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Instalacja produktu 
Odpowiednie miejsce 

 Wirówka jest przeznaczona do suchych lub lekko wilgotnych środowisk. 
 Wirówka musi znajdować się w odległości, co najmniej 2 do 3 metrów od miejsca, z którego może tryskać woda.  
 Wirówki nie wolno instalować w miejscach, w których temperatura przekracza 30 ° C. 
 Wirówka nie może uniemożliwiać swobodnego przejścia i musi być umieszczona na ścianie o wadze, co najmniej 25 kg. 
 Gniazdo 230 V musi znajdować się w miejscu instalacji. 
 W miejscu instalacji najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie do odpadów lub kanału. Można to zastąpić zbiornikiem na wodę, zainstalowanym pod wirówką. W wężu odpadowym musi być zabezpieczony spad na całej długości i nie może być skręcony ani zawinięty. 
 Idealny jest montaż wirówki w miejscu, gdzie ludzie ściągają strój kąpielowy (suszarnia, szatnia). 

Instalowanie wirówki Po wybraniu odpowiedniego miejsca wywiercić cztery otwory o średnicy 8 na kotwy i przymocować wsporniki. Upewnić się, że wsporniki są na właściwej wysokości i mają właściwy rozstaw oraz że górna część wspornika jest wypoziomowana.
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Wyjąć wirówkę z pudełka. Usunąć i przechowywać wszystkie materiały opakowaniowe, w tym podpory piankowe. Zdjąć płytkę ze stali nierdzewnej, która chroni silnik przed ruchem, odkręcając dwie śruby, które go przytrzymują. Należy zachować materiały opakowaniowe, w tym stal nierdzewną i elementy złączne, w przypadku serwisu gwarancyjnego lub serwisu pogwarancyjnego. Jeśli wirówka zostanie zwrócona do serwisu i do producenta, należy ponownie zainstalować izolację z pianki i płytę, w przeciwnym razie wirówka może zostać uszkodzona. 
Znaleźć otwory z tyłu produktu. Ostrożnie umieścić produkt na uchwyt i upewnić się, że wszystkie 4 uchwyty pasują do zalecanych otworów i są bezpiecznie osadzone. Lekko uderzyć dłonią w górną część wirówki, aby zakończyć ustawienie wirówki w końcowej pozycji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po instalacji należy się upewnić, że etykieta bezpieczeństwa jest przymocowana do pokrywy i że panel informacji bezpieczeństwa przyklejony do ściany nad wirówką na określonej wysokości (1600 mm do górnej krawędzi panelu). 
Podłączenie i uruchomienie wirówki 

 Po podłączeniu wirówki do ściany, podłączyć ją do gniazda. 
 Upewnić się, że wyłącznik zabezpieczający znajduje się pod spodem wirówki i jest 

włączony. 
 Upewnić się, że bęben wewnętrzny nie poluzował się podczas transportu i jest mocno 

przykręcony. 
 Upewnić się, że produkt nie został uszkodzony podczas instalacji. 
 Uruchomić wirówkę zgodnie z instrukcjami na tabliczce bezpieczeństwa i panelu 

informacyjnym bezpieczeństwa. 


