
Zóny v koupelnách a sprchách

bez sprchové mísy
bez sprchové mísy 
s oddìlením pevnou pøíèkou

bez sprchové mísy s oddìlením
pevnou pøíèkou a s pevnou sprchou

1200

zóna 1

1200

zóna 1

2
2

5
0

zóna 1

1200
pevná
sprcha

pevná
sprcha

se sprchovou mísou
se sprchovou mísou 
oddìlenou pevnou pøíèkou se sprchovou mísou

zóna 1

zóna 2

600

zóna 1

zóna 2

600

2
2

5
0

zóna 1 zóna 2

600

s koupací vanou s pevnou pøíèkou s koupací vanou

zóna 1

zóna 2

600

zóna 1

600

zóna 2

2
2

5
0

zóna 1 zóna 2

600

!

!

!

!

!

LINER.ES

U   - fázový vodiè
      (èerný nebo hnìdý)

Elektrický sušák ruèníkù LINER.E (.ES)
Návod k použití

Popis
    Elektrický sušák ruèníkù LINER je kovové konstrukce, tvoøí jej sestava vodorovných 
vyhøívaných ramen kotvených v nosném sloupku.

   Je urèen do koupelen, umýváren, sprch a podobných prostorù  k odkládání                     
a dosoušení ruèníkù, osušek a jiných textilií.

Vlhký textilní materiál praný ve vodì lze ukládat pouze na vyhøátá ramena 
spotøebièe.

Montáž
     Montáž elektrického sušáku ruèníkù LINER.E a jeho pøipojení k elektrické síti provádí 
osoba s pøíslušnou elektrotechnickou odbornou zpùsobilostí. Pøipojení k síti 230 V / 50 Hz   
se provádí pøes instalaèní krabici pevného elektrického vedení a pøedøazený dvoupólový 
spínaè.

     Provedení LINER.ES je vybavené kabelovým pøívodem se sí�ovou vidlicí se spínaèem 
pro pøipojení do zásuvky 230 V / 50 Hz.

     Pro více uživatelù lze instalovat nìkolik sušákù nad sebou (viz. Pøíklady instalací). Pro 
tento úèel instalace je sušák vybaven pøipojovací svorkovnicí (viz. obrázek) a kabelovou 
prùchodkou. Svorkovnice je pøístupná po odmontování zadního krytu sušáku. Pomocí 
tìchto prvkù je umožnìno vzájemné elektrické propojení sušákù v jeden celek. 
Doporuèuje se propojit maximálnì 5 sušákù.

      V koupelnách a sprchách nesmí být sušák instalován do prostoru zóny 1 (viz. obrázek 
„Zóny v koupelnách a sprchách”). V prostoru s umyvadlem (umývacím døezem) se sušák 
umis�uje mimo umývací prostor. V ostatních pøípadech se umístìní volí podle požadavkù 
na funkènost a dispozièní uspoøádání interiéru. Pøi umístìní sušáku do rohu místnosti musí 
být vzdálenost boèní stìny od okraje sušáku alespoò 5 cm.

       Vlastní upevnìní sušáku na stìnu se provádí ve ètyøech bodech (viz. obr. Montáž...).

     Aby se vylouèilo nebezpeèí hrozící velmi malým dìtem, mìl by tento spotøebiè být 
instalován tak, aby nejnižší pøíèka byla nejménì 60 cm nad podlahou.

       Spotøebiè nesmí být umístìn tìsnì pod sí�ovou zásuvku.

Obsluha sušáku a bezpeènostní pokyny pro uživatele
      Uvedení do provozu a provoz elektrického sušáku se provádí zapnutím pøedøazeného 
spínaèe a poté uložením vlhkého textilního materiálu na vyhøátá ramena. Z hygienických 
dùvodù se doporuèuje ukládat pouze jednu vrstvu textilie (osuška, ruèník).

       Pro èištìní sušáku používejte vlhkou utìrku z jemné tkaniny.

       Opravy sušáku provádí výrobce nebo specializované elektrotechnické opravny.

     Sušák není urèen pro používání osobami (vèetnì dìtí), jimž fyzická, smyslová nebo 
mentální neschopnost èi nedostatek zkušeností a znalostí zabraòuje v jeho bezpeèném 
používání, pokud na nì nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohlednì 
použití spotøebièe osobou zodpovìdnou za jejich bezpeènost. Není pøípustné ponechat 
dìti bez dozoru, aby si mohly se sušákem nebo jeho pøíslušenstvím hrát.

   Elektrický sušák ruèníkù je vyroben v souladu s ÈSN EN 60 335-1 „Bezpeènost     
elektrických spotøebièù pro domácnost a podobné úèely”.

   Každý sušák je pøed expedicí u výrobce kontrolován v rámci výstupní kontroly                   
a výrobce ruèí za jeho kvalitu a bezpeènost.

Technické údaje - LINER.E
Jmenovité napìtí                                                      230V / 50 Hz
El. pøíkon                                                                     80 W
Krytí                                                                             IP 44
Tøída spotøebièe                                                         I
Hmotnost                                                                    5 kg
Maximální zatížení                                                     3 kg
Délka pøipojovacího kabelu                                    1,2 m
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Montáž elektrického 
sušáku LINER

vrtat otvor o 10 mm 
pro hmoždinku
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Rozmístìní otvorù pro upevnìní

umístìní po stranách dvojumyvadla

skladba dvou sušákù nad sebou

skladba tøí sušákù nad sebou

umístìní po levé stranì umístìní po pravé stranì

Pøíklady instalací
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