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Instrukcja bezpieczeństwa 
Przed przystąpieniem do montażu/konserwacji urządzenia zapoznaj się z instrukcją 
bezpieczeństwa: 
1. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonać montażu/konserwacji napraw 
urządzenia. 
2. przed przystąpieniem do montażu/demontażu/napraw/konserwacji urządzenia należy 
odłączyć zasilanie. 
3. Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną i minimalna odległość jego montażu od 
źródła wody wynosi minimum 0,6 m.  
4. Urządzenia nie wolno instalować na łatwopalnych powierzchniach. 
5. urządzenie musi być podłączone do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z 
przepisami – wyłącznik różnicowy wysokiej czułości I n≤0,03A. 
6. Pomiędzy urządzeniem a przyłączem do sieci powinien znajdować się przełącznik o 
przerwie między stykami co najmniej 3 mm. 
7. Instalacja elektryczna musi być uziemiona z odpowiednimi normami. 
8. Urządzenia nie można pod żadnym pozorem myć bieżąca wodą ani rozpylać nad nim 
żadnych płynów. 
9. Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonych możliwościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy 
odpowiednich do jego obsługi pod warunkiem iż otrzymały instrukcje użytkowania lub 
znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. 
10. Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać wlotów i wylotów powietrza. 
11. Urządzenie nie jest zabawką i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. 
12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzenia, awarię, uszkodzenia 
należy zgłosić administratorowi obiektu. W przypadku braku możliwości naprawy/regulacji 
opisanych w instrukcji należy suszarkę odłączyć od zasilania i skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem JOFEL www.jofel.pl 
13. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytań należy 
kontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub przez stronę www.jofel.pl 
14. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, 
słońce itp.) 
15. Urządzenie nie może być mocowane za pomocą kleju lub podobnych środków. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  INSTRUKCJA MONTAŻU i  OBSŁUGI 

JOFEL POLSKA ul. Wrocławska 20, 41-902 Bytom www.jofel.pl email: biuro@jofel.pl tel. 32 787-50-42  

 
Informacje o suszarce JET SMART: 
 
- Suszarka do rąk włączy się automatycznie po wykryciu rąk przez czujniki IR. Czułość 
czujników można regulować za pomocą potencjometrów umieszczonych wewnątrz 
urządzenia. 
- Urządzenie jest wyposażony w duży filtr HEPA który wymaga czyszczenia i w razie 
konieczności wymiany.  
- Urządzenie jest wykonane z tworzywa ABS które zawiera dodatki antybakteryjne – 
zapobiega to namnażaniu się pleśni, grzybów i bakterii. 
- Suszarka posiada zbiornik na wodę który musi być czyszczony i opróżniany.  
- Element grzewczy urządzenia wyłącza się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu 
jest wyższa niż 25oC co czyni urządzenie energooszczędnym. 
- Wysoka wydajność urządzenia – czas efektywnego suszenia 10 -12 s co sprawia iż 
urządzenie nadaje się o miejsc o dużym natężeniu ruchu. 
- Urządzenie wyposażone jest w system alarmów informujących o potrzebach konserwacji: 
opróżnieniu zbiornika wody, wyczyszczeniu/wymiany filtra HEPA, zmiany szczotek silnika. 
 

Specyfikacja techniczna urządzenia  
 

Zasilanie: 220 -240 V 50-60Hz 
Moc całkowita: 1550 W 
Moc silnika: 1000 W 
Moc grzałki: 500 W 
Inteligentny system oszczędzania energii: element 
grzejny włącza się automatycznie gdy temperatura 
pobieranego powietrza spadnie poniżej 25oC 
Klasa przeciwporażeniowa – izolacji: II KLASA 
Stopień ochrony: IP23 
Prędkość powietrza: 540 km/h 
Przepływ powietrza: 220 m3/h 
Prędkość silnika: 30.000 RPM 
Waga: 6,85 kg 
Głośność pracy 65,6 dBA -mierzona w odległości 2 
m od urządzenia  
Obudowa wykonana z antybakteryjnego tworzywa 
ABS + PC + PB V0 
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Montaż 

 
ISTALACJA, REGULACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE 
PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNICZNIE PRACOWNIKA. 
Urządzenie może być zainstalowane jedynie na instalacji stałej. 
Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien być zamocowany przełącznik o przerwie 
między stykami co najmniej 3 mm. 
Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, upewnij się że urządzenie jest 
odłączone od zasilania elektrycznego. 
Urządzenie może być podłączone do sieci elektrycznej podtynkowej lub do gniazdka 
elektrycznego (przewód nie jest w zestawie). 
Suszarkę do rąk należy przymocować do ściany za pomocą listwy montażowej 
dołączonej do zestawu montażowego. 
Przebieg montażu: 
- za pomocą dołączonego szablonu wyznacz odpowiednia wysokość montażu i zaznacz 
otwory montażowe zachowując odpowiednie zasady: 

 
- wywierć otwory i umieść w nich kołki 
- zamontuj listwę montażową 
- odkręć tylną obudowę suszarki i w zależności i wyłam odpowiedni otwór w celu 
przeprowadzenia przewodu zasilającego. 
- podłącz zasilanie zgodnie z oznaczeniami przewodów 
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- przewody zasilające: 

- podtynkowy: 2xØ1,5mm 
- zasilanie podłączone do gniazdka elektrycznego: H05RN-F 2xØ1,5mm 

 
- przykręć tylną obudowę 
- za pomocą monety lub dużego płaskiego śrubokrętu odkręć dolną pokrywę filtra 
   i  wyciągnij filtr. 
- powieś urządzenie na listwie montażowej i przykręć dolne śruby 
- włóż filtr i zamknij pokrywę filtra 
- włącz zasilanie 
- odkręcić 2 śruby (na dole) przedniej obudowy urządzenia 
- zdjąć obudowę wyregulować czujniki zgodnie z rysunkiem: 
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- po regulacji załóż przednią obudowę i przykręć śrubki.  
Fabrycznie przycisk WŁ/WYŁ ustawiony jest w pozycji WŁ. 
 

SUSZENIE  
Suszarka włączy się automatycznie w momencie wykrycia dłoni przez sensory i rozpocznie 
proces suszenia rąk.  
W momencie rozpoczęcia suszenia na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie (znikające 
prostokąty). 

 
Maksymalny czas suszenia to 30 s 
Po włożeniu dłoni do szczeliny należy powoli wsuwać i wysuwać. 
Po wyciągnięciu dłoni z pola czujnika fotokomórki urządzenie wyłączy się automatycznie. 
Urządzenie posiada inteligentny system grzewczy który włącza się automatycznie gdy 
temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie poniżej 25oC. Gdy diody LED świecą na 
czerwono wtedy element grzewczy nie pracuje. Światło niebieskie system grzewczy jest 
włączony. 
 
 
 
 
 



  INSTRUKCJA MONTAŻU i  OBSŁUGI 

JOFEL POLSKA ul. Wrocławska 20, 41-902 Bytom www.jofel.pl email: biuro@jofel.pl tel. 32 787-50-42  

 
Zbiornik wody 
Suszarka wyposażona jest w zbiornik na spływająca podczas suszenia wodę z dłoni. Zbiornik 
umiejscowiony jest na spodzie urządzenia i posiada zatrzask zabezpieczający przed 
wypadnięciem/kradzieżą. W przypadku przelania zbiornika nadmiar wody zostanie 
wyrzucony na zewnątrz urządzenia. 

Świecący symbol informuje o konieczności opróżnienia zbiornika.  

 
 

 
 
FILTR HEPA 
Filtr znajduje się na dole urządzenia. 
Filtr należy czyścić za pomocą odkurzacza raz w tygodniu. 
W celu jego czyszczenia lub wymiany zdejmij dolna pokrywę, wysuń filtr, wyczyść, umieść 
ponownie filtr zwracając uwagę na prawidłowy kierunek filtracji, zamknij pokrywę 
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji o symbolu (1) urządzenie 
automatycznie zakończy pracę do momentu wyczyszczenia/wymiany filtra. 
 
Silnik 
W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji o symbolu (3) należy wymienić 
szczotki silnika. Po ich wymianie należy zresetować urządzenie zgodnie z instrukcją opisaną w 
dalszej części instrukcji. Zużycie szczotek jest naturalnym procesem i nie jest ono objęte 
gwarancją. 
 
Migające Logo JOFEL 
Migające logo JOFEL oznacza, że zaprogramowany 30 sekundowy cykl suszenia jest 
zakończony. Aby ponowić cykl suszenia należy wysunąć dłonie z obszaru czujników i 
ponownie umieścić je w obszarze suszenia. 
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Element grzewczy 
Element grzewczy urządzenia wyłącza się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu 
jest wyższa niż 25oC.  
W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 25oC a suszarka nie dmucha 
ciepłym powietrzem  i dioda wylotu powietrz świecą na czerwono oznacza to uszkodzenie 
lub  przegrzanie elementu grzewczego. Odłącz zasilanie na kilka minut i poczekaj aż 
urządzenie ostygnie. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z pomocą techniczną: 
32 787 -50 – 42, biuro@jofel.pl 
 
Czujniki fotokomórki 
Należy utrzymywać czujniki w czystości. Zabrudzone czujniki mogą powodować 
nieprawidłową pracę urządzenia. Do czyszczenia należy używać wilgotnej miękkiej ściereczki 
nasączonej wodą.  
 
Resetowanie urządzenia  

 

Uwaga 
Przycisk RESET służy do 
resetowania licznika godzin 
pracy silnika i powinien być 
użyty jedynie w przypadku 
wymiany silnika lub 
szczotek. Aby zresetować 
licznik należy jednocześnie 
włączyć urządzenie za 
pomocą przycisku 
trzymając wciśnięty 
przycisk RESET.   

Po zwolnieniu przycisku licznik zostanie wyzerowany. 
Resetowanie urządzenia bez wymiany szczotek lub silnika może doprowadzić do trwałego 
uszkodzenia. Każdy proces zresetowania urządzenia zapisany jest w jego pamięci i możliwy 
do odczytania przez autoryzowany serwis. 
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Schemat elektryczny 

 
PW - Obwód zasilający  
CN – dioda LED obwodu zasilającego podświetlenie dyszy wylotowych 
IR – Obwód czujników IR 
DS – Wyświetlacz 
PT- czujnik temperatury 
PUSHBUTTON – Przycisk RESET 
MAINS SWITCH – wyłącznik główny 
AC – Zaciski zasilania 
BLOWER MOTOR – silnik 
AIR HEATER – element grzewczy. 

 

PRODUKT TEN JEST OBJĘTY DYREKTYWĄ UE NR 2002/96 (WEE-RAEE) DOTYCZĄCĄ ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. PRODUKTU NIE WOLNO USUWAĆ RAZEM Z 
ODPADAMI DOMOWYMI. MUSI ON BYĆ PODDANY RECYKLINGOWI PRZEZ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI. 
INFORMACJE O USUWANIU I LOKALIZACJI PUNKTOW PRZYJMOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH NALEŻY SZUKAĆ U WŁADZ LOKALNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZAKUPIE 
ROWNOWAŻNEGO URZĄDZENIA, KLIENT MA PRAWO DO BEZPŁATNEGO ZWROTU STAREGO 
PRODUKTU DO DYSTRYBUTORA. PRODUKT TEN NIE ZAWIERA ŻADNYCH NIEBEZPIECZNYCH 
SUBSTANCJI DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA TAKICH JAK RoSH (ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 
2002/95) – LECZ JEŚLI NIE ZOSTANIE PODDANY UTYLIZACJI MOŻE ZANIECZYŚCIĆ ŚRODOWISKO. 
SUSZARKĘ DO RĄK NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W INNYM PRZYPADKU MOŻE 
DOJŚĆ DO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. 
SYMBOL PRZEKREŚLONEGO POJEMNIKA NA ETYKIECIE POKAZUJE, ŻE NALEŻY USUWAĆ TEN 
PRODUKT ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI. 

 


