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Note:
Key safety notes
Unless it is used under supervision or in accordance with the
instructions provided by persons
responsible for their safety, the
product must not be operated by
children under the age of 8 or
individuals with sensory-motor or
mental disability or persons with
previous experience with or
knowledge about the product.
Children must not play with the
product. Unsupervised children
must not clean or perform
maintenance of the product.
• The product may only be used
for its intended purpose
following all instructions for
installation and operation
included in this manual.
• The heated towel rail is not
a toy, therefore keep the
appliance out of reach of
children without parental
supervision.
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• For the sake of safety of
children the heated towel rail
should be installed so that its
bottom part is out of reach
of small children, i.e. at least
60 cm above the floor.
• Please mind that the surface of
the working towel rail is hot.
Touching it can result in burns.
• The heated towel rail is not
a weight-bearing structure.
Avoid stepping on it or using
it as a ladder.
• Do not immerse any part of
the appliance in water
(e.g. in a bathtub etc.).
• The product is fitted with
a nondetachable power supply
cord which, in case of any
damage, should be replaced by
manufacturer or in a dedicated
repair shop, in order to avoid
danger.
• In case of inappropriate
functioning of the appliance,
or any damage to its elements,
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immediately disconnect the
mains plug and contact
the vendor.
• Removal of the protective
plugs, placing objects into the
appliance or filling the body up
with liquid in prohibited. Such
activity may cause electric shock
or damage to the towel rail.
• Repairs and technical modifications carried out by unqualified
personnel may be dangerous
for users.
• Should any additional connecting elements, such as regulators, switches, extension leads
etc. be required, they must be
selected appropriately
(see information included in
their technical specifications)
and they must comply with the
applicable laws and regulations.
• If you are out of home for
a longer period of time, as
well as during cleaning of the
towel rail, disconnect the mains
plug (do not pull the cord!)
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or, for the CX...N version, switch
the device off by using the
ON/OFF switch.
The electric heated towel rail
must be situated at least 60 cm
away from baths, basins, sinks,
showers, pools etc.
PLEASE USE THE APPLIANCE IN
ACCORDANCE WITH THE GUIDELINES INCLUDED IN THE
INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL
AND READ THE WARRANTY
CONDITIONS.
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Application
ELEKTRA CX electric bathroom dryer is intended
for drying towels, garments etc. washed in
water. It can be installed in any room where
electric power is available (~230V, 50/60Hz),
and is especially suited for bathrooms, kitchens,
bathing rooms, hairdressers' etc. The bathroom
dryer's design ensures its constant safe operation. The temperature increase of the dryer's
exposed surface, during continuous operation,
does not exceed 60°C.

Technical data
Power supply: ~230V AC, 50/60Hz
Power consumption: 95÷230W
Power consumption depends on bathroom dryer
type. Power consumption data are given on the
nameplate.
Power output and IP protection rate: dependent
on the model of the heated towel rail.
For relevant information, see the rating plate.
Weight: Weight depends on the model of the
heated towel rail and is stated on the product
label.
Protection Class according to IEC: I (The electric
heated towel rail is a I protection class appliance. It means that the power supply cord is
fitted with a protective conductor, which must
be connected to the PE protective conductor of
the electrical system directly - for the CX...N
version of the device, or through a socket
equipped with an adequate protective pin
– for the standard version of the device.
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Mounting Instructions
of the standard CX version
of the dryer, with a plug
1. Assemble the brackets without screws (6)
and plugs (8) (as per the drawing).
2. Select bathroom dryer position on the wall.
3. Drill holes at pre-located points,
and insert plugs.
4. Using screws (6) mount brackets (7)
to the wall (as per the drawing).
5. Using screws (9) fix the bathroom dryer
and heater to the bracket, together with
the elements previously mounted to it.

Bracket elements
1
2
3
4
5
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Body of the dryer
M6 screw
Ø13 sleeve
Washer
M6 nut

6
7
8
9

Screw 6x70
Body of the bracket
Plug Ø10x50
Screw 2.9x9.5

Mounting Instructions
of the special CX...N
version of the dryer,
with a power supply cord
in the dryer's body
The special CX...N version of the bathroom dryer
varies from the standard one with the power
supply cord of the dryer led directly out
through the body, and not terminated with
a plug.
1. Mount elements of the three brackets of the
dryer according to the mounting instructions
of the standard CX version of the dryer
above.
2. The fourth element, through which the
power supply cord is led, is not mounted
to the wall.

Bracket elements for the bathroom dryer CX…N
1
2

Body of the dryer
Body of the bracket

3
4

Screw 2.9x9.5
Power supply cord
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Note:
Packaging elements can be dangerous
for children. Keep the packaging out of
reach of children.

Connection to the mains
and adjustment
(switching the appliance on & off)
To start the bathroom dryer's operation, for the CX
standard version of the device (with a plug), insert the
plug into an earthed electrical socket (230V ~50Hz).
• In order to start the operation of the heated towel
rail, connect the plug to an earthed electrical socket
and set the switch into position "I". Occasional
monitoring of the appliance's operation is advisable.
• Only original factory fitted elements (cords, plugs)
can be used for direct electrical mains connection of
the appliance.
• To switch off the heated towel rail, it is enough to
set the switch into position "0" it is not necessary
to disconnect the mains plug.
To start the bathroom dryer's operation, for the
CX...N version of the device with the power supply
cord in the body (without a plug):
• For the heated towel rails fitted with power supply
cords without plugs, designed for fixed connection
to electrical mains, electrical wiring must be equipped
with protective devices enabling disconnection of the
appliance on both poles for bipolar switches, or
disconnection of the live wire from the power supply
for unipolar switches. Applied devices for disconnection
from the power supply should be designed so that
10 their air gaps should exceed 3 mm.

Recommendations for use
• No part of the appliance must be immersed
in water (e.g. in a bathtub etc.).
• The heated towel rail is designed for drying
fabrics washed in water only. Do not dry
products soaked in inflammable liquids.
• Never use the bathroom dryer as a ladder.
• The surface temperature of the bathroom
dryer does not exceed 60°C.
• Covering the bathroom dryer's surface, when
switched on, will increase its temperature more
than for an uncovered dryer. The actual temperature depends on the type and thickness of hung
fabric. For this reason attention must be paid to
the information regarding the ironing temperature stated by the fabric manufacturers.

Note:
Products marked with
(allowable
temperature: 150°C), and
(allowable
temperature: 200°C) can hang on the
bathroom dryer for an unlimited period
of time. In case of other markings, special
attention must be paid, since there is
a possibility of fabric fibres sticking to
the bathroom dryer surface.
The appliance must not be dismantled or
repaired by the customer. If the manufacturer
or customer service finds irregularities in use,
the warranty becomes null and void.
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Maintenance
Disconnect the power supply before starting to
clean the appliance. Wash the appliance surface
with a sponge or cloth moistened with water
with the addition of mild detergents
(e. g. dish washing liquid).
Water must not drip on the appliance during
cleaning. Never use caustic or abrasive cleaning
agents, or sharp objects, since these may
damage the towel dryer surface. The bathroom
dryer must not be reconnected until the cleaned
surfaces are completely dry. External surfaces
must not be painted with any paints or
varnishes.
• Varnished elements of the body of
the heated towel rail
Use warm water and mild detergents
(e.g. washing-up liquid) to wash the body.
• Chrome plated elements of the body of
the heated towel rail
Use mild detergents or cleaning products
dedicated for maintenance of chromium-plated
surfaces to wash the body.
• Plastic elements: connecting and mounting
components
Use warm water and mild detergents to wash
the surfaces. External surfaces must not be
painted or varnished.
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Standard version. Power supply cord with plug.

Type

CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

700
700r
700c
800
800r
800c
900
900r
900c

Dimensions
width x height
[mm]
527
527
527
527
527
527
527
527
527

x
x
x
x
x
x
x
x
x

697
697
697
997
997
997
1227
1227
1227

Power
[W]

Colour

130
130
95
175
175
175
230
230
230

White
RAL
Chromium
White
RAL
Chromium
White
RAL
Chromium

Special version. Power supply cord without plug.
Connection through the bracket.

Type

CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

700N
700Nr
700Nc
800N
800Nr
800Nc
900N
900Nr
900Nc

Dimensions
width x height
[mm]
527
527
527
527
527
527
527
527
527

x
x
x
x
x
x
x
x
x

697
697
697
997
997
997
1227
1227
1227

Power
[W]

Colour

130
130
95
175
175
175
230
230
230

White
RAL
Chromium
White
RAL
Chromium
White
RAL
Chromium
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Environment protection
In accordance with the applicable regulations of
law, electric appliances no longer in use must be
disposed of in an appropriate manner. A marking
shown on the product or its packaging indicates
that the appliance must not be disposed of with
household waste.

It is a duty of users to deliver appliances no
longer in use to a specialised point of environmentally safe waste disposal. Local authorities,
municipal services or your product dealer may be
contacted in order to receive detailed information
concerning local waste collection system for
electric appliances.
Remember that household waste management
plays a crucial role in the process of reclaiming
and recycling resources from appliances no
longer in use. Through observing these requirements we help protecting the natural environment.
The electric heated towel rail does not contain
any substances classified as harmful or hazardous
to the environment.
Reusing and recycling of appliances no longer
in use:
No hazardous substances, materials or subparts
are present in the device, as listed in Annex 5
14 to the Waste Electrical and Electronic Equipment

Act (WEEE).
No element or subpart of the device can be
reused.
When disassembling the device no longer in use:
• Disconnect the power supply cords.
• Dispose of the steel body of the device
as steel metal waste.
• Separate plastic elements: fixing brackets,
insulation of power supply cords, plug case
etc. and recycle.
• Dispose of the copper wires of electric cables
as copper metal waste.
• Recycle electronic components in order
to reclaim raw materials.

Health protection
The electric heated towel rail does not contain
any substances classified as harmful or hazardous
to health.

Applicable standards
and regulations
The product is compliant with and meets the
requirements of the applicable standards and
regulations:
2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD)
2011/65/UE Restriction of Hazardous Substances
(RoHS II) Directive
The electric heated towel rail has the

marking.
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Warranty
ELEKTRA grants a 2-year warranty
(from the date of purchase) for ELEKTRA
bathroom dryers.

Warranty conditions
1. For the claim to be recognized, the following
are required:
a) installation of the dryer in accordance
with this installation manual;
b)proof of purchase of the bathroom dryer;
c) the correctly filled warranty card.
2. The warranty shall be null and void if any
changes to the construction design are made,
any repairs are performed individually or
the data plate is removed or damaged.
3. The warranty shall not cover defects:
a) occurring as a result of fortuitous events
such as: fire, flood, lightning, activity
of chemical agents, overvoltages in the
power supply network;
b)mechanical defects of the dryer and
accessories such as: connection cords,
plugs, etc.;
c) related to improper installation and use.
4. ELEKTRA undertakes, as part of warranty,
to cover expenses associated solely with
replacement or repair of a faulty product
resulting from manufacturing defects.
16

Note:
Claims shall be submitted together with
the Warranty Card and the proof of
purchase to the point of sale of the
dryer or to ELEKTRA.

Type

Colour
Serial
Number
Date
Clerk / Installer
signature

Company
Stamp / Seal
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Uwaga:
Zasady bezpieczeństwa
Niniejszy sprzęt może być
użytkowany przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat i przez osoby
o obniżonych możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
został nadzór lub instruktaż
odnośnie do użytkowania sprzętu
w bezpieczny sposób, tak aby
związane z tym zagrożenia były
zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.
• Wyrób należy użytkować
zgodnie z przeznaczeniem,
stosując się do zasad montażu
i eksploatacji zawartych
w niniejszej instrukcji.
• Suszarka nie jest zabawką,
dlatego należy zadbać, aby
dzieci, bez dozoru osoby
dorosłej, nie miały bezpośredniego kontaktu z urządzeniem.
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• Ze względu na bezpieczeństwo
małych dzieci, suszarka
powinna być zamontowana tak
aby jej najniższa rozgrzewająca
się część znajdowała się poza
zasięgiem dzieci tj. minimum
60 cm powyżej podłogi.
• Należy zwrócić uwagę, że
powierzchnia pracującej suszarki
jest gorąca, a jej dotknięcie
może grozić poparzeniem.
• Nie wykorzystywać konstrukcji
jako elementu nośnego
(np. jako drabiny).
• Nie zanurzać żadnej z części
urządzenia w wodzie
(np. wannie itp.).
• Suszarka posiada przewód
zasilający nieodłączalny, który
w przypadku uszkodzenia,
w celu uniknięcia zagrożenia,
musi zostać wymieniony
u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
• W przypadku stwierdzenia
wadliwego działania urządzenia,
22

lub uszkodzenia elementów
składowych suszarkę należy
odłączyć od instalacji zasilającej
i skontaktować się ze
sprzedawcą.
• Zabrania się wyjmowania
korków zamykających końce
suszarki, wkładania przedmiotów lub wlewania płynów do
korpusu. Grozi to porażeniem
prądem oraz zniszczeniem
urządzenia.
• Naprawy i modyfikacje przeprowadzane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji mogą powodować
zagrożenie zdrowia lub życia
użytkowników.
• W przypadku konieczności
stosowania do podłączenia
suszarki dodatkowych
elementów przyłączeniowych
takich jak: regulatory,
wyłączniki, przedłużacze itp.
elementy te muszą być odpowiednio dobrane (informacja
podana w ich dokumentacji)
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i spełniać odpowiednie przepisy
w tej dziedzinie.
• Na czas dłuższej nieobecności
oraz czyszczenia suszarki należy
ją wyłączyć poprzez wyjęcie
wtyczki z gniazda (nie ciągnąć
za przewód!) lub za pomocą
wyłącznika w przypadku wersji
CX...N.
Urządzenie musi znajdować się
w strefie oddalonej o minimum
60 cm od wanny, zlewu,
umywalki, kabiny natryskowej,
basenu itp.
PROSIMY O STOSOWANIE
WYROBU ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAWARTYMI W INSTRUKCJI
MONTAŻU, UŻYTKOWANIA
i KONSERWACJI ORAZ
O ZAPOZNANIE SIĘ
Z WARUNKAMI GWARANCJI.
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Przeznaczenie
Elektryczna suszarka typu ELEKTRA CX służy do
suszenia ręczników, części garderoby itp. pranych
w wodzie. Może być instalowana w każdym pomieszczeniu posiadającym doprowadzenie energii
elektrycznej (~230V, 50/60Hz), szczególnie w pomieszczeniach takich jak łazienka, kuchnia, pokój
kąpielowy, zakład fryzjerski itp. Konstrukcja suszarki
gwarantuje stałą, bezpieczną pracę. Przyrost temperatury nieosłoniętej powierzchni suszarki,
w ciągłej pracy, nie przekracza 60°C.

Dane techniczne
Zasilanie: ~230V, 50/60Hz
Moc: 95÷230W
Moc zależy od typu suszarki. Informacja o mocy
zamieszczona jest na tabliczce znamionowej.
Zasilanie: 220-240V~, 50/60Hz
Moc i stopień ochrony obudowy: Moc i stopień
ochrony obudowy zależy od modelu suszarki.
Informacje zamieszczone są na tabliczce
znamionowej.
Masa: Masa zależy od modelu suszarki i podana
jest na etykiecie.
Klasa ochronności zgodnie z IEC: I . Oznacza to,
że przewód przyłączeniowy posiada żyłę ochronną,
która wymaga podłączenia do przewodu
ochronnego (PE) instalacji elektrycznej bezpośrednio
w przypadku (CX...N) lub poprzez gniazdo wyposażone w odpowiedni styk ochronny (dla standardowego modelu).
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Instrukcja montażu
standardowej wersji suszarki
CX z wtyczką
1. Zamontować elementy uchwytu bez wkrętów
(6) i kołków rozporowych (8) (wg rys.)
2. Ustalić i zaakceptować położenie suszarki
na ścianie.
3. W wyznaczonych miejscach wywiercić otwory,
a następnie wprowadzić kołki rozporowe.
4. Przy pomocy wkrętów (6) przymocować
do ściany elementy (7) (wg rys.)
5. Przy pomocy wkrętów (9) przymocować
suszarkę wraz z uprzednio zamontowanymi
do niej elementami.

Elementy uchwytu
1
2
3
4
5
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korpus suszarki
śruba M6
tulejka Ø13
podkładka
nakrętka M6

6
7
8

9

wkręt 6x70
korpus uchwytu
kołek rozporowy
Ø10x50
wkręt 2,9x9,5

Instrukcja montażu wersji
specjalnej suszarki CX...N
z przewodem zasilającym
w uchwycie grzejnika
Wersja specjalna suszarki CX z literą N różni się od
normalnej tym, że przewód przyłączeniowy suszarki
wyprowadzony jest poprzez wspornik i nie ma na
końcu wtyczki.
1. Zamontować elementy trzech uchwytów suszarki
zgodnie z instrukcją montażu standardowej
suszarki CX.
2. Czwarty uchwyt poprzez który wprowadzony jest
przewód przyłączeniowy nie jest mocowany do
ściany.

Elementy uchwytu grzejnika CX...N
1
2

korpus suszarki
korpus uchwytu

3
4

wkręt 2,9x9,5
przewód zasilający

Uwaga:
Części opakowania mogą być niebezpieczne
dla dzieci. Opakowanie przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Podłączenie do sieci
i regulacja
(włączenie i wyłączenie urządzenia)
Uruchomienie standardowej suszarki CX
(wersja z wtyczką) następuje po włożeniu wtyczki do
gniazda elektrycznego (230V; 50Hz) wyposażonego
w kołek ochronny.
• W celu rozpoczęcia pracy suszarki wtyczkę należy
podłączyć do gniazda elektrycznego wyposażonego
w styk ochronny oraz dodatkowo ustawić klawisz
w pozycję „I”. Wskazane jest aby pracę urządzenia
okresowo kontrolować.
• Do bezpośredniego podłączenia urządzenia należy
stosować elementy (przewód, wtyczka) fabrycznie
zainstalowane do wyrobu.
• Aby wyłączyć suszarkę należy ustawić przełącznik
w pozycję "O" - nie jest konieczne wyjmowanie
wtyczki z gniazda.
Uruchomienie suszarki CX...N z przewodem
w uchwycie (wersja bez wtyczki).
• W przypadku suszarki z przewodem zasilającym
bez wtyczki, która będzie przyłączona na stałe do
instalacji elektrycznej, instalacja taka musi być
wyposażona w środki umożliwiające odłączanie
urządzenia poprzez odłączenie na wszystkich
biegunach w przypadku łączników dwubiegunowych lub odłączenie od źródła zasilania przewodu
fazowego, w przypadku łącznika jednobiegunowego. Zastosowane środki odłączania urządzenia
od źródła zasilania powinny być skonstruowane
tak, aby odstępy izolacyjne powietrzne były
nie mniejsze niż 3mm.
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Uwagi eksploatacyjne
• Nie zanurzać żadnej z części urządzenia
w wodzie (np. wannie itp.).
• Suszarka przeznaczona jest do suszenia tkanin
pranych tylko w wodzie. Nie należy suszyć
wyrobów nasiąkniętych środkami łatwopalnymi.
• Nie wykorzystywać konstrukcji jako drabiny.
• Przyrost temperatury na nieosłoniętej powierzchni
suszarki nie przekracza 60°C.
• Przykrycie powierzchni suszarki powoduje większy
wzrost temperatury niż w przypadku pracy
z nieosłoniętymi powierzchniami. Wysokość
temperatury zależy od rodzaju i grubości
powieszonego materiału. Należy zatem zwrócić
uwagę na informacje o temperaturze prasowania
podawaną przez producentów tekstyliów.

Uwaga:
Wyroby oznaczone:
(dopuszczalna temperatura 150°C) oraz
(dopuszczalna
temperatura 200°C) mogą wisieć na suszarce
bez ograniczeń. W przypadku pozostałych
oznaczeń należy zachować szczególną
ostrożność, istnieje bowiem możliwość przywierania włókien materiału do powierzchni
suszarki.

Urządzenia nie wolno samodzielnie rozkręcać
ani dokonywać żadnych napraw. W przypadku
stwierdzenia przez producenta lub zakład serwisowy nieprawidłowości w użytkowaniu wyrobu
gwarancja traci ważność.
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Konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć
zasilanie suszarki od sieci elektrycznej.
Powierzchnie zmywać gąbką lub szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnych detergentów
(np. płynu do mycia naczyń).
Nie dopuszczać aby po urządzeniu, w czasie
czyszczenia, ściekała woda. W żadnym przypadku
nie stosować żrących i ściernych środków
czyszczących oraz ostrych przedmiotów.
Może to spowodować uszkodzenie powierzchni
suszarki. Suszarkę włączyć ponownie po całkowitym wyschnięciu czyszczonych powierzchni.
Powierzchni zewnętrznych nie wolno malować
żadnymi farbami lub lakierami.
• Elementy lakierowane – korpus suszarki
Powierzchnie zmywać ciepłą wodą z dodatkiem
delikatnych detergentów (np. płynu do mycia
naczyń).
• Elementy chromowane – korpus suszarki
Powierzchnie zmywać przy pomocy delikatnych
detergentów lub środków przeznaczonych do
konserwacji powierzchni chromowanych.
• Elementy z tworzywa sztucznego – elementy
przyłączeniowe i montażowe
Powierzchnie zmywać ciepłą wodą z dodatkiem
delikatnych detergentów.
Powierzchni zewnętrznych nie wolno malować
żadnymi farbami lub lakierami.
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Wykonanie standardowe. Przewód przyłączeniowy
zakończony wtyczką.

Typ

CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

700
700r
700c
800
800r
800c
900
900r
900c

Wymiary
szer. x wys.
[mm]

Moc
[W]

Kolor

527
527
527
527
527
527
527
527
527

130
130
95
175
175
175
230
230
230

biały
RAL
chrom
biały
RAL
chrom
biały
RAL
chrom

x
x
x
x
x
x
x
x
x

697
697
697
997
997
997
1227
1227
1227

Wykonanie specjalne. Przewód przyłączeniowy
bez wtyczki. Połączenie poprzez korpus uchwytu.

CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

Typ

Wymiary
szer. x wys.
[mm]

Moc
[W]

Kolor

700N
700Nr
700Nc
800N
800Nr
800Nc
900N
900Nr
900Nc

527
527
527
527
527
527
527
527
527

130
130
95
175
175
175
230
230
230

biały
RAL
chrom
biały
RAL
chrom
biały
RAL
chrom

x
x
x
x
x
x
x
x
x

697
697
697
997
997
997
1227
1227
1227
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Suszarkielektryczne
ELEKTRACX

Ochrona środowiska
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
urządzenia elektryczne, wycofywane z użytkowania
ze względu na ochronę środowiska, wymagają
specjalistycznego usunięcia. Z tego powodu nie mogą
być usuwane wraz ze śmieciami z gospodarstwa
domowego. O zakazie tym informuje specjalny znak
umieszczony na zakupionym przez Państwa wyrobie
lub jego opakowaniu:

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego
sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu
właściwego jego przetworzenia. Informacje
o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy.
Pamiętajmy, że gospodarstwa domowe spełniają
ważną rolę w procesie odzysku i recyklingu
materiałów pochodzących ze zużytego sprzętu.
Przestrzegając powyższych wymagań przyczyniamy
się do ochrony środowiska. Suszarka nie zawiera
substancji zakwalifikowanych jako niebezpieczne
dla środowiska.
Ponowne użycie i przetwarzanie zużytego sprzętu:
W konstrukcji urządzenia nie występują składniki
niebezpieczne, materiały i części składowe określone
w załączniku nr.5 do ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym. Żaden z elementów
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i części składowych urządzenia nie nadaje się
do ponownego użycia. W przypadku demontażu
zużytego urządzenia należy:
• Odłączyć od urządzenia przewody zasilające
• Obudowę stalową zużytego sprzętu przekazać,
jako złom stalowy
• Odseparować elementy z tworzyw sztucznych:
uchwyty mocujące, izolacje przewodów zasilających,
obudowę wtyczki itp. i przekazać do recyklingu
• Miedziane żyły przewodów elektrycznych
przekazać jako złom miedziany
• Części elektroniczne przekazać do recyklingu,
celem odzyskania surowców

Ochrona zdrowia
Suszarka nie zawiera substancji zakwalifikowanych
jako niebezpieczne dla zdrowia.

Normy i przepisy
Wymogi norm i przepisów:
2014/35/UE - Niskonapięciowe wyroby elektryczne
2011/65/UE-Dyrektywa UE w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Suszarka posiada oznaczenie
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Suszarkielektryczne
ELEKTRACX

Karta Gwarancyjna
ELEKTRA udziela 2-letniej gwarancji (licząc od
daty zakupu) na suszarki łazienkowe ELEKTRA.

Warunki gwarancji
1. Uznanie reklamacji wymaga:
a) instalacji suszarki zgodnie z niniejszą
instrukcją montażu
b)dowodu zakupu suszarki łazienkowej
c) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej
2. Gwarancja traci ważność w przypadku
dokonywania zmian konstrukcyjnych,
samodzielnych napraw oraz zerwania lub
uszkodzenia tabliczki znamionowej
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń:
a) powstałych w wyniku zdarzeń losowych
jak: pożar, powódź, uderzenie pioruna,
działania środków chemicznych, wystąpienia
przepięć w sieci elektrycznej
b)mechanicznych suszarki oraz akcesoriów
takich jak: przewody przyłączeniowe,
wtyczki, itp.
c) związanych z niewłaściwym montażem
i eksploatacją
4. ELEKTRA w ramach gwarancji zobowiązuje się
do poniesienia kosztów związanych wyłącznie
z wymianą lub naprawą wadliwego produktu
spowodowanego defektami produkcyjnymi.
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Uwaga:
Reklamacje należy składać wraz z Kartą
Gwarancyjną oraz dowodem zakupu
w miejscu sprzedaży suszarki lub w firmie
ELEKTRA.

Typ

Kolor
Numer
fabryczny
Data
Podpis Sprzedawcy
lub Instalatora

Pieczątka
punktu sprzedaży
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX

Installation manual

UK

Instrukcja montażu

PL

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó

RU

Âíèìàíèå:

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
Ýòî îáîðóäîâàíèå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äåòüìè â âîçðàñòå íå
ìåíåå 8 ëåò è ëèöàìè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè è óìñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè, à òàêæå
ëèöàìè áåç îïûòà ðàáîòû
è çíàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ òîëüêî
ïîä ïðèñìîòðîì è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èíñòðóêòàæà ïî áåçîïàñíîìó
èñïîëüçîâàíèþ îáîðóäîâàíèÿ, òàê
÷òîáû áûëè ïîíÿòû ñâÿçàííûå
ñ ýòèì óãðîçû. Äåòè íå äîëæíû
èãðàòüñÿ ñ îáîðóäîâà-íèåì. Äåòè
áåç ïðèñìîòðà íå äîëæíû
âûïîëíÿòü î÷èñòêè
è êîíñåðâàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
• Èçäåëèå ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî íàçíà÷åíèåì, ñîáëþäàÿ èíñòðóêöèè
ïî ìîíòàæó è ïðèìåíåíèþ,
óêàçàííûå â íàñòîÿùåì
ðóêîâîäñòâå.
• Ñóøèëêà íå ÿâëÿåòñÿ èãðóøêîé,
ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ, ÷òîáû äåòè áåç
ïðèñìîòðà âçðîñëîãî ëèöà íå
èìåëè ïðÿìîãî êîíòàêòà
ñ óñòðîéñòâîì.
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX
• Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ìàëåíüêèõ äåòåé, ñóøèëêó
íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü òàê,
÷òîáû å¸ íèæíÿÿ, íàãðåâàþùàÿñÿ ÷àñòü áûëà íåäîñòóïíà äëÿ
äåòåé, ò.å. ìèíèìóì 60 ñì íàä
ïîëîì.
• Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè
ãîðÿ÷àÿ è ïðèêîñíîâåíèå ê íåé
ìîæåò âûçâàòü îæîãè.
• Íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü êîíñòðóêöèè â êà÷åñòâå íåñóùåãî
ýëåìåíòà (íàïð. â êà÷åñòâå
ñòðåìÿíêè).
• Íå ïîãðóæàòü íèêàêîé ÷àñòè
óñòðîéñòâà â âîäå
(íàïð. â âàííå, è ò.ï.).
• Ñóøèëêà èìååò íåîòñîåäèíÿåìûé ïðîâîä ïèòàíèÿ, êîòîðûé
â ñëó÷àå ïîâðåæäåíèÿ, âî
èçáåæàíèå îïàñíîñòè, íåîáõîäèìî çàìåíèòü ó ïðîèçâîäèòåëÿ
èëè â ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ìàñòåðñêîé.
• Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòè ïðèáîðà, èëè
ïîâðåæäåíèÿ ñîñòàâëÿþùèõ
äåòàëåé, ñóøèëêó íåîáõîäèìî
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îòñîåäèíèòü îò èñòî÷íèêà
ïèòàíèÿ è ñâÿçàòüñÿ ñ ïðîäàâöîì.
• Çàïðåùàåòñÿ ñíèìàòü çàãëóøêè,
çàêðûâàþùèå êîíöû ñóøèëêè,
à òàêæå âñòàâëÿòü ïðåäìåòû
èëè çàëèâàòü æèäêîñòè â êîðïóñ.
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîðàæåíèþ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, à
òàêæå ïîâðåäèòü îáîðóäîâàíèå.
• Ðåìîíòû è ìîäèôèêàöèè,
âûïîëíåííûå íåêâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, ìîãóò
ïîñòàâèòü ïîä óãðîçó çäîðîâüå
èëè æèçíü ïîëüçîâàòåëåé.
• Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ïðèìåíåíèÿ äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ñîåäèíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ, òàêèõ êàê:
ðåãóëÿòîðû, âûêëþ÷àòåëè, óäëèíèòåëè è ò.ï., ýòè ýëåìåíòû
íåîáõîäèìî ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì ïîäîáðàòü (èíôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ â èõ äîêóìåíòàöèè) ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì
ïðàâèëàì â ýòîé îáëàñòè.
• Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì îòñóòñòâèè, èëè âî âðåìÿ î÷èñòêè
ñóøèëêè, íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX
å¸ îò ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, âûòàùèâ øòåïñåëü èç ðîçåòêè
(íå òÿíèòå çà ïðîâîä!), èëè
ñ ïîìîùüþ âûêëþ÷àòåëÿ
â ñëó÷àå âåðñèè CX...N.
Óñòðîéñòâî äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ
íà ìèíèìàëüíîì ðàññòîÿíèè
60 ñì îò âàííû, ðàêîâèíû,
äóøåâîé êàáèíû, áàññåéíà, è ò.ï.
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ, ÈÑÏÎËÜÇÓÉÒÅ
ÏÐÈÁÎÐ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
Ñ ÓÑËÎÂÈßÌÈ, ÓÊÀÇÀÍÍÛÌÈ
Â ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÅ ÏÎ ÌÎÍÒÀÆÓ,
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ È ÊÎÍÑÅÐÂÀÖÈÈ, À ÒÀÊÆÅ ÎÇÍÀÊÎÌÈÒÅÑÜ
Ñ ÓÑËÎÂÈßÌÈ ÃÀÐÀÍÒÈÈ.
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Íàçíà÷åíèå
Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñóøèëêà òèïà ELEKTRA ÑÕ
ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè ïîëîòåíåö, ýëåìåíòîâ
îäåæäû è ò.ï., ïîñòèðàííûõ â âîäå. Îíà ìîæåò
áûòü óñòàíîâëåíà â ëþáîì ïîìåùåíèè ñ
ýëåêòðîïðîâîäêîé (~220/230 Â, 50/60Ãö). ×àùå
âñåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ â âàííûõ, êóõíÿõ,
òóàëåòàõ, ïàðèêìàõåðñêèõ è ò.ä. Êîíñòðóêöèÿ
ýëåêòðîñóøèëêè ELEKTRA ÑÕ îáåñïå÷èâàåò
ñòàáèëüíóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîòó. Òåìïåðàòóðà
îòêðûòûõ ýëåìåíòîâ ñóøèëêè âî âðåìÿ
íåïðåðûâíîé ðàáîòû íå ïðåâûøàåò 60°Ñ.

Òåõíè÷åñêèå äàííûå
Ýëåêòðîïèòàíèå: ~230 Â, 50/60Ãö
Ìîùíîñòü 95 ÷ 230 Âò
Ìîùíîñòü çàâèñèò îò òèïà ñóøèëêè.
Èíôîðìàöèÿ ïî ìîùíîñòè íàõîäèòñÿ íà
ïàñïîðòíîé òàáëè÷êå.
Ýëåêòðîïèòàíèå: 220-240Â~, 50/60Ãö
Ìîùíîñòü è ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà: Ìîùíîñòü
è ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñà çàâèñèò îò ìîäåëè
ñóøèëêè. Èíôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ íà ïàñïîðòíîé
òàáëè÷êå.
Ìàññà: Ìàññà çàâèñèò îò ìîäåëè ñóøèëêè
è óêàçàíà íà ýòèêåòêå.
Êëàññ çàùèòû â ñîîòâåòñòâèè IEC: I. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü èìååò çàùèòíûé
ïðîâîä, êîòîðûé òðåáóåò ïîäêëþ÷åíèÿ ê çàùèòíîìó ïðîâîäó çàùåìëåíèÿ (PE) ýëåêòðîñåòè,
íåïîñðåäñòâåííî â ñëó÷àå (CX...N), èëè ÷åðåç
ðîçåòêó ñ çàùèòíûì êîíòàêòîì (äëÿ ñòàíäàðòíîé
ìîäåëè).
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Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
ñòàíäàðòíîé âåðñèè
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ CX
ñî øòåïñåëåì
1. Ñîáðàòü ýëåìåíòû êðîíøòåéíà, áåç øóðóïîâ
(6) è äþáåëåé (8) (êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå).
2. Âûáðàòü ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ
ñóøèëêè íà ñòåíå.
3. Ïðîñâåðëèòü îòâåðñòèÿ â çàðàíåå íàìå÷åííûõ òî÷êàõ è âñòàâèòü äþáåëè.
4. Èñïîëüçóÿ ñàìîðåçû (6), ïðèêðåïèòü
ýëåìåíòû êðîíøòåéíà (7) ê ñòåíå
(êàê ïîêàçàíî íà ðèñóíêå).
5. Èñïîëüçóÿ øóðóïû (9), ïðèêðåïèòü ñóøèëêó
ê êðîíøòåéíó âìåñòå ñ ýëåìåíòàìè,
ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíîâëåííûìè íà íåå.

Ýëåìåíòû êðîíøòåéíà
1

2
3
4
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êîðïóñ ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ
øóðóï Ì6
ìóôòà Ø13
øàéáà

5
6
7
8
9

ãàéêà Ì6
ñàìîðåç 6õ70
êîðïóñ êðåïëåíèÿ
äþáåëü Ø10õ50
øóðóï 2,9õ9,5

Èíñòðóêöèÿ ïî ìîíòàæó
ñïåöèàëüíîé âåðñèè
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ
CX...N ñ ïðîâîäîì
ïèòàíèÿ â êðåïëåíèè
îáîãðåâàòåëÿ
Ñïåöèàëüíàÿ âåðñèÿ ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ CX
ñ áóêâîé N îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîé âåðñèè, òåì
÷òî ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ
ïðîâåä¸í ÷åðåç êðåïëåíèå è íå èìååò øòåïñåëÿ.
1. Óñòàíîâèòü ÷àñòè òð¸õ êðåïëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî ìîíòàæó ñòàíäàðòíîãî
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ CX.
2. ×åòâ¸ðòîå êðåïëåíèå, ÷åðåç êîòîðîå ïðîâåä¸í
ñîåäèíèòåëüíûé ïðîâîä íå êðåïèòñÿ ê ñòåíå.

Ýëåìåíòû êðåïëåíèÿ ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ CX...N
1

2

êîðïóñ ïîëîòåí
öåñóøèòåëÿ
êîðïóñ êðåïëåíèÿ

3
4

ñàìîðåç 2,9õ9,5
êàáåëü ïèòàíèÿ
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Ñóøèëêè ÑÕ ñ íàíåñ¸ííîé áóêâîé N
îòëè÷àþòñÿ îò ñòàíäàðòíûõ òåì, ÷òî
ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ
ïðîèñõîäèò ÷åðåç êðîíøòåéí áåç âèëêè
íà êîíöå. Îïîðà, ÷åðåç êîòîðóþ ïðîõîäèò
ñîåäèíèòåëüíûé êàáåëü íå êðåïèòñÿ ê ñòåíå.

Âíèìàíèå:
Ýëåìåíòû óïàêîâêè ìîãóò áûòü
îïàñíû äëÿ äåòåé. Õðàíèòå óïàêîâêó
â ìåñòå íåäîñòóïíîì äëÿ äåòåé.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
è ðåãóëèðîâêà

(âêëþ÷åíèå è âûêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà)
Ñòàíäàðòíàÿ Ñóøèëêà CX (âåðñèÿ ñî øòåïñåëåì)
íà÷èíàåò ðàáîòàòü ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ øòåïñåëÿ
ê ðîçåòêå ñ çàçåìëåíèåì (230Â, 50Ãö)
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•

×òîáû ñóøèëêà íà÷àëà ðàáîòàòü íåîáõîäèìî
âñòàâèòü âèëêó â ýëåêòðè÷åñêóþ ðîçåòêè
ñ çàùèòíûì êîíòàêòîì è äîïîëíèòåëüíî
ïåðåêëþ÷èòü êíîïêó â ïîëîæåíèå «I».
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðèîäè÷åñêè ïðîâåðÿòü
ðàáîòó ñóøèëêè.

•

Äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ýëåìåíòû
(ïðîâîä, âèëêà), óñòàíîâëåííûå íà çàâîäå.

•

×òîáû âûêëþ÷èòü ñóøèëêó ïåðåêëþ÷èòå
êíîïêó â ïîëîæåíèå «Î» – íåò íåîáõîäèìîñòè
âûíèìàòü âèëêó èç ðîçåòêè.

• Ïîäêëþ÷åíèå ñóøèëêè CX...N ñ ïðîâîäîì
â êðåïëåíèè (âåðñèÿ áåç øòåïñåëÿ)

• Â ñëó÷àå ñóøèëêè ñ ïðîâîäîì áåç øòåïñåëÿ,
êîòîðàÿ áóäåò ïîñòîÿííî ïîäêëþ÷åíà
ê ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, òàêàÿ ñèñòåìà äîëæíà
áûòü îñíàùåíà ñðåäñòâàìè, ïîçâîëÿþùèìè
íà îòêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà ÷åðåç îòñîåäèíåíèå
íà âñåõ ïîëþñàõ, â ñëó÷àå äâóõïîëþñíîãî
ñîåäèíåíèÿ, èëè îòêëþ÷åíèå ôàçíîãî ïðîâîäà,
â ñëó÷àå îäíîïîëþñíîãî ïðèñîåäèíåíèÿ.
Ñðåäñòâà îòñîåäèíåíèÿ óñòðîéñòâà îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ äîëæíû áûòü ñêîíñòðóèðîâàíû
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èçîëèðóþùèé âîçäóøíûé
çàçîð ñîñòàâëÿë íå ìåíåå 3ìì.

Óêàçàíèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
•

Íåëüçÿ îêóíàòü â âîäó êàêóþ-ëèáî ÷àñòü
ñóøèëêè (íàïðèìåð, â âàííó è ò.ä.).

•

Ñóøèëêà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñóøêè òêàíåé,
ïîñòèðàííûõ òîëüêî â âîäå. Íå ñóøèòü
èçäåëèé, ïðîïèòàííûõ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ âåùåñòâàìè.

•

Íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ñóøèëêó â êà÷åñòâå
ëåñòíèöû.

•

Òåìïåðàòóðà îòêðûòûõ ÷àñòåé ñóøèëêè
íå ïðåâûøàåò 60°Ñ.

•

Åñëè ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè ÷åì-ëèáî íàêðûòà,
åå òåìïåðàòóðà ïîäíèìàåòñÿ âûøå òåìïåðàòóðû â íåíàêðûòîì ñîñòîÿíèè. Ôàêòè÷åñêàÿ
òåìïåðàòóðà çàâèñèò îò òèïà è òîëùèíû
ñîõíóùåãî ìàòåðèàëà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå
íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà òåìïåðàòóðó ãëàæåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ ðîèçâîäè47
òåëåì òêàíè.

Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX
Âíèìàíèå:
Òêàíè, ïîìå÷åííûå çíàêîì
(äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà 150°C) è
(äîïóñòèìàÿ
òåìïåðàòóðà 200°C) ìîãóò âèñåòü íà
ñóøèëêå áåç îãðàíè÷åíèé ïî âðåìåíè.
Ïðè íàëè÷èè äðóãèõ ìàðêèðîâîê,
íóæíî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå,
íåò ëè âåðîÿòíîñòè ïðèëèïàíèÿ âîëîêîí
òêàíè ê ïîâåðõíîñòè ñóøèëêè.

Ïðèáîð íåëüçÿ äåìîíòèðîâàòü èëè ïðîèçâîäèòü ðåìîíò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Åñëè ïðîèçâîäèòåëü èëè òåõñåðâèñ îáíàðóæèò
íàðóøåíèÿ â èñïîëüçîâàíèè, ãàðàíòèÿ
ñòàíîâèòñÿ íåäåéñòâèòåëüíîé è àííóëèðóåòñÿ.
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Óõîä
Ïåðåä íà÷àëîì ÷èñòêè íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü
ïèòàíèå ñóøèëêè îò ýëåêòðîñåòè.
Ïðîòðèòå ïîâåðõíîñòü ïðèáîðà ãóáêîé
èëè òêàíüþ, ñìî÷åííîé âîäîé ñ äîáàâëåíèåì
ìÿãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà (íàïðèìåð,
æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû).
Âî âðåìÿ ÷èñòêè âîäà íå äîëæíà êàïàòü íà
ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè. Íå èñïîëüçóéòå åäêèå
èëè àáðàçèâíûå ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà è îñòðûå
ïðåäìåòû, ò.ê. îíè ìîãóò ïîâðåäèòü
ïîâåðõíîñòü ñóøèëêè. Íå âêëþ÷àéòå ïðèáîð
â ñåòü äî òîãî, êàê åãî ïîâåðõíîñòü ñòàíåò
ñîâåðøåííî ñóõîé. Íå êðàñüòå âíåøíèå ÷àñòè
ïðèáîðà êðàñêîé èëè ëàêîì.
•

Ëàêèðîâàííûå äåòàëè êîðïóñà ñóøèëêè.
Ïîâåðõíîñòü ìûòü ò¸ïëîé âîäîé
ñ äîáàâëåíèåì ìÿãêèõ äåòåðãåíòîâ
(íàïð, æèäêîñòè äëÿ ìûòüÿ ïîñóäû).

•

Õðîìèðîâàííûå äåòàëè êîðïóñà ñóøèëêè.
Ïîâåðõíîñòè ìûòü ñ ïîìîùüþ ìÿãêèõ
äåòåðãåíòîâ èëè ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ óõîäà çà õðîìèðîâàííûìè
ïîâåðõíîñòÿìè.

•

Ïëàñòìàññîâûå äåòàëè ñîåäèíèòåëüíûå
è ìîíòàæíûå ýëåìåíòû. Ïîâåðõíîñòè ìûòü
ò¸ïëîé âîäîé ñ äîáàâëåíèåì ìÿãêèõ
äåòåðãåíòîâ. Âíåøíèõ ïîâåðõíîñòåé íåëüçÿ
êðàñèòü íèêàêèìè êðàñêàìè èëè ëàêàìè.
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX
Ñòàíäàðòíîå èñïîëíåíèå. Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòè
÷åðåç êàáåëü ñ åâðîâèëêîé.
Ðàçìåðû

Òèï

øèðèíà x âûñîòà

Ìîùíîñòü
[Âò]

Öâåò

CX 700
CX 700r
CX 700c
CX 800
CX 800r
CX 800c
CX 900
CX 900r
CX 900c

527 x 697
527 x 697
527 x 697
527 x 997
527 x 997
527 x 997
527 x 1227
527 x 1227
527 x 1227

130
130
95
175
175
175
230
230
230

Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì

[ìì]

Ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå. Ïðèñîåäèíèòåëüíûé
êàáåëü áåç âèëêè. Ïîäêëþ÷åíèå ÷åðåç êîðïóñ
êðåïëåíèÿ.
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Ðàçìåðû

Òèï

øèðèíà x âûñîòà

Ìîùíîñòü
[Âò]

Öâåò

CX 700N
CX 700Nr
CX 700Nc
CX 800N
CX 800Nr
CX 800Nc
CX 900N
CX 900Nr
CX 900Nc

527 x 697
527 x 697
527 x 697
527 x 997
527 x 997
527 x 997
527 x 1227
527 x 1227
527 x 1227

130
130
95
175
175
175
230
230
230

Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì
Áåëûé
RAL
Õðîì

[ìì]

Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, èçûìàåìîå
èç ýêñïëóàòàöèè, òðåáóåò ñïåöèàëüíîé
óòèëèçàöèè ïî ýêîëîãè÷åñêèì ñîîáðàæåíèÿì.
Ïîýòîìó ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ íåëüçÿ óòèëèçèðîâàòü âìåñòå ñ áûòîâûìè îòõîäàìè.
Îá ýòîì çàïðåòå ñîîáùàåò ñïåöèàëüíàÿ
ìàðêèðîâêà, óñòàíîâëåííàÿ íà ïðèîáðåò¸ííîì
Âàìè èçäåëèè, èëè íà åãî óïàêîâêå.

Ïîëüçîâàòåëü îáÿçàí ïåðåäàòü èçíîøåííîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåðàáîòêè â íàçíà÷åííûé ïóíêò ñáîðà.
Èíôîðìàöèþ î äîñòóïíîé ñèñòåìå ñáîðà
èçíîøåííîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ ìîæíî
íàéòè â èíôîðìàöèè ìàãàçèíà èëè ãîðîäñêîì/ðàéîííîì Ñîâåòå.
Ïîìíèòå, ÷òî äîìàøíèå õîçÿéñòâà èãðàþò
âàæíóþ ðîëü â ñáîðå è âòîðè÷íîì èñïîëüçîâàíèè ðàçíûõ ìàòåðèàëîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñîáëþäàÿ âûøåïåðå÷èñëåííûå òðåáîâàíèÿ ñïîñîáñòâóåì
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ñóøèëêà íå ñîäåðæèò âåùåñòâ, êâàëèôèöèðîâàííûõ, êàê îïàñíûå äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû.
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX
Âòîðè÷íîå èñïîëüçîâàíèå è óòèëèçàöèÿ
èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ:
Êîíñòðóêöèÿ óñòðîéñòâà íå ñîäåðæèò íèêàêèõ
îïàñíûì ìàòåðèàëîâ èëè êîìïëåêòóþùèõ
äåòàëåé, ïåðå÷èñëåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 5
Çàêîíà îá óòèëèçàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî
è ýëåêòðîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Íè îäíà èç
äåòàëåé óñòðîéñòâà íåïðèãîäíà äëÿ ïîâòîðíîãî ïðèìåíåíèÿ. Â ñëó÷àå äåìîíòàæà
èçíîøåííîãî óñòðîéñòâà íåîáõîäèìî:
•

Îòñîåäèíèòü êàáåëè ïèòàíèÿ îò
óñòðîéñòâà

•

Ñòàëüíîé êîðïóñ èçíîøåííîãî óñòðîéñòâà
ïåðåäàòü, êàê ñòàëüíîé ìåòàëëîëîì

•

Îòñîåäèíèòü äåòàëè èç ïëàñòìàññ:
êðåï¸æíûå ýëåìåíòû, èçîëÿöèþ êàáåëåé
ïèòàíèÿ, øòåïñåëü âèëêè, è ò.ï.
è ïåðåäàòü íà ïåðåðàáîòêó

•

Ìåäíûå ïðîâîäà ýëåêòðè÷åñêèõ êàáåëåé
ïåðåäàòü, êàê ìåäíûé ìåòàëëîëîì

•

Ýëåêòðîííûå äåòàëè ïåðåäàòü íà ïåðåðàáîòêó äëÿ èçâëå÷åíèÿ âòîðè÷íîãî
ñûðüÿ

Îõðàíà çäîðîâüÿ
Ñóøèëêà íå ñîäåðæèò âåùåñòâ, êëàññèôèöèðîâàííûõ, êàê îïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ.
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Ñòàíäàðòû è ïðàâèëà
Òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ è ïðàâèë:
2014/35/ÅÑ - Íèçêîâîëüòíûå ýëåêòðè÷åñêèå
èçäåëèÿ
Äèðåêòèâà ÅÑ 2011/65/ÅÑ ïî îãðàíè÷åíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ íåêîòîðûõ îïàñíûõ âåùåñòâ
â ýëåêòðè÷åñêîì è ýëåêòðîííîì îáîðóäîâàíèè.
Ñóøèëêà èìååò ìàðêèðîâêó
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Ïîëîòåíöåñóøèòåëè
ELEKTRA CX

Ãàðàíòèéíûé Òàëîí
Êîìïàíèÿ ELEKTRA ïðåäîñòàâëÿåò 2 ãîäà
ãàðàíòèè íà ïîëîòåíöåñóøèòåëè ELEKTRA
(îò äàòû ïîêóïêè).

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà
1) Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïðè óñëîâèè:
a)

ïîëîòåíöåñóøèòåëü óñòàíîâëåí
â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé
èíñòðóêöèåé ïî ïðèìåíåíèþ;

á)

äîêàçàòåëüñòâî ïîêóïêè
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ;

â)

ïðàâèëüíî çàïîëíåííûé
ãàðàíòèéíûé òàëîí.

2) Ãàðàíòèÿ íåäåéñòâèòåëüíà, åñëè ñäåëàíû
ëþáûå êîíñòðóêòèâíûå èçìåíåíèÿ,
ïðîèçâîäèëèñü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåìîíòíûå
ðàáîòû èëè ïàñïîðòíàÿ òàáëè÷êà áûëà
óòåðÿíà èëè ïîâðåæäåíà.
3) Ãàðàíòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïîâðåæäåíèÿ:
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a)

ïîÿâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå ôîðñìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, íàïðèìåð:
îãîíü, íàâîäíåíèå, óäàð ìîëíèè,
âîçäåéñòâèå ñ õèìè÷åñêèìè ðåàãåíòàìè,
ïåðåïàäû â ñåòè ýëåêòðîïèòàíèÿ;

á)

ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ
ïîëîòåíöåñóøèòåëÿ è àêñåññóàðîâ,
òàêèå êàê: ñîåäèíèòåëüíûå ïðîâîäà,
âèëêè è ò.ä.;

â)

ñâÿçàííûå ñ íåïîäõîäÿùåé óñòàíîâêîé
è èñïîëüçîâàíèåì.

4) ELEKTRA ãàðàíòèðóåò, êàê ÷àñòü ãàðàíòèè,
ïîêðûòü çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ çàìåíîé
èëè ðåìîíòîì íåèñïðàâëåííîãî ïðîäóêòà
ñ ïðîèçâîäñòâåííûì äåôåêòîì.

Âíèìàíèå:
Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà
âìåñòå ñ Ãàðàíòèéíûì òàëîíîì
è ÷åêîì ìàãàçèíà èëè îôèñà ELEKTRA
â êîòîðîì áûë êóïëåí ïîëîòåíöåñóøèòåëü.

Òèï
Öâåò
Ôàáðè÷íûé
Íîìåð
Äàòà
Ïîäïèñü ïðîäàâöà
èëè óñòàíîâùèêà
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