory nie mog³y byæ dotkniête przez osobê 
znajduj¹c¹ siê we wannie lub pod natryskiem. Suszarka musi byæ 
zamontowana w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 60 cm od gabarytów wanny czy 
natrysku. Gniazdo przy³¹czeniowe musi byæ wyposa¿one w dodatkowy bolec 
uziemiaj¹cy.  Praca urz¹dzenia mo¿liwa jest jedynie w pomieszczeniach 
zamkniêtych bez nara¿enia na dzia³anie warunków atmosferycznych.

nie wolno montowaæ poni¿ej 

Je¿eli przewód zasilaj¹cy nieod³¹czalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on 
byæ wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zak³adzie naprawczym, 
lub przez kwalifikowan¹ osobê, w celu unikniêcia zagro¿enia.

instr. ESx, , PL- 04.093

Uk³ad elektroniczny z czujnikiem temperatury zapewnia precyzyjn¹ regulacjê 
temperatury suszarki, a dziêki zastosowaniu pó³przewodnikowego elementu 
wykonawczego najwy¿szej jakoœci trwa³oœæ urz¹dzenia jest praktycznie 
nieograniczona.

OSTRZE¯ENIE: Suszarka jest przeznaczona do suszenia tkanin 
pranych tylko w wodzie.

GWARANCJA

Producent zapewnia sprawne dzia³anie suszarki elektrycznej z 
elektronicznym regulatorem temperatury i udziela na urz¹dzenie 24 
miesiêcznej gwarancji pod warunkiem przestrzegania zapisów 
niniejszej instrukcji obs³ugi i stosowania urz¹dzenia zgodnie z jego 
przeznaczeniem.

W przypadku wyst¹pienia usterki wynik³ej z b³êdów 
produkcyjnych lub materia³owych , producent zapewnia bezp³atn¹ naprawê 
lub wymianê urz¹dzenia na wolne od wad. 

w okresie gwarancyjnym 

Wszelkie naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane s¹ przez 
producenta!

Samowolne dokonywanie napraw lub jakakolwiek ingerencja w obudowê 
termoregulatora uniewa¿nia uprawnienia z tytu³u gwarancji.

Gwarancj¹ nie s¹ objête:
1. uszkodzenia wynik³e z powodu nie przestrzegania niniejszej instrukcji;
2. uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne czêœci zewnêtrznych 
suszarki oraz przewodu zasilaj¹cego.

model urz¹dzenia

data sprzeda¿y

pieczêæ i podpis sprzedawcy

Karta gwarancyjna bez daty sprzeda¿y i pieczêci oraz podpisu sprzedawcy 
jest niewa¿na!
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