
Ohřívač ručníků, 18 l

Vážení zákazníci,
gratulujeme  Vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku.  
Abyste mohli po dlouhou dobu využívat přednosti výrobku,  přečtěte si pozorně NÁVOD. Poté produkt používejte v souladu s nimi.

w w w . e u r e k o . c z

Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375

NÁVOD K POUŽITÍ

Vydání č. 1
Revize č. 1

Datum:27.3.2015
List: 1/3



 Vypojení ze 

zdroje 

Přístroj nevypojujte ze zdroje taháním za přívodní kabel. Může dojít k poškození kabelu 

nebo kolíků zástrčky. 

 

 

Nepoužívejte 

s mokrýma 

rukama 

Nedotýkejte se zástrčky ani vypínačů mokrýma rukama. Riskujete úraz elektrickým 

proudem. 

 

 
Varování 

Nenechte přístroj upadnout na zem ani při jeho obsluze nepoužívejte násilí. Mohlo by 

dojít k poruše a nefunkčnosti přístroje. 

 

 
Varování 

Odpojte přístroj ze zdroje pokud jej čistíte, nebo pokud jej nepoužíváte. 

 

 
Varování 

Ručník vložte na polici ve skříni. Ručník by se neměl dotýkat boků nádoby, neboť by 

mohlo dojít ke ztrátě barvy nebo deformaci. Nádobu na vodu umístěte stabilně 

 

 
Varování 

Ručníky by v ohřívači neměly být déle než 1 den, jinak mohou přeschnout, zdeformovat 

se nebo zapáchat. Suché ručníky nejsou vhodné na ohřívání 

 

 
Zákaz 

rozebírání 

Tento produkt nesmí být rozebírán, opravován ani předěláván nikým jiným než odborným 

technikem údržby. V opačném případě může dojít k požáru nebo nesprávné funkci 

škodlivé pro lidské zdraví. 

 

 
Uzemnění 

Používejte zásuvku s uzemněním, která chrání před problémy a úrazy elektrickým 

proudem v případě, že by přístroj probíjel 

 

· Předtím, než začnete používat tento produkt, si přečtěte tyto „Provozní pokyny“. Poté produkt používejte v souladu s nimi.
· Veškeré zde uvedené poznámky jsou určeny pro Vaše bezpečí a správný provoz přístroje a chrání Vás a ostatní před 
možnými úrazy. Krom toho Vám tyto poznámky rovněž sdělí, co se stane při jeho špatném provozování. Tyto poznámky jsou 
rozděleny na dvě části, konkrétně na „Zákaz" a „Varování", které obě obsahují informace důležité pro bezpečný provoz. Dodržujte 
prosím tyto pokyny.
· Po přečtení tento manuál ponechte na snadno přístupném místě, aby si jej obsluha mohla kdykoli přečíst.

Popis

Ohřívač ručníků, 18 l

Vážení zákazníci,
gratulujeme  Vám k zakoupení vysoce kvalitního značkového výrobku.  
Abyste mohli po dlouhou dobu využívat přednosti výrobku, si přečtěte tyto „Provozní pokyny“. Poté produkt používejte v souladu s 
nimi.
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 Zákaz 

Přívodní kabel nepoškozujte, neupravujte, neohýbejte násilím, nenatahujte, 

nepřipevňujte ani nekruťte. Kabel může být poškozen i v případě, že na něm spočívá 

těžký předmět, nebo prochází-l i příliš úzkými otvory. 

 

 

Zákaz 

venkovního 

provozu 

Nepoužívejte přístroj venku. Používáním namočeného či vlhkého přístroje riskujete úraz 

elektrickým proudem. 

 

 
Zákaz 

Tento produkt nesmí používat děti bez dozoru. Umístěte přístroj na místo mimo dosah 

dětí. Tím zabráníte hrozbě opaření nebo úrazu elektrickým proudem. 
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 Vložte čisté ručníky na poličku v ohřívači, zavřete dvířka a zapojte přívodní kabel do zdroje.
• Při prvním použití nechte 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)
• Hlavní vypínač přepněte do pozice „ON". 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", 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 spodní 

skříňka ohřívače přejde do módu udržování teploty.
• Horní a spodní skříňku lze ovládat společně, ale rovněž mohou pracovat současně s rozdílnými pokyny.
• Přepnete-li hlavní vypínač do pozice „OFF", ohřívač se vypne.

MPR32A-2Z (s UV zářičem)
• Používáte-li horní skříňku samostatně, přepněte horní vypínač do pozice „ON". 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 polohy „OFF", horní skříňka se vypne.
• Při samostatném používání spodní skříňky přepněte spodní vypínač do pozice „ON" (Zapnuto). Rozsvítí se kontrolka a spodní 

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

PROVOZNÍ POKYNY


