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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Przed użyciem produktu należy zapoznać 

się z treścią niniejszej instrukcji. 

Urządzenie służy: do suszenia włosów, do 

suszenia całego ciała, do oczyszczania 

skóry po kąpieli oraz do suszenia sierści 

zwierząt po kąpieli.  

 
1. CECHY 
 

Dzięki automatycznemu przełącznikowi 

elektronicznemu urządzenie włącza się po 

zdjęciu suszarki z obudowy i wyłącza się 

natychmiast po jej odłożeniu. 

Wylot powietrza nie powoduje palenia 

włosów, ponieważ znajduje się daleko od 

grzałki. 

Urządzenie posiada stopniową regulację 

prędkości i temperatury powietrza. 

Osiowy przepływ powietrza sprawa, że 

suszarka jest nie tylko mocna, ale także 

cicha. Urządzenie ma funkcje takie jak 

podwójny wyłącznik, wyłączanie po 

upływie dziesięciu minut, a także 

zabezpieczenie przed przegrzewaniem –

sposób jego działania zapewnia 

użytkownikom poczucie bezpieczeństwa. 

Nowy, piękny wygląd. 

Najważniejsze elementy pochodzą  
z importu. 

SUSZARKA DO 
WŁOSÓW  
FEN czarna 
 
Model: 
HD1200PLB2 

 



 

 

2 MONTAŻ 

a. W ścianie wywiercić dwa otwory  

o średnicy 6 mm. Dystans poziomy 

między oboma otworami powinien 

wynosić 60 mm. Głębokość otworu 

powinna być równa 35 mm. Następnie 

włożyć mocowania. Otwory obudowy 

powinny być wyrównane względem 

otworów w ścianie. Następnie  

w otworach umieścić wkręty  

i przykręcić obudowę. 

b. Jeżeli suszarka jest montowana  

w łazience, powinna ona znajdować 

się co najmniej 2,5 m od umywalki, 

wanny i prysznica. 

3 RYSUNEK MONTAŻOWY 

4. UWAGA 

a. Należy sprawdzić, czy napięcie  

w gniazdku zasilania wynosi 220 V. 

b. Trzymać urządzenie z dala od wody. 

Nie używać produktu na wilgotnym 

powietrzu. 

c. Wloty i wyloty powietrza nigdy nie 

mogą być zablokowane. W przeciwnym 

wypadku elementy robocze ulegną 

uszkodzeniu na skutek działania 

wysokiej temperatury. 

d. Aby uniknąć pożaru, nie należy używać 

suszarki w pobliżu ognia. 

e. Trzymać urządzenie z dala od dzieci. 

f. Suszarka jest wyposażona w 

kompensator. Gdy temperatura jest zbyt 

wysoka, kondensator automatycznie 

wyłączy urządzenie. Po kilku minutach 

suszarkę można używać ponownie. 

Przewód nie może być narażony na duże 

siły ani działanie wysokiej temperatury. 

Napięcie AC: 220V-240V/50Hz 
Moc znamionowa 1200W 

Temperatura powietrza > 55°C 

Wymiary 
S215 x D185 x 
W100 

Ochrona wodoszczelna IPX1 
Ochrona 
przeciwporażeniowa 

Klasa II   
 



 

SUSZARKA DO WŁOSÓW FEN model HD1200PLB2 

Dane techniczne 

 Kod HD1200PLB2 

 Materiał obudowy Plastik ABS 

 Kolor Czarny 

 Moc znamionowa 1200 W 

 Prędkość powietrza 13 m/s 

 Wydajność  71 m3/h 

 Napięcie zasilania 220 V 

 Częstotliwość prądu 50 Hz 

 Wymiary 200 x 170 x 90 mm 

 Waga 1 kg  

 Certyfikat CE  

 Stopień ochrony IPX4 

 Izolacja elementów elektrycznych   Podwójna (II stopnia) 

 
INSTRUKCJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA model HD1200PLB2 

 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji, zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji  
i obsługi urządzenia. Instrukcję należy zatrzymać, a w przypadku dalszej sprzedaży urządzenia przekazać nabywcy wraz  
z urządzeniem. 

 Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we właściwościach produktu bez konieczności wcześniejszego 
powiadomienia. Dane techniczne zawarte w instrukcji są jedynie informacyjne. 

 Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Przeznaczeniem urządzenia jest suszenie włosów za 
pomocą strumienia ciepłego powietrza. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek 
niewłaściwego użytkowania. 

 Po odpakowaniu urządzenia należy upewnić się, czy nie jest ono uszkodzone ani czy nie brakuje żadnych części. 
 Elementy opakowania które stanowią zagrożenie ( plastikowe torby, styropian, palety, gwoździe etc.)  trzymaj poza zasięgiem 

dzieci. 
 Przed podłączeniem  urządzenia upewnij się, ze napięcie w gnieździe jest kompatybilne z napięciem wymaganym przez 

urządzenie oraz, czy przewód zasilający spełnia wymagane normy. 
 Nie używaj urządzenia w obecności produktów łatwopalnych, mogących wybuchnąć, w przypadku wyczucia ulatniającego się 

gazu lub innych przypadkach w których istnieje możliwość zaprószenia ognia. 
 Podczas użytkowania urządzenia należy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi urządzeń  

elektrycznych. 
 Nie należy obsługiwać i dotykać urządzenia wilgotnymi dłońmi. 
 Nie obsługiwać urządzenia na boso. 
 Chcąc odłączyć urządzenie z gniazda zasilającego należy pociągnąć za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający. 
 Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby o obniżonej lub zaburzonej motoryce - w szczególności przez dzieci, chyba, 

ze odbywa się to pod nadzorem. 
 Nie wprowadzaj do urządzenia żadnych zmian mogących zmniejszyć bezpieczeństwo jego użytkowania. 
 Odłącz urządzenie z gniazda zasilającego jeżeli nie używasz go przez dłuższy czas. 
 Nie należy korzystać z urządzenia jeżeli jakakolwiek część łącznie z przewodem zasilającym jest uszkodzona. W takim przypadku 

zgłoś usterkę producentowi, dystrybutorowi lub elektrykowi posiadającemu odpowiednie upoważnienia  w celu uniknięcia 
zagrożenia. 

 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy urządzeniu upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania. 
 Okresowo przeprowadzaj oględziny urządzenia, w przypadku wystąpienia uszkodzeń niezwłocznie zgłoś to autoryzowanemu 

serwisowi. 
 Naprawy urządzenia można przeprowadzać wyłącznie w autoryzowanym serwisie używając oryginalnych części. 
 W przypadku stałego połączenia przewodem, urządzenie należy wyposażyć w dwubiegunowy wyłącznik z odległością styków nie 

mniejszą niż 3mm, w górę od linii zasilającej. 
 Suszarkę należy instalować w miejscu które znajduje się poza zasięgiem osób korzystających z wanny lub prysznica. 
 Ze względów bezpieczeństwa nie używać urządzenia w pobliżu wody, nad wanną, basenem lub innego zbiornika z wodą.  

 
Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres e-mail: info@faneco.com 

 

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


