
 
Kätekuivati COMFORT 2000 – mudel 104 
NB! ENNE KASUTAMIST LUGEGE LÄBI KÄESOLEV JUHEND! 
 
Comfort 2000 - perfektne hügieen nii koju kui büroosse, puhas ja ökonoomne alternatiiv tavakäterätile ! 
Tegemist on ideaalse seadmega erakorteri ja väiksema äripinna tarvis. 
Tegemist on ideaalse lahendusega kõikjal, kus on tähtis käte hügieen, näiteks: 
       - tualettruumides; 
       - hotellitubades; 
       - firmades; 
       - bürooruumides; 
       - arstipraksises; 
       - toiduainetekauplustes; 
       - tapamajades; 
       - kondiitriärides jne. 
 
Ökonoomne tänu infrapunase signaaliga täisautomaatikale. 
Infrapunase signaaliga töötav lüliti tagab seadme täisautomaatse 
energiakokkuhoidliku töörežiimi eriti lühikese järeltoimeajaga: 
1. Seinale paigaldatud kätekuivati infrapunakiir peegeldub põrandalt, 
    ehk  kaugemalt kui ca 30 cm - seade jääb väljalülitatuks. 
2. Kuivatatavad käed lühendavad peegeldumisdistantsi – muudetud 
    lainepikkusega infrapunane kiirgus lülitab seadme sisse. 
3. Eemaldades käed, lülitub seade sekundi-kahe pärast automaatselt 
    välja. 
   
Tehnilised andmed: 
el.ühenduse parameetrid   1500W / 220-240V / 50Hz 
mõõtmed(kõrgus x laius x sügavus)  280 x 185 x 100 mm 
läbilase   86 cbm/h 
kaitseaste   IP X3, klass II 
mürapeegel   65 dB 
tööpöhimöte   sisse/välja lülitumine kiirte 
   tagasipeegeldumisel eri 
   kaugustelt 
korpuse materjal   löögikindel kunstmaterjal 
 
Montaažijuhend 
1.Montaaž seinale statsionaarse vooluvörku ühendamisega 
   ...teostatagu elektriala spetsialisti poolt. 
2. Montaaž seinale kaasasoleva kaabli võrkuühendamisega 
Paigaldage seina kaasasolevad düüblid ja konksud A ning düübel B (vt.fig.1). Tõstke seade konksudele A ja kinnitage alt 
kruviga C. Seade on paigaldatud ja valmis vooluvõrku ühendamiseks. Asetage pistik statsionaarsesse pessa. 
Kätekuivati on töövalmis. 
 
Kasutusjuhend 
 Kätekuivati tööd juhib elektrooniline sensorlüliti, milline lülitab seadme sekundilise viivisega sisse käte asetamisel kiirte teele 
ja paarisekundilise viivisega välja käte eemaldamisel. 
Kui seadme sisse-väljalülitumisel esineb probleeme veenduge, et fototakisti ei asu vahetu päikesekiirguse või neoonvalguse 
käes. Kui see nii on, kõrvaldage probleem. Kui see nii pole, eemaldage voolupistik pesast ja pöörduge spetsialisti poole. 
 
Üldised reeglid 
Kuuma õhu väljundava ei tohi kinni katta 
Pistik tuleb eemaldada pesast, tõmmates pistikust, mitte juhtmest. 
Seade ei tohi kokku puutuda veega. 
Seade ei tohi olla paigaldatud dusi alla, vanni kohale ega muude lahtiste veeanumate vahetusse lähedusse. 
 
AS PLASTOR annab garantii kätekuivatile 2 aastat müügikuupäevast (eelduseks müügikuupäev ja müüjatempel 
antud kasutusjuhendil). Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Turustamisel väljaspool EV-d vastutab 
garantii eest edasimüüja. 
 PLASTOR  AS 
 Hoiu 7, 76401 Laagri, Harju mk. 
 tel. 6796756, fax 6796759 
 e-mail: plastor@plastor.ee 
 http://www.plastor.ee 
NB! Tehas võib seadme juures selle täiendamiseks teha muudatusi, mis ei pruugi kajastuda antud juhendis. 
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