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Kupujícímu byl výrobek předveden a byl seznámen s jeho použitím
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Datum montáže :
Název firmy :
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V případe, kdy není vyplněn datum prodeje a název prodejce u niž byl
     výrobek zakoupen , není možné uznat opravu v záruční době. 

Technická podpora, záruční a pozáruční servis v ČR

 731 222 398INFO LINKA : Po-Pá: 8.00 - 16.00

Vyvinutý a vyráběný v certifikovaném                               Záruka 24 měsíců 
systému řízení kvality ISO 9001:2008.





Popis výrobku (návod na obsluhu):

Tabuľka technických parametrov:

Návod na montáž:

Záruční podmínky:









Pokyny výrobce pro instalaci osoušeče rukou HAKL SR 1800



























Typové označení

Příkon

Jištění při napětí 230 V - 50 Hz

Stupeň krytí

Hlučnost (1 m od přístroje)

Hmotnost netto/brutto

Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu 

Dloužka připojovacího el. kabelu

Připojovací el. kabel

Doba ohřevu po vzdálení rukou 

Rozměry -výška/šířka/hloubka (mm)

SR 1800

1800 W

8 A

IP X1

46 dB

2,16/2,52 kg
o

70 C

  900 mm
2

FLEXO 2x0,75 mm

max. 4 sek.

   260/238/230 

vzdálenosti 55 mm. Podle vodováhy vytvořte rysku cca 80 mm dlouhou na každou stranu.
Dále si nyrýsujte kolmou rysku k zemi od středového bodu a udělejte značku na 176 – 180 
mm.  Potom na obě strany naznačte ve vzdálenosti 70 - 72 mm od středu dvě značky, které 

budou středy děr s průměrem 6 mm pro hmoždinku. Vyvrtejte všechny naznačené díry a 
osaďte hmoždinky (pro jistotu můžete navrtat i středový bod , ale není to nutné). Pomocí 
přiložených šroubů připevněte plechový držák na stěnu.  Sesuňte plastovou pojistku až na 
spodek mřížky, zavěste osoušeč na plechový držák a posledním šroubem zašroubujte plas-
tovou pojistku ke stěně. Po připojení přívodního elektrického kabelu z rozvodné krabice je 
montáž hotová.
Druhý způsob montáže : Vyšroubujte čtyři kusy šroubů na předním krytu a demontujte
přední kryt . V zadní části jsou jasně viditelné čtyři místa pro uchycení osoušeče rukou na 
stěnu. Přiložte sušič přesně na místo, kde má být namontovaný a přes otvory naznačte 
místa pro vyvrtání děr o průměru 6 mm. Vyvrtejte díry, osaďte hmoždinky a přiloženými 
šrouby přišroubujte sušič na stěnu. Namontujte přední kryt a přišroubujte jej.
Tento způsob montáže doporučujeme pouze v případě, když je nachystaný kabelový vývod 
a osoušeč je možné namontovat pouze na pevno.

  !!!UPOZORNĚNÍ!!!
  V případě, že montujete osoušeč rukou HAKL SR 1800 na pevno a demontujete přední 
  kryt, dbejte aby se do sušiče nedostala špína nebo cizí předměty a aby nedošlo k poško-
  zení vnitřního zapojení. Dejte pozor, aby všechny zásahy neměli vliv na funkčnost osou-
  šeče rukou. Při reklamaci takto montovaných osoušečů rukou bude v rámci rekla-
  mačního řízení precizně zkoumáno, zda při montáži nedošlo k nějakému poškození 
  a reklamace bude uznána pouze a výhradně, pokud v kolonce o odborné montáži 
  bude kompletní a pravdivý zápis.  

Na výrobek je poskytována záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje za podmínky 
předložení řádně vyplněného a potvrzeného záručního listu, včetně potvrzení o odborné 
instalaci a dokladu o koupi.    
Záruka se nevztahuje na takový výrobek, který byl instalovaný nebo používaný v rozporu 
se všeobecně známými pravidly a nebo s podmínkami uvedenými v „Návodě na obsluhu“.                                                                                                                  
Záruka se nevztahuje na výrobky, na kterých byl po dobu platnosti záruky vykonán zásah 
mimo autorizovaná servisní střediska firmy HAKL heating s.r.o., nebo byli poškozené 
nebo odstraněné ochranné plomby, či výrobní štítek.
V případě, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, náklady spojené s opravou 
výrobku a výkonem servisního střediska, vč. nákladů na přepravu do a ze servisního 
střediska, hradí vlastník výrobku.  

Osoušeč rukou HAKL SR 1800 je určený pouze pro montáž na pevno na svislou stěnu  Je urče- .

ný výhradně pro sušení rukou. V přístroji je ventilátor s topnou spirálou, která zabezpečuje proud 

teplého vzduchu.  Zapnutí a vypnutí ventilátoru je zabezpečeno  infračerveným senzorem. Přiblí-

žením rukou ke spodní části osoušeče se ohřev automaticky uvede do činnosti.  Po vzdálení 

rukou od senzoru se ventilátor s malým zpožděním vypne.  

Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborníkovi !
Montáž laickou osobou je nepřípustná !
Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte „Návod na montáž“ a „Návod 
na obsluhu“.
Jakékoli opravy může provádět pouze pracovník odborného servisu.
Výrobek musí být umístěný podle příslušných bezpečnostních norem ČSN  EN.
Při demontáži předního krytu bude záruka výrobku uznána pouze se zápisem
 o odborné montáži a uvnitř výrobku nebude žádné poškození komponentů !!!
Výrobce neodpovídá za mechanické poškození, které vzniklo po prodeji výrobku 
(násilné poškození, živelná pohroma atp.).
Výrobek musí být zabezpečen rychlým odpojením od elektrické sítě.
Výrobek je zařazený do skupiny dílenských oprav !
Pokud je síťová šňůra poškozená, musí být vyměněna, a to pouze výrobcem nebo
servisní službou, aby se předešlo nebezpečí úrazem el.proudem (podle norem).  
Osoušeč rukou montujte na místo používání tak aby proud vzduchu směřoval dolů!
Při montáži dbejte na to, aby předměty z okolí nepustili osoučeč rukou (min.vzdá-
lenost ve směru snímače je 500 mm) anebo náhodně nezakryli otvory.  
Osoušeč rukou montujte pouze na vhodná místa v souladu s bezpečnostními nor-
mamy. Nedoporučuje se montáž nad tepelné zdroje (radiátory, topné panely atp.).
Osoušeč rukou není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzický-
mi a smyslovými nebo mentálními schopnostmi, anebo s nedostakem zkušeností a 
vědomostí, pokud  jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dostatečný 
a odpovídající dohled nebo je nepoučila o používání výrobku!
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s osoušečem rukou nehrají! 

Pozorně si přečtěte pokyny, které obsahuje tento návod. Nevhodnější postup montáže: 
Přiložte osoušeč na stěnu asi o 1 cm níže, než je místo, kde ho chcete namontovat.  
Označte si horní hranu a střed. . Od vyznačeného bodu komo dolů udělejte značku ve  

str.2 str.3

Záruční a pozáruční servis

KOPAKO dr.Beneše 850,763 61 Napajedla tel/fax:577945051,mob.:603443454 
Hohemberger Ján ul. Jirsíková 316  374 01 Trhové Sviny tel. 602 447 032

www.hakl.sk ,e-mail: hakl@hakl.sk  tel. 00421 2 459 444 69 , 00421 2 459 440 29 
Výrobce :


