Návod pro montáž a použití
Vysoušeče rukou T500, T500 E, T500 SE, T500 SEL, T50
Vysoušeče vlasů TH500, TH500 Z, TH500 E, TH500 EL
Pokyny k likvidaci

Montážní postup

pro šachování životního prostředí a sníženi hromad odpadu

Jednoduché upevnění na stěnu, aniž by bylo nutné přístroj otevřít.
Prakticky je přístroj rozdělen do dvou dílů. Instalatér osadí zásuvku
(nebo pevný přípoj), našroubuje montážní desku, nasune k provozu
připravený přistroj, zasune síťovou zásuvku (nebo zapne vypínač),
našroubuje pojistku proti zcizení – a hotovo. Jednodušeji to už nejde!

Balení
je nezbytné jako důležitá ochrana hodnotného výrobku při dopravě. Obaly jsou zhotoveny z materiálů, které neohrožují životní prostředí a jsou znovu použitelné jako surovina.

Součásti přístroje s umělých hmot
jsou označeny jako materiály, které mohou být na konci své životnosti spolu s jinými hodnotnými materiály využity na opětovné zpracování.

1. Krycí desku. -1- (nepřišroubovanou) vysunout z přístroje směrem
dolů. Montážní desku -2- nasunutou na zadní stranu přístroje vysunout rovněž směrem dolů.

jsou z polyethylenu (PE) a mohou být při separovaném sběru recyklovány.
Zmíněné materiály jsou hodnotné suroviny a mohou být 100% recyklovány.

2. Na místě určeném pro umístění přístroje vyznačíme 4 otvory pro
hmoždinky -12-, přičemž použijeme montážní desku -2- jako šablonu, a vyvrtáme otvory Ø8 mm. Osadíme hmoždinky a montážní
desku přišroubujeme pomocí 4 přiložených vrutů s půlkulatou hlavou. Doporučujeme umístit přístroj do výše odpovídající vyobrazení
A, B nebo C.

Návod k použití

3. Přístroj může být zapojen jedním z pěti dále popsaných způsobů.

Sáčky z umělé hmoty

- Prosím, přečtěte tento návod pozorně dříve, než uvedete přístroj
do provozu, poskytuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a
údržbu.
- Povšimněte si všech návodů a vysvětlivek, která se vztahují ke
správná obsluze a zacházení s přístrojem. Zajistíte tak jeho trvalou
provozuschopnost a dlouhou životnost.
- Obzvláště je třeba respektovat ty návody, které popisují pravidla
pro bezpečnost. Ochrání Vás před úrazy a Váš přístroj před poškozením.
- Návod si uschovejte, může vám být i v budoucnu v různých situacích dobrým pomocníkem.
Tento přístroj odpovídá uznávaným technickým pravidlům a příslušným bezpečnostním předpisům pro elektrotechniku. Výrobce
nezodpovídá za případné škody, které vzniknou nesprávným použitím nebo chybnou obsluhou.

Obsah dodávky
-

vysoušeč rukou nebo vlasů 4 hmoždinky
4 vruty s půlkulatou hlavou
síťová svorkovnice -112 zapuštěné šrouby do plechu pro krycí desku -I2 objímky pro vyloučení tahu -84 šrouby do plechu do objímek pro vyloučení tahu
1 šroubovák (pro TH500 Z a všechny typy E)

Montážní návod
Montáž svěřte odborníkovi, který zajistí, že váš přístroj bude připojen podle příslušných bezpečnostních předpisů. V koupelnách
musí být dodržen požadovaný bezpečnostní odstup (0,6 m od vany
a 1,2 m od hlavice sprchy. V elektrické instalaci musí být spínač
s odtrhem kontaktů min. 3 mm a musí odpojovat všechny póly přístroje.

3.1 Montáž nad instalovanou zásuvkou pod omítku
Horní část krycí desky -1- nepotřebujete. Odlomte ji v naznačeném
místě -4-. Po upevnění montážní desky -1- podle obr. B nasaďte
přístroj shora na montážní desku, zasuňte zástrčku do zásuvky -3- a
spusťte přístroj zcela dolů. Krycí desku upevněte přiloženými zápustnými šrouby.
3.2 Vedení pod omítkou
Připojení na vedení pod omítkou, vystupující ze zdi (bez zásuvky)
-7-. Montážní desku -2- upevnit na stěnu podle obr C. Krycí desku
nasunout odspodu do montážní desku a přitom prostrčit vedení,
vystupující ze zdi otvorem v krycí desce.
Nasunout přiloženou svorkovnici -11-. Odstřihnout zástrčku z přívodní sňůry přístroje -5-. vedení odpláštit, odizolovat a na jádra natlačit
pouzdérka. Obě vedení zapojit podle obr. C. Dbejte na správné připojeni vodičů: L (hnědý) a N (modrý). Přívodní šňůru přístroje zajistěte
proti tahu přiloženou objímkou. -5-. Přístroj posuňte zcela dolů na
krycí desku a upevněte přiloženými zápustnými šrouby.
3.3 Vedení na omítce zhora
Na zadní straně přístroje, nad středem, vylomíme naznačený otvor
pro průchod vedení. Po upevnění montážní desky -2- podle obr.
C zavedeme vedení na montážní desku odspodu otvorem v krycí
desce -1 -. Další postup připojení je popsán v bodě 3.2, odstavec 2.
3.4 Vedení na omítce zdola
Na zadní straně přístroje, pod středem, vylomíme naznačený otvor
pro průchod vedení -9-. Po upevněn i montážní desky -2- podle
obr. C zavedeme vstupní vedení otvorem v krycí desce. Další postup
připojení je popsán v bodě 3.2, odstavec 2.
3.5 Přívodní vedení se zástrčkou
V krycí desce -1- pod středem vylomíme naznačený otvor pro vstupní vedení -9-. Krycí desku nasuneme zdola na montážní desku. Nasadíme přiloženou svorkovnici -11-. Ostřihneme zástrčku na šňuře

přístroje -5- a vodiče odpláštíme, odizolujeme a na jádra namáčnkeme pouzdérka. Přívodní vedení se zástrčkou upravíme stejným
způsobem a zavedeme otvorem v krycí desce. Obě vedení připojíme podle obr. C a zajistíme proti tahu přiloženými objímkami -8-.
Přístroj posuneme zcela dolu na krycí desku a zajistíme přiloženými
šrouby.

Mincový spínač MZS 8
Při provozu vysoušeče vlasů TH500 Z/E/EL s mincovým spínačem
zůstává funkce spínače, respektive funkce elektroniky pro sepnutí
při přiblížení zachována. MZS se používá pro rychlejší amortizaci a k
ochraně proti zneužívání.
Nastavení výšky vysoušeče vlasů Starmix
Zařízení pro na nastavení výšky THH500 umožňuje stupňovité nastavení výšky vysoušeče vlasů individuálně podle tělesné výšky. To
usnadní používání zejména dětem a vozíčkářům.
Alternativou k použití zařízení pro nastavení výšky muže být použití
dvou samostatných přístrojů, např. TH500 E, případně TH500 EL namontovaných s výškovým odstupem cca 40 cm. (Účinná vzdálenost
elektronického infračerveného spínače je max. 40 cm.)

Přístroj je nyní připraven k provozu.

Možnosti zapojení
T500, TH500 Z
Pro T500 a TH500 Z je použit elektronický časový spínač.
Doba sepnutí pro T500: 32 sec., pro TH500 Z: 4 min.
Přístroje automaticky vypnou.

Čištění a údržba

Spínací doba pro TH500 Z může být odborníkem upravena. Je nastavitelná v 9 stupních na 1¨až 9 min.
K nastavení slouží přiložený šroubovák, který vsuneme do otvoru
vlevo od nasávací mřížky -6- a otáčíme vestavěným přepínačem vlevo na 3-2-1 min. nebo vpravo na 5-6-7-8-9 min. Pozor, při nastavení přepínače do polohy 0 je nastavena klidová poloha a přístroj
nefunguje!

Nečistoty a prach, který ulpěl na nasávací mřížce -6- na spodní straně přístroje odstraníme pomocí vysavače s vhodným nástavcem.
Pevné nečistoty odstraníme z mřížky kartáčkem.

Bezpečnostní pokyny
Před připojením přístroje zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Typový štítek naleznete
na krycí desce -1-.

T500 E, T500 SE, T500 SEL, TH500 E, TH500 EL
Přístroje jsou zapínany a vypínány bezdotykově elektronikou pomocí infračerveného čidla.

Prosím, pamatujte na to, že při nesprávné manipulaci s elektrickým
přístrojem může dojít k úrazu el. proudem. Toto nebezpečí hrozí
zejména u dětí.

Odstup pro sepnutí (vzdálenost mezi spodní hranou přístroje a rukám i příp. hlavou) je pro T500 cca 15 cm a pro TH500 cca 40 cm.
Spínací citlivost přístroje může být odborníkem upravena. Přiloženým šroubovákem, zasunutým do otvoru vlevo od nasávací mřížky
-6- otáčíme vestavěným potenciometrem vlevo (snížení citlivosti)
nebo vpravo (zvýšení citlivosti). Ve velmi světlých místnostech je
nutně nastavit sníženou citlivost.

Poskytněte tento návod k obsluze i jiným uživatelům přístroje, aby i
oni mohli byt informováni o všech funkcích a pokynech.

TH500
Tento přístroj je dodáván bez spínače. Může být zapojován mincovním automatem MZS 8, vhodným ručním vypínačem nebo samostatným časovým spínačem, který je upevněn ve vhodné výšce na
stěně a připojen podle schéma zapojení na obr. E.

Při čištění a jakýchkoli zásazích zásadně odpojte všechny póly přístroje.

A nakonec ještě jedno upozornění:
Pro exkluzivní komfortní vysoušeče vlasů a rukou v barevném provedení zlatě mramorovaný, antracitově mramorovaný, stone může
byt na kryt přístroje ručně naneseno několik lakových vrstev a zafixováno vysoce kvalitním krycím lakem. Každý takový vysoušeč rukou je tedy unikát, který není totožný s žádným jiným přístrojem.

Energii šetřící elektronika T500 SE/SEL
Tyto vysoušeče rukou automaticky přepínají po 15 s provozu topné
těleso na poloviční příkon. Spoří tak energii a šetří pokožku.
Senzorové bezpečnostní odpojení TH500 E/EL, T500 E/SE/SEL
Vestavěná elektronika zabraňuje trvalému provozu při zakrytí čidla
infračerveného spínače, např. žvýkačkou.
Modely T500 se automaticky odpojí po 2 min., modely TH500 po 10
min. Po odstranění zdroje poruchy je přístroj opět provozuschopný.

Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711, F: +420 266 090 717
E: obchod@est-praha.cz, www.est-praha.cz

EST Elektro-System-Technik s.r.o.
Mnešická 11, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810, F: +421 327 740 821
E: info@est-slovensko.sk, www.est-slovensko.sk

