
Pax Grelnik Brisač s časovnikom Momento II
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5
let garancije

Hälleforsnäs, Sweden

Navodilo za montažo
grelnika brisač
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Limbo

Pomembno!

–	 Električna	dela	mora	izvesti	usposobljen	električar.
       Pred začetkom kakršnega koli električnega dela je treba izklopiti električno napeljavo. 
       Grelec za brisače mora biti nameščen v skladu z nacionalnimi pravili za električno napeljavo. 
       Naprava za odklop grelnika brisač  mora biti vključena v omrežno omrežje, kot je določeno v nacionalni električni napeljavi
– Grelec za brisače mora biti nameščen tako, da je ohišje priključka obrnjeno navzdol; glej Sliko 1.
– Da bi se izognili kakršnemu koli tveganju za majhne otroke, je najnižja vodoravna prečka grelnika brisač
       oddaljena od tal najmanj 600 mm.
– Grelniki za brisače dosežejo temperaturo okoli 60 ° C, kar je lahko vroče na otip.
– Grelnik za brisače se uporablja samo za sušenje tkanin, ki se sperejo z vodo.
–  Napajalni kabel z vtikačem je na voljo kot rezervni del pri prodajalcih in proizvajalcu. 
 Če je omrežni kabel z vtičem poškodovan, ga je potrebno zamenjati. Kabel lahko zamenja samo usposobljen električar.

Opozorilo!

Pred	uporabo	podrobno	preberite	navodila.	
Grelnik	brisač	je	zasnovan	za	priklop	na	omrežno	napetost	230V	AC	50Hz	in	mora	biti	nameščen	s	strani		 
usposobljene	osebe.	Tehnični	podatki:	glej	tipsko	poščico	na	samem	produktu.	

V skladu s standardom EN 60335, upoštevajte naslednje:  
To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami 
in znanjem, če so dobili dovoljenje ali navodila glede varne uporabe naprave in razumejo nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in 
vzdrževanje uporabnikov ne smejo izvajati otroci brez nadzora odrasle osebe.

Čiščenje Grelnik brisač očistite z vlažno krpo in tekočino za pomivanje posode. Ne uporabljajte topil.

Uporaba - Glavno stikalo za vklop in izklop je nameščeno v ohišju sklopke v skladu s sliko 6.
- Brisače se običajno sušijo približno 6 ur.
- Uporaba Momento II s časovnikom najdete v navodilih za uporabo.
- Za nadaljnje in podrobnejše informacije kontaktirajte prodajalca.


