
AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK HALNY (D1200PC-W)  
 

 

 
Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: info@faneco.com 

      Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania i przyczyni 
się do zachowania wysokiego poziomu higieny. 
      Elektryczna suszarka do rąk w obudowie wykonanej z trwałych i odpornych na uszkodzenia materiałów. 
Urządzenie zostało wyposażone w czujnik podczerwieni oraz podwójny system zabezpieczający przed 
przegrzaniem.  

 Dane techniczne: 
 Moc znamionowa: 

Sposób uruchamiania: 
Odległość wymagana do uruchomienia: 
Długość przewodu sieciowego:  
Napięcie zasilania:  
Częstotliwość prądu: 
Wymiary: 
  - wysokość:  
  - szerokość: 
  - głębokość: 
Materiał obudowy: 
Waga netto: 
Certyfikat  
Stopień ochrony: 
Gwarancja: 
 

1200 W
automatyczny 
50 - 200 mm 
0,8 m 
220 - 240 V 
50 - 60 Hz 
 
267 mm 
180 mm 
120 mm 
ABS 
1,5 kg 
CE 
IPX1 
24 miesiące 

Sposób montażu: 
   Instalację suszarki może wykonywać jedynie osoba posiadająca aktualne uprawnienia elektryczne. 

1. Wybrać miejsce zamontowania suszarki (zgodnie z przepisami), biorąc pod uwagę długość przewodu 
sieciowego oraz odległość gniazda elektrycznego.  

2. Wysunąć element mocujący z tworzywa sztucznego z obudowy suszarki przez mocne 
pociągnięcie w celu zwolnienia zatrzasków. 

3. Przykładając element mocujący do ściany należy wyznaczyć miejsca wiercenia otworów na 
kołki mocujące. 

4. Wywiercić trzy otwory wiertłem o 6 mm, w wywiercone otwory włożyć załączone kołki 
rozporowe. 

5. Przykręcić element mocujący do ściany przy pomocy wkrętów, będących w zestawie - rys. 2.  
6. Wsunąć suszarkę na element mocujący - rys. 3. Sprawdzić poprzez pociągnięcie suszarki do 

góry czy zatrzaski zabezpieczające zablokowały suszarkę na elemencie mocującym. Podłączyć 
wtyczkę do gniazdka. 

 
Czyszczenie: 

      Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków 
myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących.  
 
 

Uwagi ogólne: 
 Suszarkę należy instalować na wysokości: w miejscach przeznaczonych dla mężczyzn - 120 cm, kobiet - 

115 cm, dzieci - 95 cm, niepełnosprawnych - 100 cm, uniwersalna wysokość to 110 cm od podłogi. 
 Suszarka musi zostać zainstalowana tak, aby znajdowała się poza zasięgiem osób korzystających z 

prysznica lub biorących kąpiel w wannie. 
 Nie instalować suszarki nad umywalkami. Nie montować nad powierzchniami poziomymi w odległości 

mniejszej niż 40 cm. Nie montować w miejscach nasłonecznionych oraz nad powierzchniami lustrzanymi. 
 Urządzenie należy zainstalować na mocnej, nie narażonej na wstrząsy ścianie. 
 W pomieszczeniach z wanną lub brodzikiem należy instalować suszarkę poza strefą drugą zgodnie z 

wymaganiami normy PN-HD 60364-7-701. 
 Nie instalować w pomieszczeniach, w których występuje nadmierne zapylenie, w których mogą znajdować 

się gazy łatwopalne. 
 Nie dopuszczać do zalania wodą i innymi płynami. 
 W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez osobę 

posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne. 
 Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza. 


