
Instrukcja obsługi
Suszarka ścienna Brabantia WallFix

Dziękujemy za wybór produktu Brabantia. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby nasz produkt spełniał wszystkie  
Państwa oczekiwania.  Żeby w pełni  wykorzystać wszystkie zalety  naszego produktu,  prosimy o dokładne  
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z wagi, należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przechowuj kopię dowódi zakupu, oraz 
instrukcję  obsługi  w  bezpiecznym  miejscu  (do  ewentualnego  wykorzystania  w  przyszłości).  Upewnij  się,  że  posiadasz  pełną  
informację na temat warunków gwarancji.

Zanim zainstalujesz swoją nową suszarkę, wybierz dla niej odpowiednie miejsce – dobrze nasłonecznione, z dala od gałęzi drzew i  
krzewów. Upewnij się, że wybrane miejsce gwarantuje odpowiednią ilość miejsca na rozłożenie ramion suszarki.

Suszarka jest wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję. Aby maksymalnie wydłużyć okres jej pracy, zakrywaj  
suszarkę dedykowanym pokrowcem, gdy nie jest używana.

Suszarka nie jest zabawką – przechowuj ją i używaj z dala od dzieci. Uwaga! Małe dzieci mogą zaplątać się w linki suszarki. 

Brabantia International bv udziela 5 letniej gwarancji niezawodnej pracy Twojej suszarki. Podstawą roszczeń reklamacyjnych jest  
przedstawienie dowodu zakupu. 

Dane techniczne
łączna długość linki – 24m (największa długość pojedyńczej linki = 120cm)
wymiary po złożeniu – 15 x 16 x 100cm ( szer / głęb / wys )
wymiary po rozłożeniu – 184 x 182 x 45cm ( szer / głęb / wys )
waga suszarki 5,32 kg

Producent zastrzega sobie prawo do zmian kolorów, kształtów i wyposażenia dodatkowego bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zawartość opakowania

                                                                                         Przed przystąpieniem do montażu, sprawdź zawartość opakowania!
                                                            
                                                                                         - suszarka WallFix – 1szt.
–   - tekstylny pokrowiec suszarki WallFix – 1szt.
                                                                                         - górna pokrywa z tworzywa – 1szt.
                                                                                         - zaślepki mocowania z tworzywa – 2szt.
                                                                                         - klucz do wkrętów – 1szt.
                                                                                         - stalowe wkręty mocujące – 4szt.
                                                                                         - stalowe podkładki wkrętów – 4szt.
                                                                                         - podkładki dystansowe z tworzywa – 4szt.
                                                                                         - kołki rozporowe – 4szt.
                                                                         
                                                                                         Nie wyrzucaj opakowania przed montażem! Użyj go jako szablonu  
                                                                                         monrażowego do wygodnego nawiercenia otworów.
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Wybór miejsca na montaż suszarki

Suszarkę należy zamocować na solidnej, odpowiednio wytrzymałej ścianie, wykonanej z betonu, cegły, lub drewna. Suszarka nie  
nadaje  się  do mocowania  w ścianach wykonanych  z  płyt  gipsowo-kartonowych itp.  Upewnij  się,  że podłoże w którym będzie  
zamocowana suszarka jest wystarczająco stabilne i wytrzymałe, a w miejscu jej mocowania nie są ukryte żadne przewody, rury itp.

Do montażu suszarki użyj wyłącznie dołączonych elementów. Do wiercenia użyj wiertła Ø 8mm pamiętając, aby nie wiercić otworów
w miejscu łączenia różnych materiałów (np. w spoinach cegieł).

Górne otwory powinny znaleźć się na wysokości oczu użytkownika, należy jednak zachować minimum 35cm przestrzeni od sufitu ze  
względu na wychylenie suszarki podczas jej rozkładania. Pamiętaj, że suszarka po rozłożeniu zajmie przestrzeń 182 x 184cm.

Rozstaw górnych otworów wynosi 100mm, dolnych 90mm. Dolne otwory wywierć 392mm poniżej górnych – zgodnie z rysunkiem 
powyżej. Opakowanie suszarki stanowi szablon montażowy – wykorzystaj je, aby ułatwić sobie pracę.

W wywierconych otworach umieść załączone kołki mocujące, a następnie używając dołączonego klucza wkręć w dwa dolne otwory  
dołączone wkręty pamiętając o założeniu podkładek dystansowych z tworzywa i podkładek stalowych. Nie dokręcaj wkrętów do  
końca – pozostaw 10mm luzu zgodnie z rysunkiem powyżej.

Zaczep suszarkę na wystających dolnych wkrętach i wkręć dwa górne wkręty pamiętając o założeniu podkładek dystansowych z 
tworzywa  i  podkładek  stalowych.  Dokręć  do  oporu  wszystkie  wkręty.  Na  koniec  zakryj  miejsca  mocowania  dolnych  wkrętów  
dołączonymi zaślepkami z tworzywa, a na górną część suszarki załóż pokrywę z tworzywa – zgodnie z powyższym rysunkiem.

Użytkowanie suszarki

Aby rozłożyć ramiona suszarki, pociągnij do siebie uchwyt, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie. Ramiona są teraz zablokowane i nie  
złożą się przypadkowo w trakcie użytkowania. Dla uzyskania najlepszych efektów, rozwieś pranie równomiernie na całej długości  
linek. Maksymalne dopuszczalne obciążenie suszarki to 20kg. Aby złożyć ramiona suszarki, unieś uchwyt suszarki do góry aby  
zwolnić blokadę ramion i pchnij przed siebie. 

 Aby rozłożyć, pociągnij za uchwyt, aż usłyszysz CLICK                   Aby złożyć, unieś suszarkę do góry, a po zwolnieniu blokady ramion popchnij



Gdy suszarka nie jest używana

Po skończonym suszeniu załóż na suszarkę dołączony pokrowiec, aby chronić ramiona i linki przed brudem i kurzem. Pamiętaj,  
żeby zapiąć pokrowiec używając ściągacza i zatrzasków umieszczonych z boku stron suszarki.

Akcesoria dodatkowe 

W sprzedaży są dostępne dodatkowe akcesoria dla Twojej suszarki WallFix – zapytaj sprzedawcy o dostępność i cenę.

Art. 47 59 00 – stalowa kaseta ochronna na suszarkę WallFix
Art. 29 72 43 – wymienna linka
Art. 10 05 05 – zapasowy pokrowiec tekstylny suszarki WallFix (dostępne różne kolory)
Art. 42 02 83 – tekstylny pojemnik na klamerki z karabinkiem do przypięcia przy suszarce, lub pasku spodni
Art. 10 08 88 – komplet 8 klamerek do suszenia
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