
UWAGA – przeczytaj i zachowaj poniższą instrukcję. Zapoznaj się z instrukcją przed montażem, 
włączeniem, czyszczeniem urządzenia. Zawsze pamiętaj, aby używać suszarki zgodnie z wytycznymi 
zwartymi w instrukcji. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia urządzenia, jak również zagwarantuje 

bezpieczeństwo użytkownika.
 

 

Suszarka do rąk montowana na ścianie, z silnikiem bezszczotkowym o mocy 1650W. Włączana 

automatycznie (fotokomórka), posiada filtr HEPA, który zatrzymuje do 99,997% obecnych w 

powietrzy bakterii i drobnoustrojów. 

 

Napięcie: 220V – 240V, 50/60 Hz 

Moc: 1650 – 2050W (regulowana, możliwość wyłączenia grzałki) 

Temperatura powietrza: 40 C 

Prędkość podmuchu: 100 m/s 

Siła podmuchu: 130 m3/h 

Czas suszenia: 7-9 s 

Bryzgoszczelność: IPX1 

Izolacja: Klasa 1 

Prędkość silnika: 22 000 obr/min 

Głośność: 70 dB 

Obudowa: Plastik ABS 

Waga: 7,5 kg 

 

UWAGA: 

Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed zdjęciem pokrywy, montażem, naprawą. 

Urządzenie powinno być wykorzystywanie JEDYNIE do suszenia dłoni. 

Instalacji i napraw powinna dokonywać WYŁĄCZNIE osoba z odpowiednimi uprawnieniami 

elektrycznymi. 

Urządzenie do użytku wewnątrz pomieszczenia. 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

Suszarka do rąk 

Schemat instalacyjny 

Szczotka do czyszczenia 

filtr HEPA 

płyta montażowa 

wkręty 

Zestaw do podłączenia okablowania wraz z zaślepką 

Instrukcja obsługi 

 

MONTAŻ 

- Za pomocą schematu instalacyjnego zaznacz otwory dla zamontowania metalowej płyty 

montażowej. Nie podłączaj suszarki do prądu. 

- wywierć otwory w zaznaczonych miejscach i umieść w nich kołki rozporowe, zamontuj płytę 

- jeśli suszarka będzie podłączona wtyczką, możesz ją zawiesić na płycie 

- w przypadku podłączenia suszarki bez wtyczki (do instalacji elektrycznej), należy podłączyć kable 

bezpośrednio na płycie w zestawie do okablowania, w następujący sposób: 

A) przewód pod napięciem (Brązowy, Czerwony lub Czarny) to miejsca oznaczonego L 

B) przewód neutralny (Czarny, Niebieski) w miejsce oznaczone N 



C) uziemienie (zielono żółty) w miejsce oznaczone E 

 

- zdejmij pokrywę osłaniającą płytkę, na której podłączone zostały kable i zawieś suszarkę na płycie 

montażowej 

- wyjmij zbiornik na wodę i przykręć dolną część suszarki używając pozostałych wkrętów 

- zanim zamontujesz zbiornik na wodę, możesz włączyć bądź wyłączyć grzałkę, jak również zmienić 

prędkość podmuchu powietrza 

- zamontuj zbiornik na wodę jak również (opcjonalnie) filtr HEPA 

- włącz zasilanie. 

 

 

OBSŁUGA: 

Suszarka włącza się automatycznie, po włożeniu dłoni.  

Niebieskie światło wskazuje na uruchomienie się suszarki. 

Poruszaj dłońmi w górę i w dół przez ok 10 s. 

Suszarka wyłączy się po chwili od wyjęcia dłoni. 

 

CZYSZCZENIE: 

Suszarkę  należy czyścić ścierką wykonaną z materiału, zwilżoną wodą z mydłem. Nie należy czyścić 

środkami zawierającymi alkohol, kwaśne lub zasadowe substancje, chlor i inne substancje mogące 

zaszkodzić powłoce pokrywy.  

 

Należy regularnie sprawdzać filtr HEPA i w razie potrzeby czyścić odkurzaczem. Zatkany filtr HEPA 

może być przyczyną uszkodzenia suszarki, w miejscach o dużym natężeniu ruchu należy go czyścić 

regularnie, aby uniknąć uszkodzenia suszarki. 

 

 

 


