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Manual de instruções para secador de cabelo de hotel
Com suporte de parede à prova de roubo

N.º de art.: 8008

Ajustes:
Na pega do secador de cabelo pode selecionar, através
do interruptor, o nível de ventilação desejado:

1 > 1. Ar quente com 600 Watt, para fazer um
2

penteado no cabelo.
> 2. Para secar o cabelo com ar quente com 1200
Watt, deve manter-se pressionado o botão
> o nível de ventilação ajustado é ativado

Explicação relativamente à figura 2
1. Secador de cabelo
2. Capa superior
3. Interruptor deslizante nível de ventilação 1 – 2
(MÍN / Máx)
4. Botão de segurança PUSH funcionamento apenas
com BOTÃO pressionado
5. Capa traseira da estrutura
6. Seccionador de rede adicional no suporte de
parede
7. Cabo com ficha
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Dados técnicos:
• 220 – 230 V
• 50 Hz
• 1200 W
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Imagem 2
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Eletrificação / montagem:
A.) Eletrificação com ficha: (Figura 1)
1. Faça 2 furos, de 6 mm de diâmetro, na parede
(imagem 1). Utilize uma bucha para os furos. Fixe o
arco 11 com um parafuso.
2. Coloque a cobertura traseira exatamente no suporte e fixe a cobertura frontal e traseira com um parafuso.
3. Insira a ficha na tomada de rede.
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B.) Eletrificação direta: (Figura 3)
1. Faça 2 furos, de 6 mm de diâmetro, na parede
(imagem 1). Utilize uma bucha para os furos. Fixe o
arco 1 com um parafuso.
2. Solte o parafuso 2 na cobertura frontal e remova-a.
Retire o cabo de rede com a ficha da braçadeira de
cabo. 3
3. Quebre o recorte redondo de plástico no verso. 4
Aqui pode recolher os cabos locais. Coloque a cobertura traseira exatamente no arco e fixe-a com um
parafuso.
4. Conecte o cabo de rede preparado na braçadeira
de cabo N, L.
5. Após uma verificação coloque a cobertura frontal,
utilizando a cobertura redonda para fechar a saída do
cabo 55 e fixe-a com o parafuso anteriormente solto.

