
Instrukcja obsługi i konserwacji szafy do suszenia odzieży roboczej. 

 
Rys.1 

 
      A. Szafa składa się z następujących pozycji: 
• Górnej komory wyposażonej w drążek przeznaczony do zawieszania wilgotnej odzieży 

roboczej (rys.1 poz.1) 
• Dolnej komory wyposażonej w 20 rur przeznaczonych do zawieszania wilgotnego obuwia 

(rys.1 poz.2) 
• Dwóch modułów grzewczo-wentylacyjnych (rys.1 poz.3) wyposażonych w panel 

sterowniczy posiadający następujące elementy: 
� Wyłącznik główny z podświetleniem zielonym (rys.1 poz.6) z 

zabezpieczeniem termicznym wyposażony w przyłącze kablowe IEC C20 16A, 
klasa IP40 dla panelu 

� Dioda kontrolna LED (zielona) (rys.1 poz.7) klasa IP67 dla panelu 
� Wkładka bezpiecznika topikowego (rys.1 poz.8) typ 5x20mm, 16A, klasa IP67 

dla panelu 
• Dwóch uchwytów przeznaczonych do przesuwania szafy (rys.1 poz.4) 
• Czterech stopek poziomujących szafę (rys.1 poz.5) 
 

Dane techniczne modułów: 
Napięcie zasalania ~230V 
Moc grzewcza 2 x 800W 
Moc wentylatorów 2 x 52W 
Wydajność przepływów 2 x 612m3/h 
Częstotliwość sieci 50Hz 
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe 10A (szybki) 
Zabezpieczenie termiczne Tak 
Automatyczny wyłącznik zespołu 
grzewczego 

Tak 

Długość przewodu zasilającego L=3mb. 



 
      B. Warunki bezpiecznego użytkowania: 
1. Szafę wypoziomować za pomocą stopek regulacyjnych (rys.1 poz.5) 
2. Umieścić wewnątrz górnej komory wilgotne ubrania (z ubrań nie może spływać woda) 
3. Umieścić wewnątrz dolnej komory wilgotne obuwie (nasunąć na wystające rury) 
4. Uruchomienie i obsługa modułów grzewczych: 

Praca odbywa się w cyklu automatycznym. W pierwszej kolejności należy podłączyć 
przewód zasilający do gniazda zasilania z uziemieniem o napięciu znamionowym 230V i 
częstotliwości 50Hz oraz do gniazda na panelu (rys1. poz.6). Przełączyć wyłącznik na 
pozycję 1 (praca). Sygnalizacją prawidłowej pracy będzie zielona diody na wyłączniku 
głównym oraz dioda kontrolna LED. Cykl składa się z dwóch etapów: w pierwszym etapie 
realizowane jest grzanie z wentylowaniem. Etap ten trwa do 5 godzin (±12 minut). Następnie 
automatycznie załącza się etap drugi, w którym realizowane jest chłodzenie grzałek. Etap ten 
trwa do 5 minut (±12 sekund). Sygnalizacją zakończonego cyklu pracy będzie wyłączona 
dioda kontrolna LED oraz brak odgłosu pracy wentylatorów. Aby powtórzyć cykl należy 
przełączyć wyłącznik główny na pozycję 0 (wyłączenie) odczekać minimum 10 sekund oraz 
wykonać czynności opisane powyżej. 
5. Nie wystawiać mebla na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce itp.). Szafa 

jest przeznaczona do pracy w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
6. Nie zasłaniać wentylatora i otworów wentylacyjnych w modułach grzewczych. 

Odstęp między bokami i tyłem szafy a np. ścianą powinien wynosić co najmniej 20cm. 
7. Do czyszczenia szafy nie używać silnie żrących detergentów. Czyścić suchą lub lekko 

wilgotną ścierką. 
8. Obsługa oraz wszelkie naprawy powinny być wykonywane tylko i wyłącznie przez 

przeszkolony personel. 
 
C.  Konserwacja: 

Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić poprawność połączenia przewodu 
zasilającego oraz czy szafa i jej elementy nie są uszkodzone. Raz na dwa uruchomienia należy 
sprawdzić pracę wentylatorów. Można to sprawdzić kartką papieru przykładając do 
perforowanych elementów blaszanych obudowach modułów. Papier powinien przylgnąć do 
powierzchni blaszanej, co będzie świadczyło że wentylator pracuję poprawnie. Jeżeli po 
załączeniu szafy nie słychać pracy wentylatorów oraz dioda kontrolna LED (rys.1 poz.7)  nie 
sygnalizuję pracy, może to świadczyć o zadziałaniu zabezpieczenie przeciw 
przeciążeniowego (bezpiecznik topikowy rys.1 poz.8). Należy wtedy odkręcić główkę 
wkładki bezpiecznika, wyjąć bezpiecznik i sprawdzić czy ma ciągłość elektryczną. Jeżeli nie 
to należy go wymienić na taki sam. (5x20mm 10A typ: szybki).  
 

Uwaga!!! 
 

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do suszenia mokrych ubrań i obuwia. 
Urządzenie to nie może być użytkowane przez dzieci, osoby z ograniczoną zdolnością 
umysłową bądź fizyczną, osoby bez doświadczenia bądź też nie posiadające 
przeszkolenia chyba, że użytkują to urządzenie pod nadzorem. Dzieci nawet pod 
nadzorem powinny trzymać się od tego urządzenia z daleka. 

Zabrania się manipulacji i dokonywania zmian w elementach i podłączeniach 
elektrycznych umieszczonych w wyrobie. 
 


