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DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP SUSZARKI DO RĄK DYSON AIRBLADE dB
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY DYSON
Niniejsza suszarka do rąk jest objęta 5-letnią gwarancją na części i 1-roczną gwarancją na wykonanie od daty zakupu zgodnie z 
warunkami gwarancji.
Zarejestruj teraz gwarancję w witrynie www.dysonairblade.com
W razie pytań dotyczących suszarki do rąk firmy należy się skontaktować z Infolinią firmy Dyson, podając numer seryjny i 
informacje dotyczące miejsca i daty zakupu urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Kompleksowa instrukcja montażu znajduje się w opakowaniu urządzenia. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat 
prawidłowego montażu urządzenia, łącznie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia przewodów elektrycznych, których 
przestrzeganie jest OBOWIĄZKOWE. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu nie są objęte gwarancją. 
Montaż MUSI przeprowadzić uprawniony elektryk.
Należy bezwarunkowo przestrzegać zaleceń podanych w tej instrukcji oraz w instrukcji montażu — zlekceważenie tego nakazu 
może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia, szkody materialne i/lub obrażenia ciała. 
Firma Dyson nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, obrażenia ciała, pogorszenie warunków prowadzenia 
interesów ani za utracone dochody w przypadku nieprzestrzegania zaleceń podanych w niniejszej instrukcji oraz w instrukcji 
montażu przez użytkownika, jego pracowników, instalatora lub serwisantów.



 

 

 

 

 

 

 
 

 

osTRZeŻeNIe
aBy ZmNIeJsZyĆ RyZyko PoŻaRU, PoRaŻeNIa PRĄdem 
elekTRyCZNym lUB oBRaŻeŃ CIaŁa, NaleŻy PRZesTRZegaĆ 
PoNIŻsZyCh ZaleCeŃ.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez 
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, 
czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia 
i wiedzy odpowiednich do jego obsługi, o ile nie otrzymały one 
instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia lub nie znajdują się 
pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Suszarki do rąk firmy należy używać jedynie do suszenia dłoni. 
Urządzenie należy użytkować tylko zgodnie z przeznaczeniem 



określonym przez producenta. W razie pytań należy kontaktować  
się z producentem.
Przed przystąpieniem do serwisowania urządzenia wyłączyć 
zasilanie na panelu serwisowym. Zablokować wyłącznik, aby 
zapobiec przypadkowemu włączeniu zasilania. Jeśli wyłącznika 
zasilania nie można zablokować, do panelu serwisowego należy 
pewnie przymocować rzucające się w oczy ostrzeżenie, na  
przykład tabliczkę.
Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
Do czyszczenia urząDzenia i jego okolicy nie używać 
żaDnych myjek ciśnieniowych.

osTrzeżenie
aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia  
prąDem elekTrycznym, nie wolno korzysTać z 
urząDzenia z jakimkolwiek półprzewoDnikowym 
regulaTorem pręDkości

uwaga:
Suszarka do rąk powinna być umieszczana w pomieszczeniach 
zamkniętych. Zakres temperatury roboczej: od 0°C do 40°C. Aby 
zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie 
wystawiać wewnętrznych mechanizmów/podzespołów urządzenia na 
działanie wilgoci.
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KoNseRWACJA sUsZARKI Do RĄK fIRMy
sposóB UżyTKoWANIA
1.  Wsunąć ręce. Suszarka Dyson Airblade™ włącza się automatycznie. Urządzenie pracuje przez 10 sekund,  

tworząc strumienie powietrza usuwające wodę z dłoni.
2.  Przesuwać powoli ręce do góry i w dół przez strumień powietrza.

RoZWIĄZyWANIe pRoBleMóW

problem Rozwiązanie

Suszarka do rąk nie uruchamia się. Sprawdzić, czy włączony jest wyłącznik bezpiecznikowy/automatyczny 
oraz czy podłączone jest zasilanie.Czynność musi zostać 
przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka.
Jeśli jest dostępna metoda bezpiecznego wyłączania, wówczas należy 
włączyć i wyłączyć urządzenie, w przeciwnym razie, wezwać elektryka do 
wykonania tego zadania.

Suszarka do rąk czasem wyłącza się podczas pracy i włącza się ponownie 
po upływie pewnego czasu.

Sprawdzić, czy wloty powietrza nie są zabrudzone ani zakurzone.  
W przypadku, gdy wloty powietrza są zakurzone lub zabrudzone  
usunąć kurz lub zanieczyszczenia miękką szmatką.

Czas suszenia rąk wydłużył się. Sprawdzić, czy we wlotach powietrza znajduje się kurz i w razie 
konieczności usunąć go. Skontrolować filtr i wymienić go w razie 
potrzeby. 

Osłabł strumień powietrza generowany przez suszarkę do rąk. Sprawdzić, czy we wlotach powietrza znajduje się kurz i w razie 
konieczności usunąć go. Skontrolować filtr i wymienić go w razie 
potrzeby. 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań należy skontaktować się z infolinią firmy Dyson.

sTosoWANIe W oBsZARACH pRZyGoToWANIA żyWNoŚCI
Tą suszarkę do rąk można wykorzystywać w miejscach, w których przygotowywana jest żywność. Jednakże, aby z 
modelu PC-ABS można było korzystać w takich miejscach, na przedniej obudowie należy zamocować dwie gumowe 
zatyczki. Różnią się one od zatyczek dostarczonych wraz z urządzeniem. Firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem 
żywności lub świadczące usługi cateringowe prosimy o kontakt z ekspertem Infolinii Dyson pod numerem podanym na 
tylnej okładce. Wówczas firmy te otrzymają paczkę z zatyczkami oraz instrukcją ich montażu.

CZysZCZeNIe
Suszarkę do rąk należy czyścić codziennie. Aby zapewnić optymalną pracę i czystość urządzenia, należy wykonać te 
trzy proste kroki. Zastosowanie nieodpowiedniej metody czyszczenia lub nieodpowiedniego produktu może unieważnić 
gwarancję. 
1.   Wytrzeć wszystkie powierzchnie oraz (4) soczewki czujników miękką szmatką i nieściernym środkiem czyszczącym. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uszczelki i ściany boczne urządzenia.
2.   REGULARNIE czyścić wloty powietrza w podstawie urządzenia.
3.   Czyścić podłogę i ścianę pod urządzeniem i wokół niego. Ta czynność może być wymagana częściej w miejscach 

intensywnie użytkowanych.

ZAleCeNIA oGólNe
Wykorzystuje technologię jonów srebra o działaniu antybakteryjnym, chroniącą powierzchnię i zapobiegającą 
rozkładowi powodowanemu przez rozwój mikroorganizmów. 
Wszelkich chemicznych środków do czyszczenia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta (uwzględniając 
odpowiednie rozcieńczanie).
Pozostawienie środka czyszczącego na powierzchni urządzenia przez zbyt długi czas spowoduje utworzenie powłoki. 
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Może ona zmniejszyć skuteczność działania powierzchni antybakteryjnych.
Przed użyciem środków chemicznych ich działanie należy sprawdzić na niewidocznych powierzchniach urządzenia.
Należy również uważać, aby nie narażać urządzenia na kontakt ze szkodliwymi płynami, zwłaszcza z produktami 
ropopochodnymi i produktami wytwarzanymi na bazie alkoholi.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
Można stosować wiele profesjonalnych chemicznych substancji czyszczących. Poniżej podano niektóre substancje, które 
są szkodliwe dla urządzenia i nie powinny być używane. Użycie poniższych środków spowoduje utratę gwarancji.
Nie stosować:

mieszanek alkoholowo-kwasowych,
alkoholu,
rozpuszczalników / produktów ropopochodnych,
czwartorzędowej soli amonowej,
mieszanin zasadowo-wybielających,
środków pianotwórczych,
ściernych ani wybielających środków czyszczących.
Nie myć wodą pod ciśnieniem.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WODY
Suszarka do rąk firmy posiada stopień ochrony IPX5.
Dopuszczalne wyłącznie czyszczenie ręczne. Nie myć pod ciśnieniem. Mycie pod ciśnieniem może doprowadzić do 
przedostania się wody pod obudowę, co może stanowić zagrożenie porażeniem elektrycznym oraz unieważnić 
gwarancję.

KONSERWACJA FILTRA
Regularnie sprawdzać, czy we wlotach powietrza umieszczonych w podstawie suszarki do rąk firmy nie ma kurzu ani 
zanieczyszczeń. Wycieranie wlotów miękką szmatką powinno wystarczyć.
W razie potrzeby w przypadku środowisk o wysokiej intensywności użytkowania urządzenia można skorzystać z zestawu 
do wymiany filtra firmy Dyson umożliwiającego wymianę filtra HEPA na miejscu. Szczegółowych informacji udziela 
infolinia firmy Dyson pod numerem podanym na tylnej okładce tej instrukcji.
Czyszczenie lub wymianę filtra suszarki do rąk firmy można wykonać, postępując dokładnie według instrukcji 
dołączonych do zestawu do wymiany filtra. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy się skonsultować z uprawnionym 
elektrykiem lub infolinią firmy Dyson w celu otrzymania pomocy.

SERWISOWANIE
Jeśli suszarka do rąk wymaga serwisu, należy się skontaktować z Infolinią Dyson.
Można również odwiedzić witrynę www.dysonairblade.com

INFORMACJE O UTYLIZACJI
Produkty firmy Dyson są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu. Produkt należy 
utylizować odpowiedzialnie i w razie możliwości oddać do przetworzenia.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO WŁAŚCICIEL SUSZARKI DO RĄK DYSON AIRBLADE dB
Rejestracja urządzenia na stronie www.dysonairblade.com umożliwi nam szybki i efektywny serwis.
Pozwoli także na rejestrację gwarancji, potwierdzi własność urządzenia w przypadku roszczeń ubezpieczeniowych i 
umożliwi nam kontakt w razie potrzeby.
Konieczne będzie podanie numeru seryjnego znajdującego się na tabliczce znamionowej umieszczonej w dolnej części 
urządzenia, na karcie rejestracyjnej znajdującej się w opakowaniu oraz na dużej etykiecie informacyjnej umieszczonej 
na przedniej części rozpakowanego urządzenia. 
Aby nie utracić gwarancji, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi w tej instrukcji obsługi, instrukcji 
montażu oraz w instrukcji czyszczenia.

GWARANCJA

WARUNKI 5-LETNIEJ GWARANCJI NA CZĘŚCI I 1-ROCZNEJ GWARANCJI NA 

WYKONANIE FIRMY DYSON.
Po rejestracji urządzenia na stronie internetowej gwarancja obowiązuje od daty zakupu. Zachować dowód zakupu. 
W przypadku braku dowodu zakupu okres gwarancyjny rozpoczyna się 90 od daty produkcji zgodnie z dokumentacją  
firmy Dyson.
W przypadku sprzedaży jednostki na terenie UE niniejsza gwarancja będzie ważna (i) w przypadku instalacji jednostki 
i korzystania z niej w kraju, w którym została sprzedana, lub (ii) w przypadku instalacji jednostki i korzystania z niej 
na terenie Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz w przypadku 
sprzedaży takiego samego modelu jednostki o takim samym napięciu w odpowiednim kraju.
W przypadku sprzedaży jednostki poza granicami UE niniejsza gwarancja będzie ważna jednie w przypadku instalacji 
jednostki i korzystania z niej w kraju, w którym została sprzedana.

GWARANCJA OBEJMUJE:

5-LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI
Wszystkie montowane fabrycznie elementy suszarki do rąk będą sprawne i wolne od wad materiałowych oraz 
produkcyjnych przez pięć lat od początku okresu gwarancyjnego w przypadku użytkowania urządzenia zgodnie z 
wytycznymi podanymi w instrukcji i podręczniku montażu dla użytkownika.

1-ROCZNA GWARANCJA NA WYKONANIE
Firma Dyson będzie przez 1 rok od rozpoczęcia okresu gwarancyjnego wykonywać naprawy bez obciążania kosztami  
za wykonanie. Po upływie tego okresu będą stosowane standardowe stawki za wykonane prace.
Szczegółowych informacji udziela infolinia Dyson.
• Wszelkie części, które zostaną zwrócone lub wymienione przez firmą Dyson stają się jej własnością.
Naprawa lub wymiana urządzenia w okresie gwarancji nie przedłuża tego okresu.
Gwarancja dostarcza korzyści wykraczające poza ustawowe prawa konsumenta i nie wpływa na te prawa w  
żaden sposób.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
Firma Dyson nie gwarantuje naprawy lub wymiany produktu uszkodzonego wskutek:
• Przypadkowego uszkodzenia, nieprawidłowego albo nieostrożnego użycia lub konserwacji, użycia urządzenia 

niezgodnie z przeznaczeniem, niestaranności, nieostrożnej obsługi lub przenoszenia urządzenia niezgodnie z 
instrukcją obsługi.

• użycia części zamontowanych niezgodnie z instrukcjami firmy Dyson;
• użycia części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson;
• Nieprawidłowego lub niezgodnego z instrukcjami dostarczonymi przez firmę Dyson montażu (z wyjątkiem montażu 

dokonanego przez firmę Dyson).
• Napraw lub zmian dokonanych niezgodnie z zaleceniami firmy Dyson.
• uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, takie jak transport, czynniki atmosferyczne, przerwy w 

zasilaniu, przepięcia itp.;
• normalnego zużycia w trakcie eksploatacji (bezpieczniki itp.);
• Uszkodzenia spowodowanego czyszczeniem niezgodnym z zaleceniami podanymi w tej instrukcji: na przykład 

w wyniku czyszczenia środkami chemicznymi lub produktami wymienionymi jako szkodliwe dla urządzenia.
• uszkodzeń spowodowanych wniknięciem wody podczas czyszczenia lub obsługą wymienioną w tej instrukcji  

jako zabroniona.
• Jakiegokolwiek uszkodzenia instalacji elektrycznej, konstrukcji lub zalania, bądź strat związanych z prowadzeniem 

działalności lub utraty przychodów w wyniku usterki urządzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu ochrony gwarancyjnej należy skontaktować się z firmą Dyson 
(szczegóły na tylnej okładce). 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI
• Informacje o użytkownikach będą przechowywane przez firmę Dyson i jej przedstawicieli w celach promocyjnych, 

marketingowych i serwisowych.
• W przypadku zmiany danych użytkownika, zmiany jego preferencji marketingowych lub pytań dotyczących 

wykorzystywania danych użytkownika należy się skontaktować z firmą Dyson.
• Więcej informacji dotyczących ochrony prywatności podajemy w witrynie firmy Dyson.


