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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Электрический полотенцесушитель бытовой 
предназначен для сушки полотенец и других тек-
стильных изделий. 

Перед началом эксплуатации внимательно оз-
накомьтесь с данным руководством и следуйте его 
рекомендациям. 

При покупке сушилки, или полки для обуви 
требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии 
ее комплектности, исправности и работоспособно-
сти. Убедитесь в наличии в паспорте даты продажи 
и штампа продавца и чека (при наличии у продавца 
кассового аппарата).

В конструкции электросушилки допускается 
холодные зоны в месте присоединения шнура пита-
ния и на вертикально расположенных частях.

В полках для обуви и в некоторых моделях су-
шилок возможно понижение температуры в трубах 
большого диаметра, что связано с конструктивным 
размещением нагревательного элемента.

Изготовлен в соответствии с: 
ТУ У 25.9-41141768-001: 2017

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание и подключение IP44 ~ 230В CEE7/4 50 Гц
Максимальная температура поверхности изделия 
45°±10° (При температуре в помещении 20°С и номи-
нальном напряжении 220 В)
Класс защиты от поражения электрическим током 1 
Мощность  Вт
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки сушилки включает: 
полотенцесушитель - 1 шт. 
инструкция по эксплуатации - 1 шт. 
комплект крепления - 4 шт.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сушилка должна подключаться к электро-
сети, которая имеет заземление.

2. Перед включением (присоединением) су-
шилки к сети, убедитесь в исправности шнура, вилки 
и розетки.

3. Внимание! Этот прибор предназначен для 
сушки текстильных изделий, выстиранных в воде.

4. Запрещается:
• разбирать сушилку или самостоятельно ре-

монтировать или вносить изменения в конструкцию 
сушилки;

• эксплуатировать сушилку при поврежденном 
электрическом шнуре или поврежденном корпусе;

• поливать сушилку из душа, или чистить с 
применением абразивных материалов и химических 
средств не предусмотренных для ухода за нержаве-
ющей сталью;

• держать вблизи включенного прибора легко-
воспламеняющиеся вещи;

• использовать корпус изделия в качестве за-
земляющего контура;

• использовать изделие не по назначению.
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5. Ограничьте доступ детей к сушилке во избе-
жание ожогов у детей;

ВНИМАНИЕ!!! Для полотенцесушителей с по-
воротными секциями запрещается вращать пово-
ротные секции более чем на 180°, это приводит к по-
вреждению нагревательного элемента.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать корпус 
изделия в качестве заземляющего 
контура и использовать изделие 
не по назначению!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сушилка является простым, надежным и дол-
говечным (при правильной эксплуатации) электробы-
товым прибором и в процессе эксплуатации не тре-
бует специального технического обслуживания.

Чтобы избежать потери блеска поверхности 
изделия не допускается использование абразивных 
чистящих средств. Удаление неглубоких царапин 
производится с помощью полировочной пасты.
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КРЕПЛЕНИЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ  
К СТЕНЕ

Таблица межосевого расстояния креплений 
полотенцесушителя при данной высоте и ширине:

 – Пробурить отверстие в стене диаметром 6 мм под дю-
бель 6x40 мм. Забить дюбель;

 – через отверстие в пальце крепления и через отверстие 
декоративной шайбы забить забивной шуруп в дюбель;

 – удлиненную цилиндрическую гайку накрутить на резьбо-
вой винт;

 – вставить в палец крепления и зафиксировать винтом.

Высота h, мм
Ширина a, мм

400 500 600
400 200 200 200
500 300 300 300
600 400 400 400
700 500 500 500
800 600 600 600
900 700 700 700
1000 800 800 800
1100 900 900 900
1200 1000 1000 1000

Рисунок 1 

Рисунок 2 

Декоративная
шайба

Дюбель Палец
крепления

a

M8
4

b h

Удлиненная 
цилиндрическая 

гайка

Шуруп Резьбовой
винт
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Изготовитель оставляет за собой право вносить из-
менения в конструкцию изделия, а также в его ком-
плектацию и дизайн.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответ-
ствие изделия требованиям технических условий  
ТУ У 25.9-41141 768-001 201 7 при соблюдении потре-
бителем условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения, установленных техническими условиями и 
данным паспортом.

2. Предприятие-изготовитель обеспечит бесплатный 
обмен изделия только в случае обнаружения дефек-
тов производственного характера.

3. Гарантийный срок составляет 5 лет на сварную 
конструкцию, нагревательный элемент и регулятор 
температуры и 1 год на встраиваемый термоконтрол-
лер (для моделей с встроенным термоконтроллером).

Гарантия не распространяется на прокладки и краны 
«Маевского».

4. Гарантийный срок эксплуатации действует с даты 
продажи. При поставке за пределы Украины гаран-
тийный срок начинается с даты пересечения границы.

5. Гарантийные обязательства выполняются при на-
личии технического паспорта, заверенного организа-
цией, продавшей изделие, с указанием даты продажи 
товара! Под гарантийными обязательствами следует 
понимать обеспечение производителем нормальной 
работы изделия в течение гарантийного срока со дня 
продажи, при условии соблюдения правил монтажа и 
эксплуатации, а также условий транспортировки.
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6. Предприятие-изготовитель оставляет за собой 
право отказаться от гарантийного обслуживания из-
делия в следующих случаях:

 – имеет место факт работы изделия при отклоне-
нии от паспортных рабочих параметров,

 – изделие имеет признаки воздействия электро-
коррозии,

 – если есть механические повреждения, получен-
ные в результате неправильной эксплуатации, 
установки или транспортировки;

 – если отсутствуют документы, подтверждающие 
приобретение изделия (товарный или кассовый 
чек, гарантийный талон с отметкой о продаже) 
или он оформлен ненадлежащим образом,

 – если в гарантийном талоне есть исправления, не 
заверенные изготовителем;

 – если обнаружены несанкционированные изме-
нения конструкции изделия вследствие самосто-
ятельной неквалифицированной установки или 
ремонта;

 – если изделие эксплуатировалось не в соответ-
ствии со своим целевым назначением или в усло-
виях, для которых оно не предназначено;

 – если повреждения поверхности изделия вы-
званные использованием средств, содержащих 
агрессивные химические вещества (кислоты, ще-
лочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсо-
держащие компоненты) и т.д.;

 – если выявлено наличие грубых механических по-
вреждений и следов разборки изделия.
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделия следует перевозить крытым транс-
портом любого вида в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. Изделия должны храниться в закрытом 
помещении или под навесом, исключающим возмож-
ность попадания на них атмосферных осадков.

МАРКИРОВКА

На изделиях нанесен товарный знак предпри-
ятия-изготовителя. Маркировка сохраняется в тече-
ние всего срока службы.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийные обязательства распространя-
ются на изделия с момента продажи и действуют в 
течение 5 лет при условии правильного оформления 
гарантийного талона, правильной установки и экс-
плуатации.

ИЗДЕЛИЕ

Zerix, модель:
Дата приобретения:
Продавец:

МП
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Електросушарка для рушників побутова при-
значена для сушіння рушників та інших текстильних 
виробів.

Перед початком експлуатації уважно ознай-
омтесь з даним керівництвом та дотримуйтеся його 
рекомендації.

При покупці сушарки, або полки для взуття ви-
магайте від продавця перевірки у Вашій присутності її 
комплектності, справності і працездатності. Переко-
найтесь в наявності в паспорті дати продажу та штам-
пу продавця і чека (за наявності у продавця касового 
апарату).

В конструкції електросушарки допускається 
холодні зони в місті приєднання шнура живлення та 
на вертикально розташованих частинах.

В полицях для взуття та в деяких моделях су-
шарок можливе пониження температури в трубах 
більшого діаметру, що пов’язано з конструктивним 
розміщенням нагрівального елемента.

Виготовлена відповідно до: 
ТУ У 25.9-41141768-001:2017

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення та підключення IP44 ~ 230В CEE7/4 50 Гц
Максимальна температура поверхні виробу 45°±10°
(при температурі в приміщенні 20°С та номінальній на-
прузі 220 В)
Клас захисту від ураження електричним струмом 1
Потужність  Вт
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КОМПЛЕКТАЦІЯ

Комплект постачання сушарки включає:
рушникосушарка – 1 шт.
інструкція з експлуатації – 1 шт.
комплект кріплення – 4 шт.

ВИМОГИ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ  
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Сушарка повинна підключитися до електро-
мережі, шо має заземлення.

2. Перед увімкненням (приєднанням) сушарки 
до мережи, переконайтеся в справності шнура, вил-
ки і розетки.

3. Увага! Цей прилад призначено для сушки 
текстильних виробів, випраних у воді.

4. Забороняється:
• розбирати сушарку або самостійно ремонту-

вати чи вносити зміни в конструкцію сушарки;
• експлуатувати сушарку при пошкодженому 

електричному шнурі, або пошкодженому корпусі;
• поливати сушарку з душу, або чистити з за-

стосуванням абразивних матеріалів та хімічних за-
собів не передбачених для догляду за нержавіючої 
сталлю;

• тримати поблизу включеного приладу легко-
займисті речі;

• використовувати корпус виробу в якості за-
землюючого контуру;

• використовувати виріб не за призначенням.
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5. Обмежте доступ дітей до сушарки з метою 
уникнення опіків у дітей.

УВАГА!!! Для рушникосушарок з поворотними 
секціями забороняється обертати поворотні секції 
більш ніж на 180°, це приводить до пошкодження на-
грівального елементу.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати 
корпус вирібу в якості заземлюючого 
контуру та використовувати виріб  
не за призначенням! 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сушарка є простим, надійним і довговічним 
(при правильній експлуатації) електропобутовим при-
ладом і в процесі експлуатації не потребує спеціаль-
ного технічного обслуговування.

Щоб уникнути втрати блиску поверхні виробу 
не допускається використаний абразивних чистячих 
засобів. Видалення неглибоких подряпин проводить-
ся за допомогою полірувальної пасти.
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КРІПЛЕННЯ СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ  
ДО СТІНИ

Таблиця міжосьових відстаней кріплень 
сушарки для рушників при даній висоті і ширині:

 – Пробурити отвір в стіні діаметром 6 мм під дюбель 
6x40 мм. Забити дюбель; 

 – через отвір в пальці кріплення та через отвір декоратив-
ної шайби забити забивний шуруп в дюбель; 

 – подовжену циліндричну гайку накрутити на різьбовий 
гвинт; 

 – вставити в палець кріплення і зафіксувати гвинтом.

Висота h, мм
Ширина a, мм

400 500 600
400 200 200 200
500 300 300 300
600 400 400 400
700 500 500 500
800 600 600 600
900 700 700 700
1000 800 800 800
1100 900 900 900
1200 1000 1000 1000

Малюнок 1. 

Малюнок 2 

Декоративна
шайба

Дюбель Палець
кріплення

a

M8
4

b h

Подовжена
циліндрична

гайка

Шуруп Різьбовий
гвинт
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Вирібник залишає за собою право вносити зміни  
в конструкцію вирібу, а також у його комплектацію  
і дизайн.

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

1. Підприємство-вирібник гарантує відповідність 
вирібу вимогам технічних умов ТУ У 25.9-41141  
768-001:201 7 при дотриманні споживачем умов ек-
сплуатації, транспортування і зберігання, установле-
них технічними умовами і даними паспортом. 

2. Підприємство-вирібник забезпечить безкоштов-
ний обмін вирібу тільки у разі виявлення дефектів 
вирібничого характеру.

3. Гарантійний термін складає 5 років на зварну кон-
струкцію, нагріваючий елемент та регулятор темпе-
ратури та 1 рік на вбудованний термоконтролер (для 
моделей з вбудованним термоконтролером.

Гарантія не розповсюджується на прокладки та кра-
ни «Маєвського».

4. Гарантійний термін експлуатації діє з дати прода-
жу. При поставці за межі України гарантійний строк 
розпочинається з дати перетину кордону. 

5. Гарантійні зобов’язання виконуються при наяв-
ності технічного паспорта,завіреного організацією, 
яка продала виріб, із зазначенням дати продажу то-
вару! Під гарантійними зобов’язаннями слід розуміти 
забезпечення виробником нормальної роботи виро-
бу протягом гарантійного терміну з дня продажу, за 
умови дотримання правил монтажу та експлуатації, а 
також умов транспортування. 
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6. Підприємство-вирібник залишає за собою право 
відмовитись від гарантійного обслуговування вирібу 
в таких випадках: 

 – має місце факт роботи вирібу при відхиленні від 
паспортних робочих параметрів, 

 – виріб має ознаки впливу електрокорозії, 
 – якщо є механічні пошкодження, отримані в ре-
зультаті неправильної експлуатації, установки 
або транспортування;

 – якщо відсутні документи, що підтверджують 
придбання вирібу (товарний або касовий чек, га-
рантійний талон з відміткою про продаж) або він 
оформлений не належним чином, 

 – якщо в гарантійному талоні є виправлення, не 
завірені вирібником;

 – якщо виявлені несанкціоновані зміни конструкції 
вирібу унаслідок самостійної некваліфікованої 
установки або ремонту;

 – якщо виріб експлуатувався не у відповідності зі 
своїм цільовим призначенням або в умовах, для 
яких воно не призначене;

 – якщо пошкодження поверхні вирібу викликані ви-
користанням засобів, що містять агресивні хімічні 
речовини (кислоти, луги, ацетон, хлорид амонію 
та інші хлоровмісні компоненти) тощо;

 – якщо виявлено наявність грубих механічних 
пошкоджень і слідів розбирання вирібу.
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ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Вироби слід перевозити критим транспортом 
будь-якого виду згідно з правилами перевезення ван-
тажів, що діють на даному виді транспорту. Вироби 
повинні зберігатися в закритому приміщенні або під 
навісом, що виключає можливість попадання на них 
атмосферних опадів.

МАРКУВАННЯ

На виробах нанесений товарний знак під-
приємства-вирібника. Маркування зберігається про-
тягом усього терміну служби.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантійні зобов’язання поширюються на ви-
роби з моменту продажу і діють протягом 5 років за 
умови правильного оформлення гарантійного талону, 
правильної установки та експлуатації.

ВИРІБ

Zerix, модель:
Дата придбання:
Продавець:

МП
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