
MANUAL DE UTILIZARE USCĂTOR DE MÂINI

Uscătorul de mâini este prevăzut cu un microcomputer cu control digital şi  senzor cu 
tehnică cu infraroşii. Carcasa  este făcută din metal. Având protecţie dublă împotriva 
supraîncălzirii, uscătorul de mâini este rezistent, durabil şi uşor de folosit. Uscătorul de 
mâini poate satisface cu uşurinţă cerinţele publicului; cu o viteză de peste 17m/s, suflând 
aer cu un volum de 160 m3/h, poate usca mâinile dumneavoastră de două ori mai rapid 
decât uscătoarele de mâini obişnuite.

Caracteristici 

• Carcasa de metal este stabilă şi durabilă.

• Are un volum mare de suflare, zgomot mic, uscare puternică şi eficientă.

Componente 

Vezi desenul 1

Instalare 

• Se recomandă folosirea unui încărcător bipolar, aplicat înainte de fi conectat 
la sursa de alimentare, distanţa dintre contacte fiind de mai mult de 3mm

• Se recomandă împământarea

• Desfaceţi carcasa în ordinea 4,3,2,1 în sens invers faţă de săgeata arătată în 
desenul 2. Faceţi 2 găuri cu diametrul de 6 mm în perete conform figurii 2. Nu 
trageti prea tare de firul de legătură dintre carcasă şi corp cand demontaţi carcasa.

• Găsiţi şurubul care se potriveşte exact cu poziţiile locului de instalare a aparatului 
cu şablonul de Instalare conform dimensiunilor marcate în desenul 3, apoi faceţi 4 
găuri cu diametrul de 8mm şi adâncime de 35 mm.

• Aliniaţi baza la găurile cu opritoare de plastic şi la şuruburile ataşate.(desen 4)

• Fixaţi uscătorul de mâini urmând paşii din desenul 2. 1-Conectaţi cablul cu 
împământare la conectorul carcasei.2-Conectaţi cablul conductor de la senzorul 
carcasei la cablul conductor de la senzorul bazei. 3-Agăţaţi carcasa deasupra bazei
şi aşezaţi bine carcasa peste bază. 4-Înşurubaţi două şuruburi hexagonale de la 
carcasă folosind cheia hexagonală ataşată şi băgaţi ştecherul în priză, apoi 
uscătorul de mâni poate funcţiona.

• Instalare cu fir izolat. Tăiaţi cablul electric,băgaţi cablul în interiorul uscătorului de 
mâni prin spaţiul intern pentru cablu, şi conectaţi cablul la terminalele instalaţiei N şi
L



• Grilajul de ieşire a aerului

• Fereastră senzor cu infrarosii

• Carcasă 

• Şurub

• Spaţiul intern pentru cablu

• Terminalul instalaţiei

• Cablul conductor al senzorului

• Cheie hexagonală 

• Ştecher cu împământare

Aplicaţie  

• După ce aţi terminat de instalat uscătorul de mâini, conectaţi la o sursă de 
alimentare şi această aplicaţie este gata de folosire.

• Când mâinile sunt sub cele două grilaje de ieşire a aerului la distanţa de 11 cm, 
uscătorul de mâini se porneşte automat şi începe să sufle aer fierbinte. Cînd 
mâinile sunt retrase de sub cele două grilaje de ieşire a aerului la o distanţă mai 
mare de 11 cm uscătorul de mâini se opreşte automat intr-o secundă. Uscătorul de 
mâini se opreşte automat după 1 minut. Uscătorul de mâini porneşte după ce simte 



din nou (mâinile sub grilaje).

Schemă generală

SPECIFICAŢII 

Voltaj   230V
Frecvenţă   50Hz
Putere  1300W
Valoarea nominală a curentului electric  5,7 A
Rezistenţă la apă  IPX1

Important 

• Uscătorul de mîini trebuie instalat departe de locul unde se spală. 

• NU folosiţi uscătorul de mâini în aproprierea căzii de baie sau a altor recipiente cu 
apă

• Uscătorul de mâini trebuie instalat intr-un loc unde oamenii nu pot ajung în timp ce 
se spală.

• Pentru a evita un accident, contactaţi un un service autorizat sau electrician pentru 
a schimba cablul în caz de deteriorare.

• Evitaţi stropirea uscătorului de mâni cu apă.

• NU blocaţi grilajul pentru intrare-ieşire a aerului.

• Dacă uscătorul de mâini se defectează în timpul folosirii, opriţi-l imediat, nu îl mai 
folosiţi şi contactaţi un service autorizat sau un electrician.

• Nu este recomandat ca acest dispozitiv să fie folosit de persoane (inclusiv copii) cu 
capacitate fizică, psihică, senzorială redusă sau fără experienţă  sau cunoştinţe, 
dacă aceştia nu sunt supravegheaţi sau nu au primit instrucţiuni referitoare la 
folosirea aparatuluidela o persoană responsabilă cu siguranţa lor.

• Copiii ar trebui supravegheaţi pentru a nu se juca cu dispozitivul.

Pachet 

Un uscător de mâini

Un exemplar manual de utilizare un manual instrucţiuni de montare



Un pachet cu 4 şuruburi, 1 cheie hexagonală şi 4 opritoare de plastic de 8mm.


