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INTRODUCERE

CARACTERISTICI ŞI BENEFICII

SPECIFICAŢII TEHNICE

După ce ați ieșit dintr-un dus fierbinte într-o dimineaţă rece, ce poate 
fi mai plăcut decât un prosop moale, cald, înfăşurat în jurul dvs. Așezați 
prosopul umed si se usucă din nou într-un moment, lasandu-l nu doar 
cald şi uscat, dar deasemenea mirosind proaspăt.

Uscotorul de prosoape Warmup oferă funcţii rafinate, combinate cu 
un design elegant; o caracteristică atractivă în orice baie modernă sau 
tradiţională. Un concept simplu, de o bucurie simplă - în fiecare zi.

Fiecare încălzitor vine cu un kit de instalare complet cu toate accesoriile 
de fixare pentro instalare comodă.

 Design contemporan elegant

 Versatil şi uşor de instalat

 Eficient energetic - Echivalentul unui singur bec

 Kit complet cu toate accesoriile de fixare

Tensiune nominală: 230V +/-15%, 50Hz 

Izolator: Izolator dublu

Cablu pentru conexiune: 1m

Grad de protecţie: IP34



INTRODUCERE DIMENSIUNI

Model: HTR 
680x450

HTR 
800x600

HTR 
800x600C

Nr. Bare 6 7 7

Înălţime (mm) 680 800 800

Lăţime (mm) 450 600 600

Profunditate (mm) 120 120 150

Diâmetru tub (mm) 25 25 25
Distanţă verticală între punctele de 
fixare (mm) 480 600 600

Distanţa orizontală între punctele de 
fixare (mm) 415 565 565

Putere (W) 55 100 100

Amp. (A) 0,23 0,33 0,38



INSTALARE

Acest echipament trebuie să fie instalat în conformitate cu normele în 
vigoare, inclusiv cele referitoare la echipamente şi accesorii instalate în 
“zone umede”, cum ar fi toalete, dusuri si spalatorii.

NOTA:

• Acest echipament necesită împământare.

• Este necesar montarea unui intrerupator pe  circuitul care alimentează 
uscătoril  electric

Uscătorul de prosoape trebuie montat vertical, cu cablul de conectare 
care iese din bază. Ar trebui să fie poziționat la cel puțin 600mm deasupra 
podelei.

Lista de verificare a accesoriilor incluse:

Şurub   4

Diblu   4

Cheie Allen  1

Închizători  4

Burghiu 6mm   1

Kit de conectare opţional



INSTALARE INSTALARE

PROCEDURI RECOMANDATE DE INSTALARE:

• Aşezaţi uscătorul   în poziţia dorită.

• Verificaţi că nu există cabluri in perete unde se vor face orificiile de 
prindere

• Utilizarea unei mărci creion poziţia peretele tubului, asigurându-vă că 
uscătorul are poziția dreaptă.

• Scoateţi uscătorul luat de la perete.

• Efectuaţi foraj la adâncimea dorită cu ajutorul unui instrument adecvat

• Așezați o bucșă în orificiul creat.

• Puneţi un şurub în mandrina şi strângeţi.

• Aşezaţi uscătorul în patru puncte şi strângeţi tasta Allen furnizate.

DE REȚINUT:

Ca toate echipamentele electrice, ar trebui să aveți o grijă deosebită 
cu acest uscător. Vă rugăm să citiţi aceste instrucţiuni şi salvaţi-le într-
un loc sigur pentru referinţe ulterioare.

Trebuie să supravegheați copiii atunci când acestea sunt aproape. Nu 
lasati copiii sa se joace cu acest echipament.



INSTALARE

Usătorul de prosoape încălzeşte un pic mai mult în cazul în care 
temperatura este deja ridicată atunci când aţi pus prosopul pe el.

Nu aşezaţi prosopul pe uscător în cazul în care a fost în contactcu lichide 
periculoase sau inflamabile.

Folosiţi aceast usător de prosoape numai cu tensiunea specificată (220 - 
240V, 50 Hz)

Conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de un electriciancalificat, în 
conformitate cu reglementările în vigoare.

Nu aşezaţi uscătorul de prosop în imersiune in orice lichid de orice fel

Asiguraţi-vă că cablul de alimentare nu este în contact cu orice suprafata 
incalzita.

În cazul în care elementul de încălzire sau conexiunile cablului de 
alimentare sunt deteriorate, nu încercaţi să îl reparați. Vă rugăm să 
contactaţi furnizorul.

Funcţionare:

Usătorul de prosoape va dura aproximativ ¾ oră pentru a ajunge la 
temperatura de operare şi, dacă se doreşte, poate fi lăsat înfuncţionare 
continuă.

AVERTISMENT:

Nu instalaţi usătorul de prosoape în zone care pot fi supuse la saturaţie 
de apă. Circuitul electric la care este conectat usătorul de prosoape 
trebuie să fie protejat de unîntrerupător diferenţial rezidual 30mA. 
Warmup nu este responsabil pentru daune-interese din cauza unei 
instalaţii incorecte.



INSTALARE GARANŢIA

Acest produs are garanţie Warmup Plc în condiţii 
normale de utilizare, este acoperit pentru defecte de 
fabrică pe o perioadă de 5 ani începând cu data la care 
a fost achiziţionat. Dacă în oricare moment, în timpul 
perioadei de garanţie se dovedeşte ca sunt defecte de 
fabrică, Warmup, direct sau prin reprezentanţi săi, vă va 
repara sau substitui produsul.

În cazul în care s-a descoperit un defect de fabrică, trebuie să alegeţi una 
din următoarele opţiuni:

• Proceduri pentru returnarea lor, împreună cu dovada, factura de 
cumpărare sau de altă natură care să ateste data, la adresa la care aţi 
achiziţionat materiale, sau

• Contactaţi Warmup să evalueze dacă produsul ar trebui să fie returnat 
saureparat.

WARMUP NU ESTE RESPONSABIL PENTRU PIERDERE SAU DAUNE DE ORICE 
FEL, INCLUSIV DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE REZULTATE DIN ORICE 
ÎNCĂLCARE A GARANȚIEI, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, SAU ORICE ALTE 
DEFECŢIUNI ALE ACESTUI PRODUS. ACEASTĂ GARANŢIE ESTE SINGURA 
GARANŢIE EXPRESĂ PENTRU ACEST PRODUS. DURATA GARANŢIEI 
IMPLICITE ESTE LIMITATĂ LA 5 ANI.

5 ANI
GARANŢIE

5 ANI
GARANŢIE



The world’s best-selling floor heating brand™

Warmup plc, United Kingdom
702 & 704 Tudor Estate
Abbey Road, London

NW10 7UW

Warmup România
Web: www.warmupromania.ro

Email: ro@warmup.com
Tel: 0251 448 511


