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HAKL SR 1800, SR 2100
Elektrický sušič rukou se senzorovým zapínáním

Německý 
certifikát kvality

Návod k montáži a obsluze CZ



Pokyny výrobce pro instalaci:

Popis výrobku:

Návod k obsluze:
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Bezpečnostní pokyny výrobce

 Montáž a uvedení výrobku do provozu svěřte odborné firmě!

 Montáž laikem je nepřípustná!

 Výrobce neodpovídá za vady způsobené neodbornou montáží a za mechanické

 poškození (násilné poškození, živelné pohromy atd.), které vzniklo po prodeji výrobku.

 Při uvedení výrobku do provozu důkladně dodržujte informace v návodu k obsluze.

 Jakékoliv opravy svěřte jen pracovníkovi autorizovaného servisu.

 Po odstranění krytu ohřívače hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!

 Nedotýkejte se elektrických částí zařízení pod napětím!

 Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisem,

 podle příslušných norem EN, aby se předešlo nebezpečí.

 Výrobek musí být připojen přes proudový chránič (RCD) se zbytkovým proudem nepřevyšujícím 30 mA.

 Výrobek musí být zajištěn rychlým odpojením od elektrické sítě.

 Výrobek je zařazen do skupiny dílenských oprav!

Důležitá upozornění před montáží

 Sušič rukou montujte na místo používání tak, aby proud vzduchu směřoval dolů! 

 Při montáži dbejte na to, aby předměty z okolí nespustili sušič (minimální vzdálenost ve směru   

 snímání 500 mm), nebo náhodně nezakryly otvory. 

 Sušič montujte na vhodná místa v souladu s normami EN. Nedoporučuje se montáž nad tepelné  

 zdroje. (Radiátory, topné panely apod.)

Obecná upozorneění: 

Sušiče rukou nejsou určeny pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými 

a smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba 

zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytuje dohled nebo je nepoučila o používání výrobku.

Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že se s výrobkem nehrají.

Elektrické sušiče rukou modelové řady HAKL SR mají senzorové spuštění a vypnutí ventilátoru. Jsou určeny 

výhradně pro sušení rukou a konstrukčně řešeny pro montáž na svislou stěnu. Rozptyl vzduchu pomocí 

výkonného ventilátoru osuší ruce za velmi krátkou dobu. Automatická obsluha sušičů a bezúdržbový 

provoz zaručují vysoký komfort použití. Jsou vhodné pro instalaci ve veřejných toaletách, kde je zvýšený 

pohyb osob.

Sušič rukou se uvede do činnosti přiblížením rukou ke spodní části vysoušeče. Senzor zapne spirálu 

a ventilátor spustí proud teplého vzduchu. Po vzdálení rukou se ohřev s malým zpožděním vypne. 

Bezdotykový provoz umožní hygienické a snadné osušení rukou. V případě neúmyslného umístění 

předmětu v dosahu senzoru vypne časová pojistka ventilátor po jedné minutě. Sušič rukou je určen 

pro montáž na svislou stěnu a je chráněn proti nepovolené demontáži přišroubováním na pevno, nebo 

zavěšením na odnímatelný držák s bezpečnostní západkou. Připojení k elektrické síti je možné pomocí 

dodávaného přívodního kabelu.
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Návod na montáž:
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HAKL SR 1800

1.) 

Odšroubujte čtyři šrouby a oddělte přední 

kryt ve směru šipky.

HAKL  SR 2100

1.) 

Odšroubujte dva šrouby a oddělte přední 

kryt ve směru šipek.

2.)

HAKL SR1800 lze upevnit na stěnu dvěma 

způsoby. Napevno, přišroubováním zadního 

krytu ke stěně, nebo zavěšením 

na odnímatelný držák.

2.)

Nainstalujte sušič rukou přišroubováním 

zadního krytu na stěnu.

3.)

Po instalaci sušiče na stěnu namontujte 

přední kryt a pomocí přívodního kabelu

zapojte do elektrické sítě.

 

3.)

Po instalaci sušiče na stěnu namontujte 

přední kryt a pomocí přívodního kabelu 

zapojte do elektrické sítě.
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Tabulka technických údajů:

Rozměry (mm):

HAKL SR 1800

HAKL SR 2100

Typ

Příkon     W

Jištění při napětí 230 V – 50 Hz  A

Stupeň krytí

Hlučnost (1 m od přístroje)   dB

Hmotnost netto/brutto   kg

Teplota ohřevu 10 cm od ústí vzduchu oC

Délka připojovacího el. kabelu  mm

Připojovací el. kabel   mm2

Doba ohřevu po odtažení rukou   

Rozměry výška/šířka/hloubka  mm

Kryt (materiál)

SR 1800

1800

8

IP X1

46

2,16/2,52

70

900

FLEXO 2x0,75

max. 4 sek.

  260/238/230

Plast

SR 2100

2100

10

IP X1

52

2,90/3,46

65

880

FLEXO 3x1,0

max. 4 sek.

260/238/195

Nerezová ocel

Technická podpora, záruční a pozáruční servis pro ČR

INFOLINKA :    +420 731 222 398   Po-Pá: 8.00 - 16.00

HAKL s r.o.,  Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  Slovenská republika

tel. / fax: 02 / 4594 4469,  mob.: +421 910 923 196,  web: www.hakl.sk  
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