
     

ROVUS ELEKTRICKÝ SUŠIAK OBLEČENIA 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Model č.: BK-702 

 

Pred použitím si prosím starostlivo prečítajte tento návod a odložte si ho 

pre budúcu referenciu.  

 

UPOZORNENIA 

 

Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho 

vonku. Vždy ho umiestnite na pevný, rovný, stabilný a suchý povrch.   

 

SUŠIAK OBLEČENIA MUSÍ BYŤ NAINŠTALOVANÝ VO VZDIALENOSTI 

MINIMÁLNE 0.6 M OD VODY, ZDROJA TEPLA ALEBO ZDROJA ENERGIE.   

NEKLAĎTE NAŇHO ŽIADNE PREDMETY ŤAŽŠIE AKO 5 KG. 

 

1. Pred použitím sušiaka si prečítajte všetky pokyny.  

2. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so 

zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s 

nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dozorom osoby 

zodpovednej za ich bezpečnosť alebo boli poučené ohľadom bezpečného 

používania spotrebiča a rozumejú možným rizikám. Deti sa so zariadením 

nesmú hrať. Čistenie a údržbu môžu deti vykonávať, len ak sú staršie ako 8 

rokov a sú pod dohľadom dospelej osoby.  

3. Vždy, keď sušiak nepoužívate, odpojte ho z elektrickej siete. 

4. Žiaden elektrický spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo 

zástrčku alebo ak javí známky poruchy, spadol na zem či bol akýmkoľvek iným 

spôsobom poškodený. V žiadnom prípade sa nepokúšajte zariadenie opraviť 

sami. Zabezpečte, aby každú opravu vykonával len riadne kvalifikovaný 

technik.  

5. Sušiak nikdy nedávajte na miesta, kde by mohol spadnúť do vane alebo do 

inej nádrže s vodou. 

6. Neklaďte kábel pod koberce. Nezakrývajte ho rohožami, behúňmi 

a podobne. Umiestnite ho do najmenej frekventovaných priestorov 

domácnosti, aby sa oňho nikto nepotkol.  

7. Pre odpojenie zariadenia zo siete vytiahnite zástrčku zo zásuvky. 

8. Nepoužívajte sušiak na miestach, kde je prítomný benzín, farby alebo 

horľavé tekutiny.  

9. Tento spotrebič nikdy nespúšťajte naprázdno (bez oblečenia), pretože by to 

mohlo viesť k jeho poškodeniu a/alebo poraneniu používateľa. 
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10. Toto zariadenie nie je určené na ovládanie prostredníctvom externého 

časovača ani samostatného diaľkového ovládania. 

11. Používajte sušiak len spôsobom opísaným v tomto návode. Akékoľvek iné 

použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým 

prúdom alebo zranenie osôb.  

12. Napriek tomu, že zariadenie bolo dôkladne skontrolované, zodpovednosť 

za používanie a jeho následky nesie výhradne používateľ. 

13. Aby sa predišlo ohrozeniu malých detí, je potrebné nainštalovať tento 

sušiak tak, aby bola najnižšia vyhrievaná mriežka vo výške aspoň 600mm nad 

podlahou.  

14. Zariadenie je potrebné nainštalovať tak, aby na spínače a ďalšie ovládacie 

prvky nedosiahla osoba nachádzajúca sa vo vani alebo v sprche.  

 

 

POZOR: 

- TENTO SUŠIAK FUNGUJE LEN VO ZVISLEJ POLOHE. 

- KEĎ ZARIADENIE NEPOUŽÍVATE, SKLADUJTE HO NA CHLADNOM, 

SUCHOM MIESTE. 

- SUŠIAK NEUSKLADŇUJTE, KÝM ÚPLNE NEVYCHLADNE. 

- NESMIE BYŤ UMIESTNENÝ PRIAMO POD ELEKTRICKOU ZÁSUVKOU.  

 

 
PREVÁDZKOVÉ POKYNY  

 

1) Dôkladne si prečítajte návod na montáž, aby ste porozumeli, ako správne nainštalovať sušiak oblečenia.   

2) Uistite sa, že ste dokončili montáž. Stlačte spínač ON/OFF. Rozsvieti sa červená kontrolka a zariadenie sa spustí. Stlačte tlačidlo presýpacích hodín - jedným stlačením 

nastavíte 2 hodiny, dvoma stlačeniami 4 hodiny prevádzky. Ak nepotrebujete nastaviť čas, tlačidlo presýpacích hodín nestláčajte.   

3) Zapojte kábel do elektrickej zásuvky.  

4) Stlačte spínač ON/OFF, všetky kontrolky sa vypnú a sušiak prestane pracovať.  

 

ÚDRŽBA  

Sušiak môžete vyčistiť vlhkou handričkou a po dôkladnom osušení pokračovať v jeho používaní.  

 

MONTÁŽ 

 

Krok 1: Nasaďte kolieska a uvoľnite popruhy na suchý zips (pozrite obrázok 1).   
 
Krok 2: Otvorte bočné rámy a rozložte spodnú časť. Dávajte pozor, aby ste ju otáčali v správnom smere – pozrite sa na štítok na zariadení. Uistite sa, že ste všetky strany 
spodnej časti poriadne zabezpečili otočnými háčikmi (pozrite obrázok 2) 
 
Krok 3: Rozložte vrchnú časť a zabezpečte ju otočnými háčikmi (pozrite obrázok 3).   

 
Krok 4: Stlačte spínač ON/OFF. Rozsvieti sa červená kontrolka a zariadenie sa spustí. Stlačte tlačidlo presýpacích hodín – jedenkrát pre 2 hodiny sušenia a dvakrát pre 4 

hodiny sušenia (pozrite obrázok 4). 

 

 
Priemerná životnosť skladovania: 3 roky 

Prevádzková teplota a vlhkosť: 

- Teplota: od 32 (teplota prostredia) do 45 stupňov Celzia (v závislosti od priameho slnečného žiarenia) 

-  Vlhkosť: pod 50% (v súlade s krytím IPX22) 

Skladovacia teplota a vlhkosť: 

- Teplota: od 45 (pracovná teplota spotrebiča) do 50 stupňov Celzia (teplota s obalom) 

- Vlhkosť: pod 20% 

 

 
 

 

 

 



 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Názov produktu: ROVUS ELEKTRICKÝ SUŠIAK OBLEČENIA 

ID číslo: 106066643 

Číslo modelu: BK-702 

Napätie: 220-240 V ~ 

Frekvencia: 50 Hz 

Príkon: 200W 

IP ochrana IP22 

Krajina pôvodu: Čína 

Vlastník ochrannej známky/Dovozca do EÚ/ Distribútor pre Studio Moderna: Top Shop International S.A., Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, Švajčiarsko 

Výrobca: 

Ningbo Hongxu Heating Co., Ltd 

No.38 Longquan Road, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, Čína 

RU dovozca: Дистрибьютор: ООО Студио Модерна, 109651, Москва ул. Перерва д. 11, стр.23 

     Dátum výroby a sériové číslo nájdete na výrobku. 

 

 

SYMBOLY: CE, WEEE, EAC 

 

ROVUS je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Top Shop International S.A. 


