
AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK ZONDA (D2500SDB)  
 

 

 
Tel.:(+48) 61 6100212, Fax:(+48) 61 6100307, E-mail: biuro@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 trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału. 
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: 
 

2500 W 
automatyczny 
50 - 200 mm 
0,9 m 
220 – 240 V 
50 - 60 Hz 
 
237 mm 
267 mm 
142 mm 
stal nierdzewna, mat 
4,3 kg 
CE 
IPX1 
24 miesiące 

 

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

1. Wywiercić 4 otwory w ścianie i wsunąć do otworów plastikowe kołki. 
2. Z pokrywy odkręć dwie śruby przy pomocy klucza sześciokątnego dostarczonego z urządzeniem. Zdjąć 
pokrywę i odłączyć złącze przewodu czujnika od płytki układu elektronicznego. (Uwaga: Zdejmować 
pokrywę ostrożnie, aby nie złamać przewodu czujnika). 
3. Przykręcić płytę montażową do ściany śrubami dostarczonymi z urządzeniem, następnie podłączyć 
złącze przewodu czujnika do płytki układu elektronicznego  
i przykręcić pokrywę do płyty montażowej 2 śrubami z sześciokątną główką. (Zabezpieczyć przewód 
czujnika, by nigdy nie został złamany przez pokrywę podczas instalowania). 

 
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. 
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę odpowiednimi 

kwalifikacjami. 
 

 
 

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


