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SUSZARKA DO WŁOSÓW model M32052TC 

Dane techniczne 

 Kod M32052TC 

 Materiał obudowy Plastik ABS 

 Kolor Biały 

 Moc znamionowa 700 W 

 Sposób uruchamiania   Zdj ąć i poci ągnąć uchwyt 

 Prędko ść powietrza 6 m/s 

 Wydajno ść  50 m3/h 

 Długo ść węża 50-150cm 

 Napięcie zasilania 230 V 

 Częstotliwo ść prądu 50 Hz 

 Wymiary 266x120x112mm 

 Waga 1,2 kg  

 Certyfikat CE  

 Stopie ń ochrony IPX4 

 Izolacja elementów elektrycznych   Podwójna (II st opnia) 

 Zabezpieczenia Zwolnienie uchwytu wył ącza urządzenie    

 
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania. 
 
INSTRUKCJA MONTA ŻU 
Instalacj ę suszarki mo że wykonywa ć jedynie osoba posiadaj ąca aktualne uprawnienia elektryczne.  
Suszarka do rąk jest urządzeniem, które należy instalować na ścianie w pozycji pionowej z wylotem powietrza skierowanym 
ku dołowi. 
Upewnij się, że ściana do której chcesz przymocować urządzenie jest solidna, sprawdź czy w miejscu mocowania nie 
przebiegają przewody elektryczne lub linie wodne. 
 
W celu przymocowania za pomocą kołków rozporowych należy: 
UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE JEST ODŁĄCZONE OD ŹRÓDŁA ZASILANIA. 
Odkręć śrubę A (rys.1.).  
Delikatnie odegnij brzegi obudowy przy otworze wentylacyjnym w kierunku wskazanym przez strzałkę B (rys. 2) i ściągnij 
obudowę. 
W modelach z dwoma modułami prędkości w trakcie tej czynności może odpaść przełącznik prędkości. W takim przypadku 
wstaw go ponownie na swoje miejsce. 
Używając wiertła o średnicy Ø5 mm, wywierć w ścianie otwory, odpowiadające otworom montażowym urządzenia i 
przymocuj urządzenie używając kołków rozporowych C (rys. 1.). 
W przypadku stałego połączenia ze źródłem zasilania, usuń przewód a w miejscu wyjścia przewodu wstaw dołączoną 
zaślepkę D. 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
W celu obsługi urządzenia chwyć dyszę wylotową dłonią, wyciągnij z uchwytu i skieruj w kierunku włosów które chcesz 
wysuszyć. Urządzenie włącza się automatycznie po wyciągnięciu dyszy z uchwytu. Po zakończeniu odłóż dyszę z 
powrotem na uchwyt. Urządzenie wyłącza się automatycznie po odłożeniu dyszy. 
 
Czyszczenie: pokrywę należy przecierać miękką, wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnych, neutralnych środków 
myjących. Nie wolno używać ściernych płynów czyszczących. 
 
W przypadku modeli z dwoma modułami prędkości, moc i prędkość mogą być ustawione przez przełącznik prędkości przez 
przełączenie go w lewo (poz. I, i poz. II.). 
 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA model M32052TC 

• Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią instrukcji, zawiera on 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 są zawarte w instrukcji 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 niniejszego urządzenia w pobliżu wody nad wanną, basenem lub innym 

zbiornikiem z wodą.  
 
Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotycz ące naszych produktów prosimy kierowa ć na adres e-mail: 
info@faneco.com 

 

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

 


