
  
 

 
 

Hygienic Solutions 

 1

  FANECO Sp. z o.o. Sp. k. 
info@faneco.com 
www.faneco.com  

Tel.: (+48) 61 6100212, 
Fax: (+48) 61 6100307 

 

 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 
Suszarka do rąk 2300W 

automatyczna, kod: D2300PFG (Ponente) , DA2300SFB (Solano) 
na przycisk, kod: DP2300SFB (Sirocco) 

 
 
 
   
  
 
  
 
 
  
Dziękujemy za zakup suszarki do rąk, to wysokiej jakości produkt, zalecany szczególnie do 

użytku w miejscach publicznych o dużym natężeniu, dzięki mocy silnika 2300 W oraz solidnej 

konstrukcji. 

 

 Moc znamionowa 2300 W 

 Prędkość powietrza 20 m/s 

 Temperatura suszenia 45° - 70°C (w zależności od odległości i temp. otoczenia) 

 Czas suszenia 15 s 

 Napięcie zasilania 220 - 240 V 

 Częstotliwość prądu 50 - 60 Hz 

 Wymiary 267 x 235 x 210 mm 

 Waga 5 kg 

 Certyfikat CE, RoHS 

 Stopień ochrony IPX1 

 

W zależności od modelu, suszarka uruchamiana jest: 

 automatyczne -  model „Ponente” i „Solano” (powyższe zdjęcie na lewo), podstawiając 

ręce i poruszając nimi pod dyszą wylotu powietrza, fotokomórka zbliżeniowa  załączą 

mechanizm. Wyłączenie następuje chwilę po odsunięciu rąk.  

 przycisk – model „Sirocco” (powyższe zdjęcie na prawo) naciskając prawy przycisk,  

mechanizm zostaje uruchomiony, wyłączenie następuje samoczynnie.  
  
 
Prosimy przeczytać instrukcje uważnie przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługi lub 
konserwacji produktu. 
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 OSTRZEŻENIE 
Chroń siebie i innych, stosując się do wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. 
Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować obrażenia a z uwagi na podłączenie 
produktu do wysokiego napięcia, w skrajnych przypadkach spowodować uraz lub nawet śmierć! 
Zachowaj instrukcje na przyszłość. 
 
 
Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa  
 
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 (modele 
automatyczne) 
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. 
Nie zasłaniać wlotu i wylotu powietrza jak i nie wtykać w niego drut czy inne przedmioty. 
W celu zachowania bezpieczeństwa, montaż i konserwacja musi być przeprowadzona przez 
osobę posiadającą aktualne uprawnienia elektryczne. 
Odłączyć suszarkę od źródła zasilania przed instalacją, brak odłączenia może spowodować 
poważne obrażeń lub śmierci na skutek porażenia prądem.  
Zawsze należy odłączyć źródło zasilania przed konserwacją lub instalacją suszarka do rąk.  
 
 
Rozpakowanie 
 
1. Usunąć wszystkie elementy opakowania. 
2. Ostrożnie wyjąć z kartonu suszarkę do rąk. 
3. Sprawdzić dokładnie czy nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu.  
 
Dane ogólne  
 
         1 – wylot ciepłego powietrza 
         2 – pokrywa 

3 – czujnik (sensor) ruchu dłoni, w 
modelu DP2300SF-B (Sirocco) 
zastępuje go przycisk 
4 – śruby mocujące pokrywę 
5 – silnik 
6 – obudowa tylnia, korpus 
7 – regulacja czujnika ruchu 
8 – otwór na przewód w przypadku 
montażu bezpośrednio do 
instalacji podtynkowej (z 
odłączeniem przewodu z wtyczką) 
9 – element grzewczy 
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Zalecane wysokości montażu od podłogi do dołu suszarki w cm 
Toalety męskie - 120 
Toalety damskie - 115 
Toalety dla dzieci – 82 
Minimum 10 cm od ściany i 40 cm od blatu, umywalki, półki itp. 
 
Sposób montażu:  
 

INSTALACJĘ SUSZARKI MOŻE WYKONYWAĆ JEDYNIE OSOBA  
POSIADAJĄCA AKTUALNE UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE. 

 
1. Upewnić się, że suszarka NIE JEST podłączona do źródła zasilania 
2. Odkręcić śruby (4) mocujące pokrywę 
3. Zdjąć delikatnie pokrywę (2) uważając na przewody czujnik ruchu i inne elementy 

wewnątrz 
4. Odłączyć delikatnie przewody 

czujnika ruchu (jak na rysunku 
obok) 

5. Przyłożyć korpus (6) do ściany i 
zaznaczyć miejsca wiercenia 
otworów – mocowania 4 śrub 

6. Uwzględnić otwór na przewód (8)  
w przypadku montażu 
bezpośrednio do instalacji 
podtynkowej (z odłączeniem 
przewodu z wtyczką) 

7. Gdy dwie lub więcej suszarki są 
instalowane obok siebie, należy 
zachować odległość między nimi 
min. 61 cm (od środka do środka suszarki).  

8. Uważać aby nie naciągać przewodu zasilającego 
9. W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory na kołki rozporowe.  
10. Zamontować korpus suszarki do kołków rozporowych przy użyciu solidnych wkrętów. 
11. Podłączyć z powrotem przewody czujnika ruchu 
12. Umieścić obudowę na korpusie suszarki, docisnąć ja i dokręcić ją śrubami. 
13. Podłączyć do zasilania 

 
 

 
 
 

4 otwory montażowe korpusu suszarki do ściany 
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Konserwacja 
 
Właściwe czyszczenie urządzenia przedłuża jego sprawne działanie i jest niezbędne dla 
zachowania gwarancji.  
Podczas użytkowania, suszarka zaciąga kurz do wnętrza, dlatego powinno być ono czyszczone 
przynajmniej raz do roku. Kurz i pył zgromadzony wewnątrz suszarki może doprowadzić do 
uszkodzenia silnika i elementu grzewczego. 
 

UWAGA!  
Przed zdjęciem obudowy upewnić się, że urządzenie NIE JEST podłączone do zasilania! 

 
Podczas czyszczenia uważać aby nie uszkodzić żadnej części wewnątrz suszarki! 
Oczyścić kratkę wlotu powietrza szczotką. 
 
Pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych 
środków myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. 
 

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


