
Paigaldus
Käterätikuivati pinnatemperatuur on ligikaudu  60 °C.
Jälgi  paigaldamisel,  et  väikesed  lapsed  hilisemal  kasutamisel  ei  ulatuks 
käterätikuivatit katsuma, kuna see võib tuline olla.

Kaabli eemaldamine (varjatud elektriühenduse korral).
1. Kruvige lülitikonsooli kaan lahti ja eemaldage kaabel (vt. Pilti C1). Lõika seejärel 
    juhtmed (vt. Pilti C2) PS. Ära lõika juhtmeid liiga lühikeseks. 
2. Üheda Käterätikuivati juhtmed  (vastava harupesaga) seinast tulevate juhtmetega. (vt.

1. Käterätikuivati on komplekteeritud kolme või nelja seinakinnitusega ja sinna juurde     
    kuuluvate sise detailidega. (vt. pilti B2)
2. Käterätikuivati tuleb paigaldada tugevalt seinale, kaasas olevad kruvid on nii puu- kui 
    ka betoonseina jaoks.
3. Käterätikuivati saavutab max töötemperatuuri poole tunni jooksul.

    Pilti C3)
3. Käterätikuivati tuleb paigaldada tugevalt seinale, kaasas olevad kruvid on nii puu- kui  
    ka betoonseina jaoks.
4. Käterätikuivati saavutab max töötemperatuuri poole tunni jooksul.

Vigadest teatamine Ostja peab ilmnenud veast teatama 14 päeva jooksul Hessen DI 
OÜ-le või  toote müüjale, esitades ostu tõendavakviitungi. Samas lepitakse kokku 
Hessen DI OÜ või  tema esindajaga garantiitoote vahetamise protseduuri osas.

Paigaldusjuhend
Käterätikuivati EE

Hooldus

Maaletooja: Hessen DI OÜinternet: www.hessen.ee ; e-post: info@hessen.ee
tel: 372 53 345 898 

mudelitele ja
eria tarnitakse koos kaabli ja pistikuga, kui ei ole teisiti tellitud

Paigaldamine kaabi ja pistikuga seinakontakti.Eemlada kaabliläbiviigu juurest väike 
plastikkinnitus, enne seinale monteerimist. (vt. pilti B1) 

Kaugus seinast

/ Pinge 
Võimsus  Teho
K

Topelt isolatsioon
Sertifikaat

Tehniline

Paigaldamine varjatud elektriühenduse korral.

(PS. Märgades ruumides peab pistikupesal olema vastav rikkevoolukaitse.)

Garantii: 5-aastane garanti 
Kõigile PAX-i toodetele kehtib 5-aastane garantii alates kuupäevast, millal edasimüüja 
toote kliendile üle annab. Garantii kehtib ainult juhul,kui garantiinõudele on lisatud 
kirjalik ostukohas ja ostu sooritamise ajal vormistatud kviitung/arve.
Garantii kehtib üksnes defektidele, mis on tekkinud toote valmistamisekäigus 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-pingehäired 
paigalduskohas.

Varjatudühenduse peab teostama vastavat kutsetunnistust omav elektrik.

Puhastamine: 
Puhastage niiske lapiga, ärge kasutage kangeid kodukemikaale.

Lisavarustus
 Temperatuuri regulaator




	Page 1
	Page 2
	Page 3

