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1. Charakterystyka suszarki, monta¿, charakterystyka techniczna

- suszarka wykonana z dba³oœci¹ o szczegó³y i przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- posiada procesor do kontroli temperatury oraz wyœwietlacz LCD.
- ma potrójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, oraz ochronê wodoodporn¹ zgodnie z norm¹ IP24
- posiada 5 poziomów mo¿liwej regulacji temperatury w  zakresie od  40 do  80 ° C.
- temperatura nadmuchu jest sta³a
- wyœwietlacz LCD uruchamia siê na 18 minut, po up³ywie tego czasu automatycznie wy³¹cza siê 
- ³atwa w u¿yciu
- aby w³¹czyæ suszarkê nale¿y podnieœæ z haczyka uchwyt z rur¹
- aby wy³¹czyæ suszarkê nale¿y odwiesiæ uchwyt na haczyk
- idealna do domu i hotelu

1.1 Funkcje:
* gniazdko do golarki
* 5 poziomów temperatury
* temperatura powietrza podczas uruchomienia suszarki – 60 C°
* 18-minutowy czas automatycznego sterowania
* Je¿eli suszarka pracuje non-stop przez 17 minut, w ostatniej minucie z wylotu bêdzie dmucha³a zimnym
   powietrzem aby ochroniæ rurê wylotu powietrza przed przegrzaniem

Rys. 1

1.2 Czêœci sk³adowe:

1. Wyœwietlacz LCD
2. Przycisk
3. Mikro-prze³¹cznik
4. Panel gniazd
5. Gniazdko do golarki
6. Pokrywa
7. Uchwyt

1.3 Monta¿:
 mierzony od spodu suszarki do pod³ogi: dla mê¿czyzny – 1,7 m.; dla kobiety – 1,6 m.; dla dziecka – 1,4 m.

• Pod³¹czenie elektryczne mo¿e dokonaæ tylko wykwalifikowany elektryk i powinno byæ wykonane
  do sta³ej instalacji pomieszczenia, w którym bêdzie zamontowane urz¹dzenie. Instalacja elektryczna musi
  byæ zabezpieczona bezpiecznikiem ró¿ni0cowo-pr¹dowym  o wartoœci min. 30 mA, a sta³a odleg³oœæ miêdzy
  stykami wszystkich biegunów  wynosiæ min.  3 mm.
• Suszarka powinna byæ pod³¹czona do instalacji elektrycznej która posiada uziemienie

1. Jak pokazano na rys. 2 nale¿y wywierciæ 2 otwory o œr. 6 mm 
2. Przymocowaæ  uchwyt do œciany za pomoc¹ za³¹czonych ko³ków i œrub (rys.2)
3. Otworzyæ pokrywê [6.] (rys. 3), zawiesiæ podstawê suszarki na przymocowanym haczyku  (rys. 2)   

•

Rys. 1

Rys. 2 Rys. 3

8. ko³ek rozporowy
9. haczyk 11. wejœcie

      przewodowe
12. zacisk
13. otwór na œrubê   

10. œruba

6. pokrywa



4.Demonta¿ i ponowny monta¿  rury 
* w³ó¿ p³aski œrubokrêt w szczelinê  pierœcienia na koñcach rury , naciœnij go, obróæ rurê powietrza o 15°
  w lewo i wyjmij j¹.
* w celu ponownego monta¿u dopasuj szersz¹ koñcówkê rury do uchwytu w suszarce, naciœnij przycisk
  w pierœcieniu mocuj¹cym, wciœnij rurê,  a nastêpnie przekrêæ w prawo w celu dopasowania i zablokowania .

1.4 U¿ytkowanie:

1. W³¹cz zasilanie, podnieœ uchwyt z haczyka a suszarka do r¹k zacznie dzia³aæ.
2. Na wyœwietlaczu LCD wyœwietlany jest stan pracy, temperatura i czas.
3. Wyjœciowa temperatura wynosi 60 °C, u¿ywaj¹c dwóch przycisków, znajduj¹cych siê na pokrywie mo¿na
    zmieniaæ zakres temperatury od 40°C do 80°C.
4. Zawieszaj¹c uchwyt z powrotem na haczyku zatrzymujemy pracê suszarki.

Moc CzêsototliwoœæNapiêcie Bryzgoszczelnoœæ
Zabezpieczenie przed

wstrz¹sami elektrycznymi

SCHEMAT

Uwagi:

1. Suszarka powinna byæ zamontowana z dala od wanny, umywalki czy prysznica
2. Nie nale¿y montowaæ suszarki w pobli¿u zbiorników, które zawieraj¹ wodê
3. Po u¿yciu nale¿y odwiesiæ uchwyt  na haczyk 
4. Unikaæ pryskania suszarki wod¹ 
5. Nie nale¿y zas³aniaæ wlotu i wylotu powietrza
6. Nie potrz¹saæ suszark¹
7. Nie u¿ywaæ suszarki bez pokrywy
8. Rura suszarki zosta³a zamontowana fabrycznie. 
9. Kiedy suszarka do w³osów przestaje dzia³aæ w trakcie u¿ytkowania, nale¿y natychmiast odci¹æ
    zasilanie, przestaæ u¿ywaæ i skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem w celu naprawy urz¹dzenia

Jeœli przewód zasilaj¹cy jest uszkodzony nale¿y go zast¹piæ nowym w autoryzowanym serwisie
b¹dŸ poprzez wykwalifikowanego elektryka

Ten symbol oznacza, ¿e produktu nie wolno wyrzucaæ do zwyk³ych pojemnikówna odpady. Obowi¹zkiem u¿ytkownika jest
przekazanie zu¿ytego sprzêtu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powsta³ych ze sprzêtu
elektrycznego i elektronicznego. Zapewniaj¹c prawid³ow¹ utylizacjê pomagasz chroniæ œrodowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegó³owych informacji dotycz¹cych recyklingu niniejszego produktu nale¿y skontaktowaæ siê z
przedstawicielem w³adz lokalnych, dostawc¹ us³ug utylizacji odpadów lub sklepem gdzie nabyto produkt.

Opakowanie:

Suszarka – 1 sztuka
Instrukcja u¿ytkowania
Szablon monta¿u
Komplet œrub: 2 sztuki wkrêtów  , 2 sztuki ko³ków 6 mm, 

1.5 Specyfikacja
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NETWORK SALES
Head office:
Poland
Merida Sp. z o.o.
53-015 Wroc³aw 
Karkonoska 59
Tel./fax +48 71 33 97 888

Branches: 
Russia  
OOO Merida Plus
Moscow 127521, 
Vietkina 2,
tel/fax +7495 736 92 76, 

Hungary  
Merida Kft.
Budapest-Budakalász 2011, 
József Attila u. 75,
tel/fax +36 26 540 710,

Czech Republic 
Merida Hradec Králové s.r.o.
Hradec Králové 50 003, 
Zemedelska 898,
tel +420 495 545 924, 
fax +420 495 541 653

Lithuania  
UAB Merida Vilnius 
Vilnius 2009, Savanoriu Pr. 178,
tel/fax +370 526 53621, 
tel/fax +370 523 1676
 
Latvia 
SIA Merida Latvija
Riga LV1079, Nautrenu 12,
Tel/fax +371 67550725, 
Tel/fax +371 6550726

Ukraine  
TOB Merida Ukraine
Kiev 02093, Borispilska 30,
Tel/fax +380 44 5668912,
Tel/fax +380 44 5668924

Slovakia
Merida Bratislava s.r.o.
Nádražná 34
90028 Ivanka pri Dunaji
Tel/fax +421 245 646 830
Tel/fax +421 245 646 831

Representative Offices:
Belarus 
OOO Merida Servis
220040 Minsk, 
Nekrasova 114,
Tel/fax +375 (017) 287 82 81

Russia / Kaliningrad 
OOO Partner Kaliningrad
236005 Kaliningrad, 
Kamskaja 12
Tel/fax +7 401 2650 602

Uzbekistan 
Merida Sp. z o.o.
700204 Tashkient, 
Szolochowa 7,
Tel/fax + 998 71 294 8616

Portugal 
Cleaninova, LDA
Rua Francisco SA
De Miranda 1B
2800-087 Almada
tel.: +351 210 845 189, 
fax: +351 210 845 193
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