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Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi uscătorul de mâini 
și păstrați-le la îndemână pentru a le consulta la nevoie.
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Precauții înainte de instalare 
 
 Nu instalați aparatul în următoarele locuri (în caz contrar, acesta ar putea funcționa 

defectuos). 
- locuri cu temperaturi sub -10oC sau peste 40oC; 
- locuri expuse stropirii directe cu apă; 
- locuri aflate în lumina directă a soarelui sau lumină intensă; 
- locuri în care se formează condens; 
- locuri cu gaz coroziv, oxidant sau reducător; 
- locuri aflate la o altitudine în afara intervalului 0 – 2000m.  

 
 Locul de instalare 

- Imaginea de mai jos indică locul recomandat de instalare. 
(Dacă sub aparat se află dușumea sau orice fel de obstacole, distanța dintre acesta și 
dușumea sau obstacole trebuie să fie de cel puțin 400mm) 

- Partea din dreapta a aparatului trebuie să fie la distanță de oglindă sau perete 
deoarece acestea se pot stropi când vă uscați pe mâini. (Deasupra distanța trebuie să 
fie de 100mm) 

- Evitați locurile cu multe uși sau în care oamenii obișnuiesc să se adune. 
- Alegeți un perete drept pentru a instala acest produs. 

 

 
 

 Cablul de alimentare trebuie să fie între 1,0 mm2 și 1,5mm2. 
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Denumirea fiecărei piese 
 

 
 

Diagramă electrică 
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Mod de instalare 

  

 

 

Conectarea liniei de alimentare 

 La instalarea aparatului fără cutie de conexiuni, 
este indicat să se poziționeze partea dreaptă a 
aparatului deasupra unei prize standard cu două 
orificii, corespunzătoare aparatului. Distanța 
trebuie să fie de 20-50cm. 

 Încastrați cutia de conexiuni fără carcasă la 
locul de instalare atunci când este necesară 
conectarea directă a cablului de alimentare. 
Altfel, cablul de alimentare va fi forțat în afară și 
nu va putea fi instalat corect. 

Scoaterea carcasei 

 Cu ajutorul unui imbus pe care îl găsiți în 
punga de accesorii, scoateți cele două 
șuruburi înecate din carcasa unității. 

 Trageți carcasa în sus cu mâinile. 
 Țineți carcasa cu atenție astfel încât să nu 

se zgârie. 

Instalarea aparatului 

 Așa cum se arată în imagine, aparatul trebuie 
prins pe perete cu ajutorul șuruburilor. 
Aparatul este prevăzut cu cablu de alimentare. 
Dacă pentru instalare este necesară o cutie de 
conexiuni, cablul de alimentare va trebui scos. 
Observând imaginea, realizați gaura cu filet a 
cutiei de conexiuni cu ajutorul șurubelniței. 
Trageți firul prin orificiu la blocul de conexiuni 
pentru a conecta. 

 La conectare, lungimea firului până la blocul de 
conexiuni trebuie să fie mai mare de 2cm. Linia 
de foc trebuie conectată în poziția L a blocului 
de conexiuni, linia de nul în poziția N, iar linia 
de împământare în poziția . 
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Test de funcționare 
 
 Pași Informații de confirmare  Verificare & Notificare 

1 Scuturați ușor 
aparatul. 

Aparatul este bine fixat  și 
nu se mișcă. 

Dacă aparatul nu este bine 
fixat, acesta se va mișca și 
va zdrăngăni. 

2 Verificați puterea și 
tensiunea. 

Asigurați-vă că folosiți 
tensiunea nominală. 

În cazul folosirii incorecte a 
alimentării electrice, se pot 
produce accidentări sau 
aparatul se poate arde. 

3 Porniți aparatul. 
Opriți butonul exterior de 
alimentare electrică sau 
băgați ștecherul în priză. 

Priza trebuie să corespundă 
ștecherului aparatului. 
Verificați alimentarea 
electrică când indicatorul 
luminos este stins. 

4 Introduceți mâinile în 
uscător. 

Se inițiază procesul de 
ventilare de mare viteză. 

Dacă ventilatorul nu începe 
să sufle aer, asigurați-vă că 
țineți mâinile la distanță de 
elementele senzorului. 

 
 
Utilizare zilnică și întreținere 
 

  
 

Montarea carcasei 

 Înfiletați cele două șuruburi înecate în 
carcasă. 

Întreținere exterioară 

 Înșurubați cu o cârpă uscată și moale sau un 
prosop. 
Folosiți detergent neutru. 
Nu folosiți solvenți organici, agenți de curățare pe 
bază de acizi sau alcalini, perie de curățare, etc. 

 În caz contrar, exteriorul aparatului va fi deteriorat 
sau se va decolora. 

 Dacă folosiți o cârpă impregnată cu o soluție 
chimică, acționați cu grijă. 
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Specificații 
 
Tensiune nominală AC220-240V Motor Motor cu perii 

Fază Mono fază  Distanță de 
detectare 

15-20cm 

Putere admisie 1400-1650W Etanșare IP13 
Viteză aer 60 sau 105m/s Dimensiune 295x170x320mm 

Putere de încălzire 800-950W Greutatea netă 4,5kg 
 
 

Avertisment 
 

 
Interzis 

 
 Nu permiteți copiilor să se agațe de aparat. Risc de cădere! 
 Nu deschideți panoul frontal. Risc de electrocutare! 

 
Nu stropiți cu 

apă 

 Nu stropiți cu apă. Risc de electrocutare! 

 
Interzisă 

utilizarea în băi 
sau dușuri 

 Nu folosiți aparatul în spații în care poate fi stropit cu apă sau în 
locuri în care există risc de înghețare. Risc de electrocutare și 
funcționare necorespunzătoare! 

 
Interzisă 

demontarea 

 Nu reconstituiți sau nu demontați inutil aparatul. Risc de incendiu, 
electrocutare sau accidentare! 

 
Respectați 

instrucțiunile 

 Este necesar să se folosească la puterea nominală. 
 Dacă toleranța electrică este de +/- 10%, se va produce o avarie. 

În cazul folosirii unei surse de curent necorespunzătoare, se poate 
produce un incendiu, electrocutare sau avarie de funcționare. 

 Folosiți prize dedicate. 
 Dacă utilizați aparatul împreună cu alte dispozitive, se poate 

Folosirea incorectă a acestui aparat sau nerespectarea 
întocmai a instrucțiunilor de siguranță poate duce la 
accidentări grave sau avarierea aparatului. 
 

Apropiați partea exterioară a 
palmelor de senzor, mișcându-
le totodată înainte și înapoi.  

Apropiați partea exterioară a 
palmelor de senzor, mișcându-
le totodată înainte și înapoi.  

Apropiați partea exterioară a 
palmelor de senzor, mișcându-
le totodată înainte și înapoi.  
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produce o supraîncălzire a prizei de deviere. 
 Alimentarea electrică trebuie întreruptă în timpul realizării 

operațiunilor de întreținere pentru a preveni riscul de electrocutare. 
Un filtru de aer trebuie instalat. 

 Dacă aparatul nu funcționează sau funcționează anormal, opriți 
alimentarea electrică pentru a preveni accidentele; închideți 
disjunctorul de scurgeri și solicitați furnizorului verificarea și 
repararea aparatului pentru a evita riscul de electrocutare sau 
incendii din cauza scurgerii de electricitate. 

 Aparatul trebuie să fie prevăzut cu o conexiune la pământ adecvată. 
 Atenție la instalare: nu instalați aparatul când este conectat la 

curent.  

 
Avertisment 

 Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de către persoane 
(inclusiv copii) cu capacități fizice sau senzoriale reduse, fără 
experiență și discernământ dacă nu sunt supravegheate sau nu au 
fost instruite de către o persoană responsabilă pentru ele cu privire 
la folosirea aparatului în condiții de siguranță. 

 Dacă firul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de 
producător, agentul service al acestuia sau persoane cu calificări 
similare pentru a evita orice pericol. 

 Pentru protecție suplimentară, este recomandat să instalați un 
dispozitiv de protecție diferențială (RCD) cu curent nominal rezidual 
de funcționare care să nu depășească 30mA în circuitul electric al 
băii. Pentru sfaturi, întrebați instalatorul. 

 Aparatul poate fi folosit de copii cu vârsta de la opt ani în sus și 
persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără 
experiență și discernământ doar sub supraveghere sau dacă au 
primit instrucțiuni corespunzătoare privind utilizarea în condiții de 
siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele presupuse. Nu se va 
permite copiilor să se joace la aparat. Operațiunile de curățare și 
întreținere care se pot efectua de către utilizator nu vor fi realizate 
de copii nesupravegheați. 

 
 

 

 
 Protecția mediului 

Produsele electrice ieșite din uz nu trebuie aruncate la un loc cu 
deșeurile menajere. 
Reciclați acolo unde este posibil. 
Apelați la autoritățile locale sau distribuitorul zonal pentru sfaturi 
privind reciclarea. 
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