MŐSZAKI LEÍRÁS
A BKH0106021 típusú nyomógombos hajszárítókhoz
Mőszaki adatok:
Típus
Névleges teljesítmény
Főtıbetét teljesítménye
Légszállítás
Tápfeszültség
Áramfelvétel
Méretek
Súly
Mőködési idı
Érintésvédelmi osztály
Védettségi fokozat
Zajszint

BKH0106021
2225 W
1900 W
7767 l/perc
230 V; 50 Hz
4,5A
280x214x249 mm
7 kg
60 sec
I.év. osztály (földelés kell)
IP23
70 dB

Nyilatkozat: A készülékek megfelelnek a 79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet elıírásainak
Mőködés:
A készülék a gomb megnyomása után 60 másodpercig mőködik, majd automatikusan leáll.
Biztonságtechnikai elıírások:
1
2
3
4
5
6

Hálózatra kötést legalább 1.5 mm2 keresztmetszető Cu vezetékkel végezze.
A készülék elıtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm
érintkezıtávolságot biztosító kapcsolót.
A hajszárító védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat
vonatkozó elıírásait. Figyelem! A készüléket mindíg be kell kötni a földelıhálózatba.
A készülék csepegı víz ellen védett kivitelő
Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók mellé.

Üzembe helyezés:
1

2

3

A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás
tartalmaz. Balesetek elkerülése érdekében a készüléket úgy szerelje fel, hogy a
légbeszívó rács felül legyen! (1 sz. ábra)
A fúrósablon segítségével fúrja ki a 4 db ∅8 mm lyukat. A telepítés helyének
megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 2.sz. ábra magasságait. A készüléket
a 2. számú ábra szerint helyezze el!
Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának
megfelelıt. A csavarokkal erısítse az alaplapot a falhoz.
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1. sz. Ábra

2.sz. ábra
3.sz.ábra

4.

5.

A 3.sz. ábra sémája szerint kösse be a fázis /R / , a nulla /N/ és a földelı /G/
vezetéket az alaplapon lévı sorkapocsba. A készülék beköthetı közvetlen a
biztosítéktáblától az alaplapon található D22 mm nyíláson keresztül.
Helyezze áram alá a készüléket és próbálja ki.
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Karbantartás
1
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3
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A karbantartást a biztonságtechnikai elıírások betartása mellett végezze!
Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
Használat közben a készülék összegyőjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen
használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
A tisztítás menete:
• Feszültségmentesítse a készüléket
• Csavarja ki a készülék burkolatának rögzítı csavarjait
• Távolítsa el a burkolatot
• Távolítsa el az összegyőlt port a ventilátor kerékrıl egy puha ecsettel
• Ugyanezzel az ecsettel távolítsa el a port a külsı rácsról
• Javasoljuk, hogy szerelje le a készüléket a falról, s tisztítsa ki hátsó beszívó rácsot
is. Figyelem: Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
• Amikor a karbantartás befejezıdött, csavarozza vissza az alaplapot a falra, szerelje
vissza a borítást, húzza meg a csavarokat és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
• Kapcsolja be a készüléket és mőködtesse addig, míg minden por eltávozik a
légáramlatból.

Forgalmazó és szerviz:
B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor, Mátyás király u. 11.
T: 06-29/413553
Fax: 06-29/413535
Internet: www.BandK.hu
e-mail: bandk@bandk.hu
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