
 

 

Ohřívač a sterilizátor ručníků Weelko WARMEX T-02 - objem 11 l 
 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující 
pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V 
případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody. 
 
Technické parametry 

Objem: 11 l 

Maximální teplota: 80 °C 

Výkon: 200 W 

Rozměry výrobku: 46 x 35 x 31 cm 

Napětí: 220V-240V 

Frekvence: 50-60Hz 

Návod k použití 

1. Složte čistý vlhký ručník a vložte jej na kovovou poličku skříňky a zavřete dvířka. 
2. Stisknutím vypínače zapněte přístroj, rozsvítí se kontrolka vedle tlačítka vypínače, což znamená, že skříňka je 
spuštěna. 
3. Když teplota dosáhne maximální teploty. Přístroj se přestane nahřívat. 
4. Pokud potřebujete ručníky vyndat, vypněte přístroj a kontrolka se vypne. Doporučujeme ručníky vytahovat pomocí 
pinzety, aby nedošlo k popálení. 
 
Upozornění 

- Umístěte produkt na chladném a suchém místě daleko od hořlavých věcí.  Doporučuje se, aby vzdálenost produktu 
od ostatních objektů byla alespoň 30 mm. 
- Zvolte vhodnou zásuvku podle výše uvedených technických specifikací. 
- Tento přístroj je určen k ohřevu ručníků, nikoliv k jejich sušení. Mokré ručníky do ohřívače neumísťujte. 
- Neotvírejte ohřívač, pokud je zapnutý. 
- Nevkládejte do ohřívače žádné chemické látky. 
- Pokud dojde k výskytu nějakého problému během provozu, vypněte jej a informujte výrobce nebo kvalifikovaného 
odborníka. 
- Pravidelně čistěte skříň s neutrálním produktem. Nepoužívejte kyselé nebo alkalické chemické produkty, které se pro 
jednotku mohou stát agresivní nebo toxické. 
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho. 
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Ohrievač a sterilizátor uterákov Weelko WARMEX T-02 - objem 11 l 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme za váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce 
pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V 
prípade zlé alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody. 
 
Technické parametry 

Objem: 11 l 

Maximálna teplota: 80 °C 

Výkon: 200 W 

Rozmery výrobku: 46 x 35 x 31 cm 

Napätie: 220V-240V 

Frekvencia: 50-60Hz 

Návod k použitie 

1. Zložte čistý vlhký uterák a vložte ho na kovovú poličku skrinky a zatvorte dvierka. 
2. Stlačením vypínača zapnite prístroj, rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla vypínača, čo znamená, že skrinka je 
spustená. 
3. Keď teplota dosiahne maximálne teploty. Prístroj sa prestane nahrievať. 
4. Ak potrebujete uteráky vybrať, vypnite prístroj a kontrolka sa vypne. Odporúčame uteráky vyťahovať pomocou 
pinzety, aby nedošlo k popáleniu. 
 
Upozornenie 

- Umiestnite produkt na chladnom a suchom mieste ďaleko od horľavých vecí. Odporúča sa, aby vzdialenosť produktu 
od ostatných objektov bola aspoň 30 mm. 
- Zvoľte vhodnú zásuvku podľa vyššie uvedených technických špecifikácií. 
- Tento prístroj je určený na ohrev uterákov, nie k ich sušenie. Mokré uteráky do ohrievača neumiestňujte. 
- Neotvárajte ohrievač, ak je zapnutý. 
- Nevkladajte do ohrievača žiadne chemické látky. 
- Pokiaľ dôjde k výskytu nejakého problému počas prevádzky, vypnite ho a informujte výrobcu alebo kvalifikovaného 
odborníka. 
- Pravidelne čistite skriňa s neutrálnym produktom. Nepoužívajte kyslé alebo alkalické chemické produkty, ktoré sa pre 
jednotku môžu stať agresívne alebo toxické. 
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vypnite ho. 
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