
1. Основні відомості  

1.1 Електрична сушарка для рушників з нержавіючої корозійностійкої сталі призначена для обігріву ванних та інших 

приміщень побутового призначення, а також сушки рушників і інших текстильних виробів. 

1.2 Електрична сушарка для рушників підключається до джерела живлення 220В. 

1.3 Електрична сушарка для рушників може бути виготовлена відповідно до індивідуальних вимог і параметрів 

споживача (замовника). 

 

2. Технічні характеристики 

 

1. Матеріал:                             нержавіюча сталь AISI 201  

2. Напруга живлення:  220В               Частота струму 50 Гц 

3. Робоча температура:*                                             до 65 °С 

4. Потужність:                                                             60- 90 Вт 

* температура ЕСР залежить від температури навколишнього середовища і досягається протягом 20-40 хв. 

Використання терморегулятора дозволяє заощаджувати 10-25% електроенергії. 

 

 

3. Комплектність 

1. Сушарка для рушників - 1 шт. 

2. Кронштейн – 1 к-кт.. 

3. Паспорт - 1 шт. 

4. Вказівки  з монтажу та заходи безпеки при експлуатації 

4.1 Перед встановленням впевнитись, що ЕРС знаходиться на відстані 60 см від легкозаймистих матеріалів та 

відкритих джерел води. 

4.2 Для безпеки маленьких дітей прилад має бути встановлений так, щоб найнижчий нагрівний тримач містився на 

висоті більше ніж 600 мм від підлоги. 

4.3 Сушарка для рушників кріпиться до стіни через кронштейни з допомогою анкерів (анкера в комплект поставки не 

входять). 

4.4 Приєднати ЕСР до джерела живлення 220В. 

4.5 Впевнитись, що заземлення передається від розетки до корпуса. ЕРС готова до експлуатації.   

4.6 При монтажі та експлуатації рушникосушки необхідно строго дотримуватися вимогам безпеки, це запорука вашого 

комфорту та довговічності виробу.  

Підключення здійснювати тільки непошкодженим електрошнур у розетку  

 

з заземленням! 

5. Гарантія виробника 

5.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов ТУ У 25.9-41141768-001:2017 при 

дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування і зберігання, установлених технічними умовами і даними 

паспортом. 

5.2 Гарантійний термін складає 2 років з дати продажу виробу. 

5.3 ЕСР не підлягає обов’язковій сертифікації. 

5.4 Виробник не несе відповідальності за роботи, пов’язані з монтажем, демонтажем ЕРС, та не відшкодовує збитки, що 

виникли кразі помилкового монтажу ЕРС. 

5.5 Виробник залишає за собою право відмови від гарантії на вироб в разі: 

- відсутності гарантійного талона (паспорта), товарного чека; 

- виникнення дефектів, викликаних проведенням монтажних робіт; 

- навмисного його пошкодження або недбалость з боку третіх осіб, що не мають відношення до виробника; 

- порушення правил зберігання, експлуатації та технічного обслуговування; 

- внесення змін у конструкцію і елементи виробу або ремонт без участі кваліфікованих фахівців; 

- пошкодження внаслідок дій природних явищ, стихійного лиха, пожежі, впливу перепадів, напруги електромережі 

тощо.  

- нещасних випадків, форс-мажорних обставин та інших причин, які знаходяться за межами контролю підприємства-

виробника. 

 


