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1.  Käterätikuivatil on kaks seinakinnitust. Ülemises seinakinnituses sisaldub elektriühendus. 

2.  Mõõda käterätikuivati asukoht seinal, vt. pilti 1 - 2. Võta veel kontrollmõõdud käterätikuivati enda seinakinnitustelt.

3.  Kontrolli mõõdud ja puuri paigadluskruvide augud seina.

4.  Paigalda vajadusel tüüblid ja kruvi kaasasolevad kruvid seina. Jäta 6 - 10mm-ne vahe, seina ja kruvipea vahele. 

5.  Paigalda tihend ülemise seinakinnituse ja seina vahele (teatud mudelid). Nii väldid niiskuse sattumist seinakinnituse sisemusse.

6.  Vajuta lukustusplaat kinni alumisse seinakinnitusse, vt. pilt 4.

7.  Hoia lukustusplaat paigal ja tõsta kuivati oma asukohale seinale, märgi ja puuri lukustusplaadi kinnituskruvi asukoht.

8.  Keera kõik kruvid kinni (4+1tk). NB! Kinnita kindlasti ka lukustusplaadi kruvi A, pilt 4

üh u

üh u - V m L u :

Kui Velvet ühendadakse vooluvõrku (pistikuga või kohtkindla ühendusega), lülitatakse kuivati tööle lülitist B, asend I. Vt. pilt 5.
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Velvet mudelit koos LED valgustitega saab ühendada vooluvõrku nii, et käterätikuivati LED tuled lülituvad sisse läbi vannitoa üldvalgustuse, 

õi ainult käterätikuivati enda valgustite lülitist C, pilt 5. Elektriühenduse kaabli värvid ja ühendamiseks vajalik skeem jooniste 7 või 8 järgi. 

J näitab, kuidas Velveti valgustid lülituvad sisse läbi vannitoa üldvalguse. Velvet enda valgustite lüliti C peab olema sisse lülitatud ( ).

J 8 näitab, kuidas Velvet valgustid lülituvad sisse ainult läbi oma lüliti C asend (I). 

Käterätikuivati soojendus lülitub sisse läbi lüliti B, käterätikuivati saavutab max temperatuuri umbes 30min jooksul.
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Puhastage Velvet käterätikuivatit pehme ja niiske lapiga, ärge kasutage kangeid kodukemikaale.

Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamise käigus ning ei kata hooletust kasutamisest tingitud kahjusid.

Garantii ei kehti probleemidele, mis on tekkinud agressiivsete puhastusvahendite kasutamise tõttu. Garantii ei kehti riketele, mis on 

tekkinud toote ebaõige kasutamise või meelega rikkumise tõttu. Garantii alla ei kuulu kahjude likvideerimine, mille on tootele tekitanud 

elektrivarustuse, (veevarustuse avariid- teatud mudelid), voolu-pinge häired paigaldus kohas. Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 

päeva jooksul Hessen DI OÜ-le või toote müüjale, esitades ostu tõendava kviitungi. Samas lepitakse kokku Hessen DI OÜ või tema 

esindajaga garantiitoote vahetamise protseduuri osas.
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Velvet käterätikuivatid tarnitakse LED valgustitega või ilma, samuti kahe erineva kõrgusega. 

Velvet ilma valgustiteta tarnitakse koos 1.5m juhtme ja pistikuga, Vt. pilt 6. 

Velvet  mudel koos valgustitega, tarnitakse ilma pistikuta (ainult el.kaabel), püsiva 

kohtkindla ühenduse jaoks, Vt. pilt 6. Mõlemaid Velvet mudeleid on lubatud 

paigaldada niisketesse ruumidesse nt. vannituba, abiköök jne, va. leiliruum.
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