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Конструкция полотенцесушителя обеспечивает надежную электробезо-
пасность для пользователя. Полотенцесушитель - электрическое устройство, 
работающее от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10%, мощность 
60-160 Вт. При эксплуатации необходимо соблюдать меры безопасности для 
предотвращения поражения электрическим током.

Место подключения должно быть оборудовано розеткой с заземлением, 
по ГОСТу 7396.1-89 типа С2, С4. 220-240 В, 50 Гц до 16 А.

Полотенцесушитель должен быть подключен через систему УЗО(устрой-
ство защитного отключения).

С целью повышения электробезопасности предусмотрено отсутствие на-
грева поверхности полотенцесушителя от кнопки включения на длину до 15 
см.

После окончания работы полотенцесушитель необходимо отключить от 
электросети.

Запрещается:
- разбирать полотенцесушитель;
- переносить полотенцесушитель за электрический шнур;
- отключать полотенцесушитель от сети, дергая за электрический шнур;
- доступ к полотенцесушителю детей, так как при продолжительном кон-

такте с кожей возможны ожоги;
- использовать не по назначению.

Полотенцесушитель комплектуется согласно схеме монтажа:
3.1. Полотенцесушитель 1 шт.
3.2. Держатель (для п/с Юна, Твист)  4 шт.
3.3. Коробка картонная 1 шт.
3.4. Паспорт 1 шт.

Полотенцесушитель бытовой соответствует требованиям технических 
условий ТУ 3468-004-97835467-17.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие 
без указания в паспорте.

3. Комплектация.

4. Свидетельство о приемке.
2.1. Требования к монтажу и эксплуатации.
2.1.1. Полотенцесушитель крепиться к стене помещения с помощью дер-

жателй, входящих в комплект.
2.1.2. Полотенцесушитель должен подключаться к сети электропитания 

через специальные электрические розетки, имеющие заземляющие контак-
ты.

2.1.3. Нагрузка на полотенцесушитель не должна превышать 5 кг.
2.2. Указания по мерам безопасности.

Полотенцесушители предназначены для сушки текстильных изделий обо-
грева ванных, душевых комнат, помещений кухни, туалета, прихожей и под-
собных помещений.

Конструктивно полотенцесушители могут изготавливаться различных мо-
дификаций (рис. 1-2).

1. Общие указания.

2. Технические характеристики.

Полотенцесушитель  электрический бытовой 
серии ПЛН.

ТУ  3468-004-97835467-17.

Рис. 2.
Твист

Рис. 1.
Юна



  KZГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
Гарантийные обязательства.

1. Гарантии изготовителя (поставщика).
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 36 месяцев, при усло-

вии соблюдения правил монтажа и эксплуатации, а также условий хранения 
и транспортировки.

Гарантийный срок хранения - 1 год с момента приемки ОТК при условии 
хранения в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом помещении. 
Гарантийный срок хранения предшествует гарантийному сроку эксплуатации.

Полотенцесушитель, вышедший из строя в течение гарантийного срока, 
подлежит возврату с приложением паспорта с датой продажи и штампом ОТК.

2. Условия гарантии.
2.1. Гарантийный ремонт вышедшего из строя полотенцесушителя произ-

водится изготовителем (поставщиком) при предъявлении паспорта на поло-
тенцесушитель только при сохранении у полотенцесушителя товарного вида. 

2.2. Гарантийные обязательства изготовителя (поставщика) аннулируют-
ся в следующих случаях: 

а) паспорт на полотенцесушитель утерян; 
б) повреждения полотенцесушителя вызваны стихией, пожаром, бытовы-

ми факторами; 
в) полотенцесушитель вышел из строя по вине владельца:
1) механические повреждения; 
2) не соблюдались правила хранения, транспортировки и эксплуатации; 
3) воздействие химических веществ; 
4) несоответствие государственным стандартам параметров питающих 

сетей; 
5) полотенцесушитель имеет следы постороннего вмешательства;
6) наличие признаков электрокоррозии.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.

К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет.

Артикул изделия:                                        Дата продажи: «   »                 20      г.
Покупатель (Ф.И.О.)
Продавец (Ф.И.О.)

Произведено: ООО «ТЭРА» по заказу  ООО «Леруа Мерлен Восток».
Лицо уполномоченное получать претензии по качеству товара: ООО «Тэра». 

РФ, 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 82. Тел. (4822) 770-270. E-mail: ok@tera.su

2.1 Орнату және пайдалану бойынша талаптар. 
2.1.1 Сүлгі кептіргіштегі жинаққа кіретін ұстағыштарды пайдаланып, бөл-

менің қабырғасына бекітіледі. 
2.1.2 Сүлгі кептіргіш жерлендіру контактілері бар арнайы электр розеткала-

ры арқылы электр желісіне қосылуы тиіс. 
2.1.3 Сүлгі кептіргіштегі жүктеме 5 кг аспауы тиіс. 
2.2. Қауіпсіздік нұсқаулары. 

Жуынатын бөлмелері, душ бөлмелері, асүйлер, дәретханалар, дәліздер 
мен көмекші құралдарды жылыту үшін, тоқыма бұйымдарын кептіруге ар-
налған. 

Құрылымдық түрде, қыздырылған сүлгі рельстерін әртүрлі түрлендіру жа-
сауға болады (1-2 сурет). 

1. Жалпы нұсқаулық. 

2. Техникалық сипаттамалары. 

ПЛН сериясының электр тұрмыстық 
сүлгі кептіргіші 

ТУ 3468-004-97835467-17. 

Сүрет 2 
Твист 

Сүрет 1 
Юна 



Сүлгі кептіргіш конструкциясы пайдаланушыға сенімді электр қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді. Сүлгі кептіргіш кернеуі 220 В + - 10%, қуаты 60-160 Вт бола-
тын ауыспалы тоқ желісінен жұмыс істейтін электр құрылғысы. Жұмыс істеп 
тұрған кезде электр тоғының соғуын болдырмау үшін қауіпсіздік шараларын 
сақтау қажет. 

Қосылу нүктесі ГОСТ 7396.1-89 типті C2, C4 сәйкес топырақты розеткамен 
жабдықталуы керек. 220-240 Вт, 50 Гц-ден 16 А дейін. 

Сүлгі кептіргіші (ҚӨҚ) жүйесімен (қорғауды өшіру құрылғысы) қосылуы ке-
рек. 

Электр қауіпсіздігін арттыру үшін сүлгі кептіргіш түймесі алыстығы 15 см-ге 
дейін болуы тиіс. 

Жұмысты аяқтағаннан кейін, сүлгі қыздырғышты электр желісінен ажырату 
қажет. 

Тыйым салынған: 
- сүлгі кептіргіш бөлшектеу; 
- электр сымын тарту арқылы сүлгі кептіргіш тасымалдау; 
- электр сымын тарту арқылы сүлгіні желіден ажыратыңыз; 
- балаларға арналған сүлгіге қол жеткізу, терімен ұзақ уақыт байланысуы 

күйікке әкелуі мүмкін; 
- дұрыс емес мақсат.

Сүлгі кептіргіш орнату құрылымына сәйкес монтаждау жинағы: 
3.1. Сүлгі кептіргіш 1 дана. 
3.2. Ұстаушы (Юна, Твист үшін) 4 дана. 
3.3. Картадағы қорап 1 дана 
3.4. Төлқұжаты 1 дана. 

Жуынатын сүлгі кептіргіш ТУ 3468-004-97835467-17 техникалық талап-
тарға сай . Өндіруші төлқұжат көрсетпестен өнімге өзгертулер еңгізу құқығын 
өзіне қалдырады.  

3. Жинақтау. 

4. Қабылдау туралы куәлік.

КЕПІЛДІК КЕҢЕСІ. 
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. 

1. Өндірушінің (жеткізушінің) кепілдігі. Кепілдік мерзімі 36 айды құрай-
ды, орнату және пайдалану ережелеріне сәйкес, сондай-ақ өндірушінің 
орауышында жылытылатын бөлмеде сақтау шарттары. Сақтаудың кепілдік 
мерзімі пайдаланудың кепілдік мерзімінен бұрын. Кепілдік мерзімі ішінде сәт-
сіздікке ұшыраған сүлгі кептірүші сату күнімен төлқұжаты және (ОТК) мөрта-
банымен қайтаруға жатады. 

2. Кепілдік шарттары. 
2.1. Істен шыққан сүлгішінің кепілдік жөндеуін, сүлгімен ұсынылған жағдай-

да, сүлгі қыздырғышқа төлқұжат ұсынған кезде дайындаушы (жеткізуші) жа-
сайды. 

2.2. Өндірушінің (жеткізушінің) кепілдік міндеттемелері мынадай жағдай-
ларда жойылады: 

а) қыздыру сүлгісі үшін төлқұжат жоғалған; 
б) сүлгі қызып кетуі элементтерден, өрттен, тұрмыстық фактордан туын-

даған; 
в) иесінің кінәсінен қыздырылған сүлгі тіреуі жоқ: 
1) механикалық залал; 
2) сақтау ережелері сақталмады; 
3) химиялық заттардың әсер етуі; 
4) жеткізу желілерінің параметрлері бойынша ұлттық стандарттарға сәй-

кес келмеуі; 
5) қыздыру сүлгісінде шетелдік араласудың іздері бар; 
6) электрокоррозия белгілері болуын. 

Орнату және пайдалану ережелерімен таныс. 
Мен өндірушінің кепілдік міндеттемелерімен келісемін. 

Өнімнің пайда болуы мен жабдықталуы туралы ешқандай шағымдар жоқ. 

Артикул бұйымдар:        Сатылған күні: 20       ж. «           » 
Сатып алушы (атауы)
Сатушы (толық атауы) 

www.tera.su 
Ресейде жасалған «ТЕРА» ЖШҚ. 

Импорттаушы\Сатушы\Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауға 
өкілетті тұлға : T00 «Leroy Merlin Қазақстан». 

Заңды мекенжайы: Қазақстан, 050000, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 77, 
«Park View» БО, 6-шы қабат, №07 офис 




