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NINIEJSZE INSTRUKCJE 
NALEŻy pRZECZyTAĆ I 
ZACHOWAĆ 
WAŻNE INSTRUKCJE 
DOTyCZĄCE 
BEZpIECZEŃSTWA
pRZED ROZpOCZĘCIEm mONTAŻU I 
UŻyTKOWANIA TEGO URZĄDZENIA 
NALEŻy SIĘ ZApOZNAĆ ZE WSZySTKImI 
INSTRUKCJAmI I ZNAKAmI OSTRZEGAWCZymI 
ZAmIESZCZONymI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI 
mONTAŻU I pODRĘCZNIKU UŻyTKOWNIKA.

OSTRZEŻENIE
Wszelkie prace elektryczne i naprawcze powinny być 
wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub 
serwisanta firmy Dyson zgodnie z aktualnymi lokalnymi 
normami i przepisami.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! 
W przypadku zdjęcia obudowy lub nieprawidłowego 
postępowania z nią wewnętrzne podzespoły urządzenia 
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka albo ulec 
trwałemu uszkodzeniu.

Urządzenie jest przeznaczone do montażu wyłącznie w 
suchym, zabudowanym miejscu.

ABy ZmNIEJSZyĆ RyZyKO pOŻARU, pORAŻENIA 
pRĄDEm ELEKTRyCZNym LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, 
NALEŻy pRZESTRZEGAĆ pONIŻSZyCH ZALECEŃ.

OKABLOWANIE
• Sprawdź, czy parametry zasilania elektrycznego odpowiadają 

podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączenie 
urządzenia do zasilania elektrycznego innego niż podane 
na tabliczce znamionowej może spowodować jego trwałe 
uszkodzenie lub nieprawidłowe/niebezpieczne działanie.

• Urządzenie należy uziemić.
• Do okablowania trwałego należy zamontować urządzenie 

zapewniające odłączenie wszystkich biegunów. Urządzenie 
i całe okablowanie produktu musi być zgodne ze wszystkimi 
krajowymi oraz lokalnymi normami i przepisami, w tym 
dotyczącymi odporności ogniowej.

BEZpIECZEŃSTWO
• Podczas prac montażowych zaleca się stosowanie środków 

ochrony osobistej.
• Przed rozpoczęciem prac montażowych lub serwisowych należy 

odłączyć zasilanie. 

mONTAŻ
• Należy się upewnić, że urządzenie jest montowane zgodnie 

ze wszystkimi obowiązującymi normami i/lub przepisami 
budowlanymi.

• Urządzenie należy zamontować na płaskiej pionowej ścianie, 
która utrzyma jego ciężar.

• Należy się upewnić, że bezpośrednio za obszarem montażowym 
nie ma rur (gazowych, wodnych, wentylacyjnych) ani kabli 
elektrycznych, przewodów czy kanałów.

• W celu uniknięcia kontaktu z wodą spływającą z rąk 
użytkownika, nie należy montować jednostki nad sprzętem 
elektrycznym.

DO CZySZCZENIA URZĄDZENIA I JEGO 
OKOLICy NIE NALEŻy UŻyWAĆ myJEK 
CIŚNIENIOWyCH.

mIEJSCE mONTAŻU
• Należy się zapoznać z lokalnymi oraz krajowymi normami i 

przepisami dostępności w celu uzyskania wytycznych w zakresie 
montażu. Obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami leży 
po stronie montera.

• Jeśli ta suszarka do rąk ma zostać zainstalowana w 
obszarze przygotowywania lub produkcji żywności, należy 
się skontaktować z infolinią firmy Dyson w celu uzyskania 
specjalistycznej porady dotyczącej instalacji.

WAŻNE
• Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji znajdują 

się w instrukcji użytkownika urządzenia Dyson.
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Elementy mocujące
Do zamontowania urządzenia potrzebne są śruby (5), kołki rozporowe 
i odpowiednie złączki dostosowane do rodzaju ściany i masy 
urządzenia (zaleca się rozmiar co najmniej 7 mm).

1

Zdejmij obudowę przednią.

UWAGA
Obudowa przednia może mieć ostre krawędzie.

• Wykręć śruby (6) zabezpieczające przed niepożądanym dostępem 
za pomocą dołączonego narzędzia serwisowego. Odłóż śruby i 
nakrętki montażowe w bezpieczne miejsce.

• Zdejmij obudowę przednią, jak pokazano na rysunku.

2

Wybór wysokości
• Odstęp pod urządzeniem powinien wynosić co najmniej 200 mm.
• Zalecane wysokości przedstawione w dokumencie można 

dostosować do konkretnych warunków montażu.
990 mm — wysokość dla dorosłego mężczyzny.
915 mm — wysokość dla dorosłej kobiety.
815 mm — wysokość dla dziecka/osoby na wózku inwalidzkim.

Zamocuj wspornik na ścianie
Przymocuj wspornik do ściany za pomocą odpowiednich elementów 
mocujących dostosowanych do rodzaju ściany oraz masy jednostki 
głównej. Upewnij się, że wspornik jest wypoziomowany.

3.1

Wejście kabla — tylne/na podstawie.
Wejście kabla może się znajdować z tyłu, na podstawie lub na jednym 
z boków.
OpCJA A: Wejście kabla z tyłu urządzenia. Wypchnij tylko jeden 
element z płyty tylnej. Kabel jest poprowadzony do urządzenia 
bezpośrednio ze ściany.
OpCJA B: Wejście kabla na podstawie urządzenia.
Należy sprawdzić, czy kabel nie został przytrzaśnięty między płytą 
tylną a ścianą.

3.2

Wejście kabla — boczne.
OpCJA C: Wejście kabla z boku.
WAŻNE: Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby miało TYLKO 
JEDEN boczny punkt wejścia kabla, z lewej lub prawej strony.
• Zadbaj o to, aby prace były prowadzone tylko po tej stronie,  

po której ma się znajdować punkt wejścia kabla.
• Wywierć otwór na kabel o średnicy 20 mm w cienkiej ściance,  

jak pokazano na rysunku.
Upewnij się, że brzegi otworu wejściowego kabla są wygładzone.
Włóż pierścień uszczelniający wejście boczne do otworu  
wejściowego kabla.
Jeżeli kabel wchodzi z lewej strony płyty tylnej, należy go 
przymocować uchwytem kablowym przed kanałem.

4

Zamocuj urządzenie od ściany.
• Zawieś urządzenie na wsporniku przyściennym. Zaznacz 3 punkty 

mocowania, zdejmij urządzenie i wywierć 3 otwory.

1/3/14 11:19 AM C60602_AB14_GENE_GLOB_X336-INSTALLATION-GUIDE-60602.indd_15_0c2s



30

UWAGA: Aby uzyskać łatwiejszy dostęp do niższych śrub mocujących, 
należy tymczasowo zdjąć filtr.
• Zaczep płytę tylną na wsporniku przyściennym.
• Zainstaluj kabel elektryczny.
• Zamocuj płytę tylną od ściany
• Wymień filtr.

5

Połączenie elektryczne. 

OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo porażenia prądem 
elektrycznym!
• Podłącz przewód fazowy, przewód neutralny i przewód uziemiający 

do odpowiednich zacisków na listwie zaciskowej.
• Jeżeli kabel wchodzi z lewej strony płyty tylnej, w celu uniknięcia 

uszkodzenia obudowy przedniej należy go przymocować uchwytem 
kablowym przed kanałem.

6

Przymocuj obudowę przednią.
• Umieść obudowę przednią na miejscu, jak pokazano na rysunku.
• Upewnij się, że zatrzaski na górnej części obudowy przedniej są 

odpowiednio osadzone.
• Włóż i dokręć śruby (2) zabezpieczające przed niepożądanym 

dostępem w środkowej części obudowy przedniej, jak pokazano  
na rysunku.

• Włóż i dokręć w pokazanej kolejności śruby zabezpieczające przed 
niepożądanym dostępem, pamiętając o przykręceniu nakrętek 
pokazanych na rysunku 4.

• Przed zamocowaniem nakrętek (2) obudowy przedniej sprawdź,  
czy urządzenie działa prawidłowo.

UWAGA: Podczas mocowania urządzenia do ściany nie należy  
używać masy uszczelniającej.
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