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NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač ručníků

Vážení zákazníci,

gratulujeme vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku. 
Abyste mohli po dlouhou dobu využívat přednosti výrobku, přečtete 
si pozorně tento návod k použití. Poté produkt používejte v souladu 
s ním.

Bezpečnostní pokyny

Veškeré zde uvedené poznámky jsou určeny pro vaše bezpečí 
a zároveň pro správný provoz přístroje. Chrání vás i ostatní před 
možnými úrazy. Tyto poznámky rovněž sdělují, co nastane při 
špatném provozování přístroje. Dodržujte prosím tyto pokyny.

Po přečtení ponechejte tento manuál na snadno přístupném místě, aby si jej obsluha mohla kdykoliv přečíst.

Kontaktní adresa a provozovna:

EUREKO s.r.o.
Podhorská 967/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

Po–pá: 8:00–16:00 hod.
Letní provoz: po–pá: 8:00–15:30 hod
Telefon: +420 800 888 909
E-mail: info@eureko.cz
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Provozní pokyny

Vložte čisté ručníky na poličku v ohřívači, zavřete dvířka a zapojte přívodní kabel do zdroje. Při prvním použití nechejte 
ohřívač ručníků zhruba hodinu ohřát.

MPR8A-2 & MPR18A-2 (bez UV zářiče)

– Přepněte hlavní vypínač do pozice „ON” (zapnuto). Rozsvítí se kontrolka a ohřívač přejde do módu udržování teploty. 
– Přepněte hlavní vypínač do pozice „OFF” (vypnuto). Kontrolka zhasne a přístroj přestane pracovat.

MPR8A-2Z & MPR18A-2Z (s UV zářičem)

– Přepněte hlavní vypínač do pozice „ON” (zapnuto). Rozsvítí se kontrolka. Přepnete-li tlačítko aktivace UV záření do 
polohy „ON”, ohřívač přejde do stavu udržování teploty se zapnutou UV funkcí. Přepnete-li toto tlačítko do polohy 
„OFF”, ohřívač přejde do stavu udržování teploty bez UV funkce.

– Při otevření dvířek se UV zářič automaticky vypne a po zavření dvířek se opět zapne.
– Přepnete-li hlavní vypínač do pozice „OFF” (vypnuto), ohřívač se vypne.

MPR32A-2 (bez UV zářiče)

– Při samostatném používání horní skříňky přepněte horní vypínač do pozice „ON” (zapnuto). Rozsvítí se kontrolka 
a horní skříňka ohřívače přejde do módu udržování teploty.

– Při samostatném používání spodní skříňky přepněte spodní vypínač do pozice „ON” (zapnuto). Rozsvítí se kontrolka 
a spodí skříňka ohřívače přejde do módu udržování teploty.

– Horní i spodní skříňku lze ovládat společně, ale rovněž mohou pracovat současně s rodílnými teplotami.
– Přepnete-li hlavní vypínač do polohy „OFF”, ohřívač se vypne.

MPR32A-2Z (s UV zářičem)

– Používáte-li horní skříňku samostatně, přepněte horní vypínač do pozice „ON” (zapnuto). Rozsvítí se kontrolka.
– Přepnete-li přepínač UV záření do pozice „ON”, horní skříňka přejde do stavu udržování teploty a zapne se UV zářič.
– Přepnete-li přepínač UV záření do pozice „OFF”, horní skříňka přejde do stavu udržování teploty bez UV zářiče. 

Přepnete-li hlavní vypínač u horní skříňky do pozice „OFF” (vypnuto), horní skříňka se vypne.
– Při samostatném používání spodní skříňky přepněte spodní vypínač do pozice „ON”. Rozsvítí se kontrolka a spodní 

skříňka ohřívače přejde do módu udržování teploty.
– Horní i spodní skříňku lze ovládat současně, ale rovněž mohou pracovat sučasně s rozdílnými pokyny.
– Při otevření horních dvířek se automaticky vypne UV zářič a po zavření dvířek se opět zapne.
– Přepnete-li hlavní vypínač do pozice „OFF”, ohřívač se vypne.
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