INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE : Uscator de maini ABS
VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL INAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI!
RESPECTAREA TUTUROR INFORMATIILOR DE SIGURANTA SI A ATENTIONARILOR VA VOR PROTEJA PE ATAT PE DVS., CAT SI PE
ALTI UTILIZATORI IMPOTRIVA ACCIDENTELOR.
Acest uscator de maini este recomandat pentru utilizarea in: restaurante, imobile de birouri, banci, spitale, scoli, hoteluri, mall-uri, benzinarii,
aeroporturi, centre sportive si stadioane etc.
ATENTIE!
Acest produs este destinat pentru montarea de către o persoană de service calificată.
Deconectați alimentarea de la tabloul electric înainte de orice interventie (instalare, reparare, demontare etc).
Neefectuarea, sau executarea unei impamantari necorespunzatoare poate duce la electrocutari severe si chiar la deces.
Cablul de alimentare trebuie sa aiba 3 fire. Firul de masa trebuie sa fie conectat la placa din spatele uscatorului.
NOTA
Nu instalati uscatorul de maini deasupra chivetei!
In cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către personal calificat.
SPECIFICATII TEHNICE
Voltaj: 220V/50Hz, 7.5A,
Temperatura aerului: 40 0C
Putere nominală: 1650 w
Viteza aerului: 13 m/s
Debit de aer: 90 m3/h
Timp de uscare: 30-40 s
Sensibilitate senzor: 5-15 cm
Nivelul de protecție: IPX1
Izolare electrica: Clasa 2
Dimensiuni: 235x2000x265 mm
Tip motor: motor cu perii 2300 rot/min
Zgomot (la 1m): 60dB
Material: ABS Plastic
INSTALARE SI MONTAJ
1. Instalarea trebuie facuta numai în conformitate cu legislatia actuala si numai de către un electrician calificat,
2. Pozitionati sablonul pe perete, la înălțimea dorită (a se vedea inaltimile recomandate de montare) și marcați locațiile celor 4 gauri de
montare (diametru 8 mm) ,
3. Indepartati capacul si montati suportul uscatorului de maini pe perete,
4. Puneti capacul la loc. Nu strângeți excesiv șuruburile,
5. Conectati stecherul uscatorului de mâini la sursa de alimentare. In cazul conectarii directe trebuie sa:
A. Conectați firul viu la terminalul marcat "L",
B. Conectați firul neutru la blocul de borne marcate cu "N",
C. Conectați cablul de masă la blocul de borne marcate cu "E",
INALTIMI DE INSTALARE RECOMANDATE

Barbati – 1000 mm (40 ")

Femei - 960 mm (38 ")

Copii 4-7 ani – 812 mm (32 ")

Copii 8-10 ani – 860 mm (34 ")

Copii 11-13 ani – 910 mm (36 ")

Copii 14-16 ani – 960 mm (38 ")

Persoane cu disabilitati – 860 mm (34 ")
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Indepartati excesul de apa de pe maini,

Pozitionati mainile sub priza de aer pentru a incepe operatiunea,

Frecati mainile usor si rapid,

Aparatul se opreste automat cand indepartati mainile,
INTRETINERE

Este recomandata intretinerea periodica a aparatelor,

Indepartati capacul si stergeti praful din interiorul aparatului cu o carpa uscata,

Stergeti carcasa cu o carpa moale, umeda . NU UDATI!

Nu folositi substante abrazive pentru curatare!

